
 

 
 
 
 

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 
 
Ifølge sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse, behandling og opfølgende behandling på 
alkoholområdet kommunalt. Det fremgår af § 141 stk.1, at det er kommunernes pligt at stille et gratis 
tilbud om alkoholbehandling til rådighed for kommunens borgere senest 14 dage efter, at 
alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. 

 
Kommunen kan løse opgaven ved at etablere egne tilbud og/eller indgå aftaler med andre kommuner, 
regioner eller private udbydere af alkoholbehandling. 

 
Der er frit valg til alkoholbehandling på et kommunalt ejet alkoholambulatorium og til private 
alkoholambulatorier, som er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud. 

 
Det betyder i praksis, at enhver kan bede om at komme i behandling for alkoholmisbrug på et 
kommunalt ejet alkoholambulatorium eller på et privat alkoholambulatorium, som er en del af det 
kommunale alkoholbehandlingstilbud, også selv om behandlingsstedet ligger uden for 
bopælskommunen. Bopælskommunen er forpligtet til at betale for behandlingen forudsat, at det valgte 
ambulatorium er en del af det kommunale behandlingstilbud. Heri ligger, at kommunen ikke er 
forpligtet til at betale for behandling på behandlingssteder, der ikke er godkendt. 

 
En mindre del af alkoholmisbrugere behandles på behandlingssteder, der tilbyder dag eller 
døgnbehandling. Nogle få af døgnbehandlingstilbuddene er ejet af kommunerne, mens de øvrige er 
private døgnbehandlingssteder. Der kræves visitation fra kommunen for gratis at kunne modtage dag- 
eller døgnbehandling. 

 
Formålet med nærværende retningslinjer er at give kommunerne et fagligt grundlag for godkendelse af 
alkoholbehandlingssteder. Retningslinjerne skal fungere som praktisk manual i forbindelse med den 
godkendelse, kommunerne foretager. Kommunernes godkendelse af behandlingssteder på grundlag af 
retningslinjerne skal bidrage til at sikre, at de behandlingssteder, som er en del af det kommunale 
alkoholbehandlingstilbud, har den fornødne kvalitet i behandlingen. Med retningslinjerne præciseres 
det, at den stedlige kommune godkender private behandlingssteder. 

 
Det skal bemærkes, at den kommunale alkoholbehandling ikke kan stå alene, men skal ses i 
sammenhæng med kommunernes øvrige indsats på alkoholområdet. Sundhedsstyrelsen har udgivet 
rådgivningsmaterialet ”Kvalitet i Alkoholbehandlingen”5, der sammenfatter den eksisterende 
dokumentation for effektiv tilrettelæggelse af alkoholbehandlingsindsatsen. 



 

Kriterier til brug for den kommunale godkendelse af 
alkoholbehandlingssteder 

 
Ansøgning om godkendelse af et alkoholbehandlingssted bør være kort og præcis. 
Ansøgningen skal kunne læses og bedømmes uden, at den godkendende myndighed undervejs er 
nødsaget til at orientere sig i bilagsmateriale. 

 
Kriterierne/oplysningerne vedrørende de private behandlingstilbud svarer til de oplysninger, 
som kommuner skal indberette om egne behandlingssteder til Tilbudsportalen. Heri ligger 
også, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre samme kvalitet i egne tilbud, og at 
vurderingen af kvaliteten af egne tilbud sker med udgangspunkt i kriterierne i retningslinjerne. 
Nye tilbud, der ønsker en kommunal godkendelse, skal indsende en ansøgning om godkendelse 
til BRK på den af Socialstyrelsen/Bornholm Regionskommune udarbejdede ansøgningsformular. 

 
Godkendelsesformularen betyder bl.a. at behandlingsstedet oplyser om målgruppe, juridisk 
grundlag, navn og adresse, etableringsår, ejerform, vedtægter eller lignende og 
indberettende/godkendende myndighed. 

 
Desuden beskrives de fysiske rammer med oplysninger om antal behandlingspladser, antal 
eneværelser, handicaptilgængelighed og faciliteter til evt. medfølgende børn. 

 
Endelig oplyses om behandlingsstedets tilgængelighed/åbningstider. Ambulante 
behandlingstilbud bør have åbningstider, der giver mulighed for, at også personer i beskæftigelse 
har adgang til behandlingsstedet. 

 
Derudover oplyses/beskrives: 

 
• Medarbejdere og faglige kompetencer 
• Behandlingsmetoder 
• Målgruppen for behandling 
• Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen 
• Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster 
• Opfølgning på behandling 
• Dokumentation og kvalitetsudvikling 

 
Endelig godkendelse af ansøgning om oprettelse af nyt alkoholbehandlingssted, sker i 
Socialudvalget, samt gennem den efterfølgende oprettelse/godkendelse på Tilbudsportalen 
 
Ansøgning om godkendelse af alkoholbehandlingssted sendes til: 
 
Bornholms Regionskommune 
Ullasvej 23 
3700 Rønne. 
Mrk.: ”Ansøgning om godkendelse af alkoholbehandlingssted” 

 
Mail: post@brk.dk 
Mrk.: ”Ansøgning om godkendelse af alkoholbehandlingssted” 
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