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Side 4 

Indledning 
Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune har besluttet, at der fastsættes en kvalitetsstandard for 

kommunens alkoholbehandling. 

Indsatsområder   
Kvalitetsstandarden er ikke lovpligtig, men tager udgangspunkt i samme bekendtgørelse som 

kvalitetsstandarden for socialbehandling på stofmisbrugsområdet. 

Opgaver, som udføres på alkoholbehandlingsområdet  
Kolding Kommune tilbyder rådgivning, vejledning og behandling til borgere med alkoholproblemer. I 

Kolding Kommune varetages alkoholbehandlingen af Kolding Kommunes Alkoholbehandling. 

Alkoholbehandlingen tilbyder råd og vejledning samt ambulant behandling, dagbehandling og 

døgnbehandling og tilbud til pårørende børn og voksne. Alkoholbehandlingen yder rådgivning og 

konsultativ virksomhed til eksterne samarbejdspartnere, herunder anden forebyggende virksomhed. 

Ud over disse opgaver har Kolding Kommune et værested for misbrugsfrie borgere på De Frie Fugle, 

samt driftsoverenskomst med værestedet Folkekøkkenet for udsatte borgere med stof og 

alkoholproblemer. Der er på begge væresteder tilbud om kontakt, aktivitet, omsorg, hjælp og støtte.  

 

Der er ansat en psykiatrisygeplejerske, der identificerer og fastholder gruppen af borgere med samtidig 

misbrug og psykiatrisk lidelse, der er i behandling. Dette sker i samarbejde med regionale og kommunale 

tilbud. 

 

Kolding Kommune har ansat en socialsygeplejerske. Hendes opgave er bl.a. at medvirke til, at de mest 

sårbare misbrugere får adgang til sundhedsydelser på samme måde som andre mennesker. Hun hjælper 

borgerne med at komme til undersøgelser og til at få behandling. 

  

Sundhedsloven 

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. 
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt 

sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at 

etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre 

kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. 

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen 

behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren 

ønsker det. 

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 
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Målgruppen for tilbuddene om alkoholbehandling 
Udredning af og indsatser til borgere med alkoholproblemer tilrettelægges ud fra, hvilken af følgende 

målgrupper borgeren tilhører: 

1. Personer med overforbrug eller misbrug af alkohol gennem kortere eller længere perioder til 

personer med årelang misbrugskarriere, primært kontinuerligt misbrug af alkohol suppleret med 

misbrug af især benzodiazepiner og hash. 

2. Unge borgere med misbrug – unge under 25 år med misbrug af alkohol. 

3. Gravide misbrugere – gravide med misbrug af alkohol. 

4. Personer, som er kommet ud af deres misbrug, dvs. borgere, der tidligere har haft et 

alkoholmisbrug, som har behov for efterbehandling/tilbagefaldsbehandling. 

 

Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsat-

sen bygger på 
Kolding Kommunes alkoholbehandlingstilbud tager i videst muligt omfang udgangspunkt i de nationale 

kliniske retningslinjer for alkoholbehandling. Her kan du se De nationale kliniske retningslinjer for 

behandling af alkohol og De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af personer med 

samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.  

De overordnede mål for indsatsen 
 Forebyggelse 

 Alkoholfrihed 

 Skadesreduktion 

 Livskvalitet 

 Social integration 

De overordnede målsætninger i forhold til borgerne 
 Alle aktiviteter styres af visionen, Selvværd og sammenhæng I alt hvad du siger og gør.  

 Målene for behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, problemer, 

ressourcer og evner 

 Borgeren og evt. pårørende inddrages 

 Der er helhed og sammenhæng i indsatsen  

 Forebygge tilbagefald  

 Sikre en tidligst muligt indsats overfor unge med alkoholproblemer 

 Yde en særlig indsats over for gravide med alkoholproblemer 

 Yde en særlig indsats over for misbrugere med børn 

 Yde en særlig indsats over for børn og unge i familier med alkoholproblemer 

 Tilbyde rådgivning og behandling til pårørende 

Værdier, som indsatsen bygger på 
Kolding Kommunes Socialforvaltning har en Selvværds og Sammenhængs strategi. Strategien består af 

en vision og fem leveregler, som skal gælde for hele Socialforvaltningen. Visionen og de fem leveregler 

skal ses i forlængelse af Selvværdsstrategien udviklet og godkendt i 2012 samt Kolding Kommunes fælles 

mål om, at omdrejningspunktet er ”borgerens centrum”. 

 

Visionen lyder: Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør. 

