Kvalitetsstandard for Behandling af stofmisbrug

Indledning:
De bærende principper i levering af serviceydelser inden for handicap- og psykiatriområdet i Nordfyns Kommune er:
 Sundhedsfremme og forebyggelse
o Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i
hverdagen, særligt i relation til de 8 folkesygdomme1 og borgere med kroniske lidelser.
 Rehabilitering
o Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken
via samarbejde, idet fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager
afsæt i borgerens ønsker, ressourcer og behov.
 Recovery
o Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist
omfang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden
sygdommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så
normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.
 Inddragelse af velfærdsteknologi
o Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper.
Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte udviklingshæmmede, borgere
med psykiske lidelser, hjerneskadede og øvrige handicappede i et mere værdigt og selvstændigt liv.
Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.
Lovgrundlag:
§ 101 i Lov om Social Service.
Formål
 At du kommer ud af dit stofmisbrug
 At du modtager støtte til at forblive stoffri og forbedre din samlede situation.
Hvem kan modtage støtten?

1

Hjerte-kar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser
• Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer
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Du kan få støtten, hvis du ønsker behandling for et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer.
Hvad indeholder behandlingen og hvem leverer behandlingen?
Nordfyns Kommunes tilbud om behandling for stofmisbrug varetages af Behandlingscenter Odense. Du kan
på centerets hjemmeside læse om indholdet i behandlingen på Behandlingscenter Odenses hjemmeside

Hvordan ansøger jeg?
Du kan som borger selv kontakte Behandlingscenter Odense.
Hvis du er under 25 eller du er afhængig af rusmidler, skal du henvende dig til Slotsgade 7, 5000 Odense C.
Er du over 25 skal du henvende dig i Grønlandsgade 13a, 5000 Odense C.
Derudover kan du rette henvendelse til Rådgivningscentret, enindgang@nordfynskommune.dk, telefon 92 43
84 91. Ligeså kan du kontakte Myndighed Handicap og Psykiatri. Telefon 64 82 82 82.
På vores hjemmeside kan du se åbningstider.
Du kan få behandling senest 14 dage efter du har henvendt dig.
Hvad koster behandlingen?
Behandlingen er gratis.
Du skal selv sørge for transport til og fra behandlingscenteret.
Opfølgning
Vi følger op på behandlingen hver fjerde måned. Opfølgningen finder sted på Behandlingscenter Odense.
Klager over afgørelser truffet af Behandlingscenter Odense
Du kan klage over afgørelser truffet af Behandlingscenter Odense. Det kan eksempelvis dreje sig om afslag
eller delvis afslag på behandling, afbrydelse af behandling, overskridelse af behandlingsgaranti, bortvisning
medfølgende afbrydelse af visitation eller fastsættelsen af egenbetaling.
Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du inden 4 uger klage til Voksen Myndighed. I klagen skal du oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan du indgiver klagen. Indgiver
du klagen mundtligt, vil den afdeling, du klager over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret.
Voksen Myndighed tager inden 4 uger stilling til, om du kan gives helt eller delvist medhold i klagen. Som
bruger af Behandlingscenter Odense, har du altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse om de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen.
Sundhedsministeriet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning for stofmisbrugere i behandling.

Godkendt den 21.12.2021 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december 2022.
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