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Afgørelse om regodkendelse af tilbuddet Pulsen
Pulsen er et tilbud etableret i henhold til servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om
godkendelse og tilsyn. Tilbuddet har ansøgt om blive regodkendt hos Socialtilsyn Hovedstaden.
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Pulsen.
Tilbuddet er godkendt til: 24 børn/unge og voksne inden for følgende målgrupper,
jf. lov om social service § 101 samt sundhedslovens §141:

Målgruppe


12 til 25 årige med misbrug af centralstimulerende stoffer, misbrug af
cannabis og misbrug af alkohol

Fysiske rammer
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen.
Personalenormering
Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente.
Begrundelse
På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet Pulsen kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen, idet vi har
forventninger til, at tilbuddet ud fra de aktuelle faglige , økonomiske og organisatoriske forudsætninger evner at kunne opfylde de indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen 7 temaer. Vi anser derfor tilbuddet som generelt egnet til
målgruppen.
Vi har bedømt, at indikatorer og kriterier i Kvalitetsmodellen understøtter den samlede vurdering af, at I kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen indenfor følgende 7 temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Inden for temaet Økonomi har vi givet scoren 1, og tilbuddet har fået et udviklingspunkt: At tilbuddet udarbejder og oploader et retvisende budget, som efterkommer krav i bekendtgørelse om socialtilsyn
Oplysningspligt
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget inden 1. oktober og
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regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn.
Lovhenvisning:
Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12.
Servicelovens § 101
§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Sundhedslovens § 141

Behandling for alkoholmisbrug

§ 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. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf.
stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den
aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke
selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne
indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.
Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.
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