
 
 DAGSORDEN  

 

Side 1 af 3 

Emne: Møde i Borger og Netværksrådet i Vejle Kommune den 
19.09.2018 

 
Mødedato 

19.09.2018 
Mødested/lokale 

Mødelokale 33 (4.sal)  
Sundhedshuset, CSR, 
Vestre Engvej 51, 7100 Vejle 

Mødetidspunkt kl. 

12.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

13.30 

Deltagere:  

Birthe Vorsum, Vejle kommune, Lena Kristiansen, OCD, Flemming Leer Jakobsen, Sind, Hanne Mähl, Sind, Karin Lange, 
Bedre Psykiatri, Bente Klausen, Bedre Psykiatri, Laila Felicia Vester Nielsen, Angstforeningen, Irena Vreco, Vejle kom-
mune 
 
Gæst:  
 
Afbud: 
 
Evt. afbud bedes meddelt til: 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

irevr@vejle.dk 
 
Dato 

04.10.2018 
Mødeindkalder 

Irena Vreco 
Direkte telefonnr. 

24678281 
Journalnr. 

27.00.00-P35-1-18 
 
 
 
Dagsorden: 

 

 
1.Opfølgning fra sidste møde. 
 
    Intet. 
 
 
2. Generel orientering 

 
Birthe orienterer om budgetforliget, og at VU har fået 9 millioner, og en halv 
million til §18 midler.  
Den 29. oktober skal de finde ud af, hvad pengene skal bruges til.  
 
Desuden er vi stadig i gang med ansættelsesprocessen, og at Borger- og Net-
værksrådet er inviteret til Inputmødet lige efter BNR-mødet.  
 
 

3.  Kvalitetsstandard stof- og alkoholmisbrug 
 
Kvalitetsstandard stof- og alkoholmisbrug 
Resumé 
Udkast til Kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug og/eller alkoholmis-
brug forelægges Voksenudvalget til godkendelse. 
Standarden er ændret i forhold til kvalitetsstandarden for 2016 ved at familieori-
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enteret behandling er indføjet, ved at der er ændret i rækkefølgen under alkohol-
behandling, og ved at den indeholder både beskrivelser af standarder for stof- og 
alkoholmisbrugsbehandlingen, da mange borgere modtager behandling for både 
alkohol- og stofproblemer. 
Ændringerne holdes inden for den økonomiske ramme. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud 
og ydelser, som Vejle Kommune tilbyder borgere, der ønsker social- og sund-
hedsbehandling for stofmisbrug og/eller alkoholmisbrug.  
Formålet med kvalitetsstandarden er at beskrive Vejle Kommunes serviceniveau. 
Borgeren skal kunne se, hvilken service der kan forventes, når der er brug for 
behandling af misbrug. 
Kvalitetsstandarden skal være almen tilgængelig for borgere i Vejle kommune 
som minimum på internettet. 
Kvalitetsstandarden skal revideres minimum hvert andet år. Den sidste kvalitets-
standard blev revideret i september 2016. Nærværende udkast til kvalitetsstan-
dard er ændret i forhold til kvalitetsstandarden for 2016 ved at familieorienteret 
behandling er indføjet, ved at der er ændret i rækkefølgen under alkoholbehand-
ling, og ved at den indeholder både beskrivelser af standarder for stof- og alko-
holmisbrugsbehandlingen, da mange borgere modtager behandling for både al-
kohol- og stofproblemer. Se bilag for ændringer og konsekvenser. 
Ændringerne er holdt inden for den økonomiske ramme. 
 
Sagens videre forløb 
Kvalitetstandarden forelægges Borger- og Netværksrådet og Udsatterådet til 
udtalelse. 
 
Deltager i behandlingen 
Voksenudvalget 3. september 2018 
Social- og Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger punktet. 
 
Bilag 
 Samlet PDF – Kvalitetsstandard resumé*, Følgenotat til VU 2018 og Kvalitets-

standard stof- og alkoholmisbrug 
* den første PDF er samme tekst som i pkt.3. 

 
Velfærdsdirektøren indstiller, 
at udvalget drøfter kvalitetsstandarden og sender den til udtalelse i Borger- og 
Netværksrådet og Udsatterådet. 
 
Beslutning 

Drøftet og sendes til udtalelse i Borger- og Netværksrådet og Udsatterådet 
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Birthe fortæller, at kvalitetsstandarden på misbrugsområdet skal godkendes af 
Udvalget hvert 2. år.  
I år skriver vi også alkohol ind. Det giver god mening, så borgene ved hvad de får. 
Der er nogle få ændringer fra sidste gang, og ingen større forringelser. 
 
Man har fjernet e-behandling på stofmisbrugsområdet, da det ikke blev brugt 
tilstrækkeligt nok.  
Man har etableret en familieorienteret behandling til pårørende til drikkende, 
som gælder for unge under 18.  
 
Borger- og Netværksrådets udtalelse til ”Kvalitetsstandard stof- og alkoholmis-
brug” 
 
Borger- og Netværksrådet udtaler, at det er positivt, at man sætter et initiativ i 
gang, hvor der kommer fokus på børn til alkoholmisbrugere.  
Derudover ser der ikke ud til at være væsentlige forringelser.  
 
Borger- og Netværksrådet tager kvalitetsstandarden til efterretning. 
 
06.06.2018 
Borger- og Netværksrådet 
 
 
 
 
4.  Evt. 

 
Intet. 
 
 

  
 

 
Der er bestilt frokost på dagen. 