 

De fem leveregler er: 

1. Tal et sprog alle mennesker forstår 

2. Alt inden for din radar er dit ansvar 

3. Det er borgerens plan 

4. Sæt fællesskabet i spil 

5. Gå borgeren i møde 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/NKR-Behandling-af-alkoholafhaengighed
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/NKR-Behandling-af-alkoholafhaengighed
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/NKR-for-udredning-og-behandling-af-samtidig-alkoholafhaengighed-og-psykisk-lidelse
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/NKR-for-udredning-og-behandling-af-samtidig-alkoholafhaengighed-og-psykisk-lidelse
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Her kan du læse mere om Selvværd og Sammenhæng.  

Muligheder for at arbejde med at ændre misbrugsmønster  
Borgeren har mulighed for at arbejde med ændring af sit misbrugsmønster gennem arbejdet med 

behandlingsmålene individuelt og i grupper. 

Arbejdet med behandlingsplanen 
 Systematisk udredning af den enkeltes situation i samarbejde med borgeren 

 Planlægning af behandlingsmål og tiltag i samarbejde med borgeren  

 Udarbejdelse af plan for behandlingen i samarbejde med borgeren 

 Løbende opfølgning og justering sammen med borgeren 

Behandlingen kan indeholde følgende temaer 
 Selvindsigt og erkendelse af egen situation 

 Motivation 

 Strategier til ændring af misbrugsmønstre og misbrugsliv 

 Personlig udvikling og redskaber til at mestre livssituationer 

 Udveksling af idéer, forslag og bearbejdning af tanker i samarbejde med andre borgere i 

behandling 

 Håndtering af personlige risikosituationer og tilbagefaldsprocesser 

 Koordinering med de øvrige sociale- og sundhedsmæssige indsatser på det kommunale og 

regionale område 

Behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation 
Udformningen af tilbuddet samt behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation, problemer, 

ressourcer og evner og den enkeltes mål for behandlingen. 

Brugerinddragelse 
Inddragelsen af brugeren i planlægning og udformning af tilbuddet sker gennem et samarbejde mellem 

bruger og behandler, hvor udarbejdelse af og løbende opfølgning på borgerens behandlingsplan sker. 

  

https://www.kolding.dk/politik/politikker-og-strategier/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng
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Den organisatoriske struktur  
I Kolding Kommune varetages ambulant- og dagbehandling til borgere med alkoholproblemer i 

Alkoholbehandlingen. 

 

 

Alkoholbehandlingen 

Låsbyhøj 

Nørregade 2 

6000 Kolding 

Tlf.: 79 79 76 00 

Mail: alkoholraadgivning@kolding.dk 

Hjemmeside: https://www.kolding.dk/borger/sundhed-og-omsorg/misbrug/alkoholbehandling/ 

Leder af Alkoholbehandlingen: Anette Rasmussen 

 

Kolding kommunes ambulante tilbud til borgere med 
alkoholproblemer 

Rådgivning og vejledning 
Borgere kan henvende sig i Alkoholbehandlingens åbningstid for at få rådgivning/vejledning om eller 

behandling for problemer med rusmidler. Det er muligt at modtage rådgivning og ambulant behandling 

anonymt. Ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling er gratis for borgerne. 

 

Borgere med alkoholproblemer tilbydes rådgivning og vejledning samt afklarende samtaler (udredning) 

med henblik på at komme i behandling. I Alkoholbehandlingens åbningstid kan borgeren daglig 

henvende sig og få rådgivning, vejledning og/eller en indskrivningssamtale med henblik på at komme i 

behandling. Borgere, der befinder sig i en akut psykisk udfordring, kan få råd og vejledning uden for 

åbningstiden ved at ringe på tlf.: 79794040. 

 

 

  
Alkoholbehandlingens 
åbningstider: 

Mandag 8.00 - 16.00 

Tirsdag 8.00 - 15.00 

Onsdag 8.00 - 15.00 

Torsdag 8.00 - 18.00 

Fredag 8.00 - 13.00 

 

mailto:alkoholraadgivning@kolding.dk
https://www.kolding.dk/borger/sundhed-og-omsorg/misbrug/alkoholbehandling/
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Visitationsproceduren 
Borgere kan henvende sig i Alkoholbehandlingens åbningstid for at få rådgivning/vejledning om 

behandling for alkoholmisbrug. Når en borger henvender sig, tilstræbes det, at der tilbydes en 

indskrivningssamtale med en behandler senest 1 uge efter henvendelsen. Hvis der er behov for medicinsk 

behandling, ordineres det af Alkoholbehandlingens lægekonsulent. Efter en borgers henvendelse om 

behandling skal der foretages en afklaring af behandlingsindsatsen, herunder udarbejdelse af en 

behandlingsplan. Der er behandlingsgaranti på 14 dage. 

