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Kære Balder Mørk Andersen,
Som svar på dit KBS-spørgsmål om rusmiddelbehandling, henvises der til vedhæftede notat fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
 
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Balder Mørk Andersen 
Sendt: 20. maj 2021 12:24
Til: KBS@frederiksberg.dk
Emne: Re: Vedr. FKRC
 
Yderligere:
 
Mener forvaltningen at medarbejderne/MED er blevet tilstrækkeligt involveret i processen om omorganisering?
Er det korrekt at medarbejderne gennem MED har klaget over at de ikke er tilstrækkeligt indraget efter principperne omkring MED-samarbejdet?
Hvis, ja - hvordan har man tænkt sig at rette op på dette?
 

Med venlig hilsen

Balder Mørk Andersen
Rådmand for SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Facebook: @stembalder
Twitter: @sfBalder
Hjemmeside: www.baldersf.dk
E-mail: balder@baldersf.dk
Tlf: 26 14 04 65

Den 20. maj 2021 kl. 12.19.07 CEST skrev Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>:
Kære KBS
 
Jeg har en række spm. vedr.
planer vedrørende omlægning af RUS behandlingen på Frederiksberg til ”Èn myndighedsindgang”.
 
Fagligt:
" Det lyder besnærende med én indgang for borgeren i kommunen uanset hvilket problem, der er behov for hjælp til, men hvordan sikres at
borgeren får den fagligt korrekte vurdering og vejledning ved rusmiddelproblematik? - har man sikret sig at personalet som møder
borgeren har de nødvendige faglige kvalifikationer og viden til at træffe de rette afgørelser, også på rusmiddelområdet ?"

Hvordan kan det forsvares at se bort fra Nationale retningslinjer for god stofmisbrugsbehandling, Nationale Kliniske Retningslinjer for
alkoholbehandling, forskning, Center for Rusmiddelforskning, CRF, og andre kommuners erfaringer på RUS området, der alle anbefaler en
sammenhængende specialiseret indsats og få kontakter?
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Rusmiddelområdet er et speciale - hvorfor vil man udvande dette ved at af specialisere området?
KL’s seneste udmeldinger fra 18.5.21, anbefaler øget specialisering.
 
Hvorfor ændre på den fleksibilitet, der ligger i at medarbejdere i FKRC både visiterer og udfører behandling? En praksis der er gennemtestet
og gældende, også på landsplan.
 
Hvorfor skal kommunale medarbejdere arbejde mere med registrering i stedet for at bruge ressourcerne i borgerkontakten og
behandlingen? (Rusmiddelområdet er i forvejen veldokumenteret via lovkrav)
 
Borger:
Hvorfor skal Frederiksbergborgere der søger alkoholbehandling mødes af social myndighed i stedet for at gå direkte i behandling?
(Sundhedslovens § 141 giver fri adgang/frit valg til at gå direkte i behandling)
 
Størsteparten af Frederiksbergborgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk behandling - hvordan vil man tage
højde for det? 
 
Hvis tanken er at vejen til behandling kan gøres kortere, hvorfor så ikke se konkret på det, i stedet for at ændre på en velfungerende
praksis?
 
Og I forlængelse af det; hvorfor skal vejen gøres længere for det store flertal af borgere der henvender sig direkte i behandling? Ca. 85 % af
de behandlingssøgende har ikke behov for yderligere ydelser fra Socialafdelingen. Hvordan vil de opleve en forbedring/ sammenhæng i
behandlingstilbuddet, når myndighed og tilbud bliver skilt ad? 
 
Størsteparten af Frederiksberg borgere der søger behandling har et akut behov for lægelig/medicinsk behandling – hvordan tager modellen
højde for det?
 
Er det undersøgt om denne model fungerer i andre kommuner på rusmiddelbehandlingsområdet? 
 
 
Ressourcer:
FKRC har allerede overbelægning - hvordan hænger det sammen med at man vil overføre ressourcer til mere myndighed? Er forventningen
med den planlagte model, at færre vil komme i behandling i FKRC?
 
Er de økonomiske konsekvenser undersøgt?
Københavns kommune har sidste år valgt Frederiksbergmodellen (FKRC). I de seneste tre år så de en stigning på udgifter til ”frit valg” fra 9 til
21 mio.? 
 
Ved adskillelse af myndighed (afgørelse om behandling/ opfølgning m.m.) og behandling, når der i modellen planlægges med et person- og
evt. matrikelskifte, øges sandsynligheden for at borger benytter sin frit valgs ret til at søge behandling privat eller i anden kommune.
 
Der planlægges at udvide/overføre en model, som har været anvendt på andre områder i kommunen: fremskudt sagsbehandling, og
omstrukturere et veldrevet behandlingstilbud. Dvs. at anvende en "samme model fits all" model, trods meget
forskellige lovgivningsmæssige rammer.

Hvad siger de fagspecifikke/medarbejderne og lederen i FKRC om den varslede omorganisering af rusmiddelområdet?

Hvad er FKRC-medarbejdernes vurdering af den MED-proces som har været kørt?

Med venlig hilsen

Balder Mørk Andersen
Rådmand for SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Facebook: @stembalder
Twitter: @sfBalder
Hjemmeside: www.baldersf.dk
E-mail: balder@baldersf.dk
Tlf: 26 14 04 65
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