Individuel samtalebehandling 
Samtalebehandlingen tager udgangspunkt i målene for behandlingen. Samtalerne foregår individuelt og 

kan bl.a. bestå af alkoholrelaterede emner, motivationsarbejde, kognitiv behandling og 

tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne foregår på aftalte mødetidspunkter. 

Medicinsk behandling 
Ved et overforbrug af alkohol gennem længere tid er der risiko for abstinenser ved ophør med indtagelse 

af alkohol. Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling for at undgå abstinenser. Behandlingen 

iværksættes af egen læge eller Alkoholbehandlingens lægekonsulent i samarbejde med en sygeplejerske 

fra Alkoholbehandlingen. Derudover tilbydes forskellige former for medicinsk alkoholbehandling: 

Vitaminbehandling, Trang-reducerende behandling og antabus. 

Dagbehandling 
Dagbehandlingen består af et tilbud i grupper og individuelle samtaler med en intensitet på 3 gange 

ugentligt. Der tilbydes evidensbaseret gruppebehandling i forskellige gruppetilbud. Alle borgere kan 

deltage i et gruppetilbud. Vi anser gruppebehandlingen som et væsentligt element i den samlede 

behandling.  

Ungebehandling 
Ungebehandlingen er et særligt tilbud til unge under 25 år med alkohol- eller stofproblemer. Ungebe-

handlingen tilbyder samtaleforløb målrettet den unge selv, den unges pårørende og/eller familien i sin 

helhed. Behandlingen koordineres med de tiltag, der i øvrigt måtte være etableret i forhold til den unge 

andre steder i Kolding Kommune. 

Efterbehandling/tilbagefaldsforebyggende tiltag 
Individuelle samtaler med fokus på tilbagefaldsforebyggelse mod slutningen af behandlingsforløbene og 

efter endt behandlingen. Samværet og støtten fra andre borgere, der er i samme situation, fremmer 

fastholdelsen af behandlingsmålene. Derfor samarbejder vi med og understøtter de selvhjælpsgrupper, 

der kan etablere sig som AA og Smart Recovery. 

Pårørende 

 Samtaler med voksne pårørende skal bl.a. medvirke til at mindske belastningerne i den 

misbrugendes familie samt medvirke til, at den pårørende kan støtte den misbrugende i at arbejde 

med sit alkoholproblem. 

 Aflastende samtaler og gruppetilbud til den misbrugendes børn og skal være med til at sikre, at 

børnene ikke udvikler mistrivsel og til at forebygge konsekvenserne af mistrivsel. 

Børne-familiefagligt perspektiv 
Alkoholbehandlingen er familieorienteret, hvilket betyder, at der ved indskrivning sker en afdækning af de 

familiære relationer, fordi misbrug kan belaste de følelsesmæssige relationer i familien. Der tilbydes 

individuelle samtaler og gruppeforløb til børn, unge og voksne pårørende. 

 

Alkoholbehandlingens personale er omfattet af Underretningspligten efter § 153 i Lov om social 

service. Hvis personalet gennem deres arbejde får mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat 

for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal der underrettes til Familierådgivningen i 
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Kolding Kommune. Når man derudover bliver bekendt med, at en alkoholmisbruger er gravid, eller at der 

flytter en misbruger ind i et hjem med børn, underrettes Familierådgivningen. Der er udarbejdet en 

samarbejdsaftale mellem Alkoholbehandlingen og Familierådgivningen i Kolding Kommune. 

Forebyggelse og konsulentvirksomhed 
Alkoholbehandlingen tilbyder konsultativ bistand, rådgivning, oplysningsarbejde, undervisning mv. 

Tilbuddet spænder fra rådgivende bistand og formidling af viden og ekspertise til eksterne 

samarbejdspartnere til undervisning og oplysning til unge.  

Udlevering af gratis prævention 
Der tilbydes gratis prævention til borgere med alkoholmisbrug, som er i behandling i Alkoholbehandlingen. 

Hvis en behandling afbrydes eller genoptages 
En behandling kan afbrydes af borgeren ved, at denne udebliver fra behandlingen eller ønsker sig 

udskrevet. Relevante samarbejdspartnere orienteres herom efter samtykke. En behandling kan afbrydes 

af Alkoholbehandlingen, hvis det vurderes, at borgeren ikke er motiveret for at følge den aftalte plan. 

Genoptagelse af behandling sker ved, at borgeren henvender sig til Alkoholbehandlingen og 

genindskrives. 

Behandlingsgaranti efter Sundhedslovens § 141, stk. 2 
Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til 

kommunen med ønske om at komme i behandling. 

Mulighed for frit valg (Sundhedslovens § 141, stk. 6) 
Der er frit valg til ambulant alkoholbehandling. Det betyder, at borgere med problemer med alkohol kan 

rette direkte henvendelse til en kommunal alkoholbehandling eller til en privat alkoholbehandling, der har 

en aftale med en kommune eller region. 

Opfølgning på borgerens behandlingsplan 
Borgere, som har afsluttet deres behandlingsforløb som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, 

udskrevet til hospital eller med anden årsag, kontaktes borgeren pr. telefon af sin tidligere behandler efter 

3 mdr. med tilbud om, ved behov, at få en opfølgningssamtale eller evt. en genindskrivning.  

Mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingen 
I forbindelse med behandlingen udarbejdes en behandlingsplan. Målet for udarbejdelse af plan for 

behandlingen er, at borgeren opnår størst mulig indsigt og motivation og derved tager ansvar for at 

efterleve indholdet i planen. 

 

Koordineringen skal sikre en sammenhæng mellem den medikamentelle og psykosociale behandling 

og indsatsen over for de sociale problemstillinger, der i øvrigt kan være aktuelle for borgere med 

alkoholmisbrug. Endvidere skal koordineringen sikre, at det planlagte behandlingsforløb fremstår som 

gennemskueligt og fagligt kvalificeret. Hensigten her er ikke mindst, at borgeren og pårørende kan følge 

med i, om planen anvendes som aftalt og får den betydning, der er forudsat i loven.  

 

Målet for opfølgningen på behandlingsplanen er at sikre, at borgerens motivation fastholdes, at 

behandlingen kan justeres fx ved tilbagefald, samt at de forskellige interne og eksterne sam-

arbejdspartnere handler som aftalt. Der følges op på behandlingsplanen hver måned eller hyppigere. Er 

der tale om akutte problemstillinger, eksempelvis gravide misbrugere, justeres behandlingsplanen 

løbende i forhold til behovet for indsats. Såfremt borgeren også har kontakt til andre kommunale eller 

regionale tilbud, inddrages disse i opfølgning på behandlingsplanen. 
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Hvordan inddrages borgerne? 
Behandlingstilbuddene evalueres systematisk og løbende med borgerne gennem skemaer, samtaler og 

gruppeinterview. 

Hvordan brugerinddragelsen sikres  
Borgerne får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. I Kolding 

Kommune sikres dette ved: 

 Afholdelse af møder 2 gange årligt med brugere af Alkoholbehandlingen.  
 Kolding Kommunes Udsatteråd, hvor repræsentanter for brugergruppen har mulighed for at 

være i dialog om Alkoholbehandlingen 

 Efter lov om retssikkerhed og administration § 4 skal kommunen desuden sørge for, at borgeren 

har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. I Kolding Kommune sikres dette for 

borgerne ved, at borgeren inddrages i udarbejdelse af behandlingsplanen. 

Klageadgang 
Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for 

afgørelser truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141. Der kan ikke klages over, at der ikke 

visiteres til en bestemt type af behandling. Det betyder, at hvis en borger ønsker at komme i 

døgnbehandling, men kommunen træffer afgørelse om, at borgeren skal tilbydes ambulant behandling, er 

der ikke nogen formel klageadgang for borgeren. Borgeren kan dog altid klage til ledelsen af 

Alkoholbehandlingen over Alkoholbehandlingens serviceniveau, sagsbehandlingstider og personalets 

optræden. 

 

Der kan klages over den sundhedsfaglige behandling. Klagen skal sendes til Styrelsen for 

patientsikkerhed, der behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen og 

klager vedrørende patientrettigheder. Klageskema og vejledning findes på Styrelsen for patientsikkerhed 

hjemmeside. 

Personalets faglige kvalifikationer og kompetencer 
Pr. 1. februar 2021 er der i Alkoholbehandlingen, som yder behandling til både alkohol- og stofmisbrugere, 

ansat 10,6 PE. Alkoholteamet består af: 1 leder, 6 behandlere, 2 børnefamiliefaglige medarbejdere, 1 

lægekonsulent, 2 sygeplejersker og 1 psykiatrisygeplejerske. De børne-familiefaglige medarbejdere og 

psykiatrisygeplejersken ledes af Alkoholbehandlingen, men servicerer både Alkohol- og 

Stofmisbrugsbehandlingen. 

 

Alkoholbehandlerne har en uddannelse på professionsbachelorniveau suppleret med national 

grunduddannelse i alkoholbehandling og børne-familiefaglige kurser desuden kognitive 

behandlingsformer, MI, Mindfulness og systemisk narrativ.  

 

Den fortløbende faglige opkvalificering og kompetenceudvikling sikres bl.a. gennem: 

 Introduktion af ansatte, herunder introduktion til medicinhåndtering. 

 Nationale uddannelser i alkoholbehandling og børne-familiefaglig tilgang 

 Temadage og kurser rettet mod misbrugsbehandling 

 Supervision 

 Kognitiv uddannelse 

Monitorering af indsatsen 
Alkoholbehandlingen monitorerer behandlingsindsatsen i Sundhedsstyrelsen via Det Nationale 

Alkoholbehandlingsregister (NAB). Derudover har Socialforvaltningen sit eget ledelsesinformationssystem 

(TARGIT), hvor der kan monitoreres yderlige behandlingsinformation. 
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Side 11 

Opmærksomhed på alkoholmisbrugerens hjemmeboende børn  
Der spørges ved 1. gangssamtalen, om borgeren har børn, så børnene kan få tilbudt støtte. Der er ansat 

2 medarbejdere, som tilbyder aflastende samtaler og gruppe-tilbud til børn af misbrugere. 

 

Alkoholbehandlingens personale er omfattet af underretningspligten i lov om social service § 153, og 

hvis personalet gennem deres arbejde får mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for 

omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal der underrettes til Familierådgivningen i 

Kolding Kommune.  

 

Når man derudover bliver bekendt med at en aktiv misbruger er gravid eller der flytter en misbruger ind i et 

hjem med børn, underrettes der til Familierådgivningen. 

 

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Alkoholbehandlingen og Familierådgivningen i Kolding 

Kommune. 

Den fremtidige indsats på området 
Kolding Alkoholbehandling flyttede i 2019 til Låsbyhøj. Dette for at få bedre fysiske rammer og for at højne 

samarbejdet med lokalpsykiatrien og med socialpsykiatrien. Der er samarbejdes med TUBA om en fælles 

rekrutteringsstrategi for at få identificeret og tilbudt behandling til unge mellem 14 og 24 år. 

Døgnbehandling  
Det er Alkoholbehandlingen, som på vegne af Kolding Kommune foretager visitationen til døgntilbuddene. 

I visitationen til døgnbehandling bliver lagt vægt på borgerens sociale situation, motivation for ændring, 

belastningsgrad og udbytte af de ambulante tiltag. Alkoholbehandlingen visiterer til døgntilbud, der lever 

op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god alkoholbehandling og i øvrigt præsenteres på 

Tilbudsportalen. Se Retningslinjer for godkendelse af kommunale alkoholbehandlingssteder. 

 

Alkoholbehandlingen visiteret til døgntilbud, der er optaget på Tilbudsportalen. I visitationen lægges stor 

vægt på, at de tilbud, vi anbefaler, er kompatible med den behandling, vi tilbyder i alkoholbehandlingen i 

Kolding. Derved lettes overgangene mellem ambulant behandling og døgnbehandling. I overgangen 

mellem ambulant behandling og døgnbehandling skal der altid være lagt en plan, der sikrer, at 

behandlingen er mest mulig effektiv. Det samme gælder for overgangen mellem døgnbehandling og 

ambulant behandling.  

 

Alkoholbehandlingen visiterer til døgnbehandling, når der ud over misbrug er svære psykiske belastninger. 

Alkoholbehandlingen har i 2020 visiteret til nedenstående døgnbehandlingstilbud: 

 

Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart, Tlf. 64 41 25 05 

 

Ved nærmere beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris m.v. henvises til: 

www.tilbudsportalen.dk og www.ringgaarden.dk 

 

Brugerinddragelse ved udarbejdelse af kvalitetsstandard 
Denne kvalitetsstandard er udarbejdet i februar 2021 og i forbindelse med udarbejdelsen blev 

kvalitetsstandarden gennemgået med 2 borgere. Derudover er der planlagt brugermøde den 17. juni 

2021. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2011/Publ2011/CFF/Alkohol/Retningslinjer-for-kommunal-godkendelse-af-alkoholbehandlingssteder.ashx
http://www.tilbudsportalen.dk/
http://www.ringgaarden.dk/

