Relevante kommuner i Region
Nordjylland

Regionshuset

Vedrørende bilag til rammeaftale 2009 - implementeringen af den
nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt
stofmisbrugere i regi af Misbrugscentret, Region Nordjylland.
På mødet den 17. december 2008 godkendte Den Administrative Styregruppe,
at Misbrugscentret, Region Nordjylland varetager opgaverne vedrørende implementeringen af den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C
blandt stofmisbrugere.
Den Administrative Styregruppe godkendte endvidere, at ydelsen indgår som
et bilag til rammeaftalen for 2009.
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Dette brev indeholder en kort orientering om det konkrete tilbud samt en henvisning til relevante bilag (yderligere beskrivelse af tilbuddet og link til rammeaftale 2009).
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Baggrund
Efter satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2007-2010 er regeringen og
satspuljepartierne enige om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse ved at
støtte indsatsen omkring gruppen af de socialt mest udsatte stofmisbrugere.

20. januar 2009

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national handlingsplan, der har til formål
at sikre en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til relevante
initiativer vedrørende forebyggelse af hepatitis C blandt gruppen af hårdest
belastede stofmisbrugere.
Målgruppen omfatter intravenøse stofmisbrugere. I alt mellem 400-450 personer samlet set i de kommuner som serviceres af Misbrugscentret.
Det er landets kommuner, som har ansvaret for implementeringen af
handlingsplanen.
Ydelsen har hjemmel i sundhedslovgivningen.
Nye initiativer som følge af den nationale handlingsplan
Implementeringen af den nationale handlingsplan indebærer iværksættelsen af
en række nye initiativer, herunder:


Sikring af en systematisk gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger; Ekstra støtte og motivationssamtaler for at sikre screening, vaccination og/eller behandling
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Vaccination
Ledsagelse til blodprøvetagning
Monitorering og opfølgning på forebyggelsesindsatsen

Det bør i øvrigt bemærkes, at der i høj grad er tale om et supplement til de
opgaver Misbrugscentret i forvejen løser for kommunerne. Indsatsen foregår i
sammenhæng med den løbende opfølgning og behandling, som borgere i
nævnte målgruppe tilbydes.
Økonomi
Taksten beløber sig til i alt 1.316. pr forløb i 2009 priser.
Taksten dækker udgifter til:



ekstra støtte og samtaler med den enkelte borger
administrative ressourcer i forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsforløb
samt monitorering og opfølgning

Kommunerne er samlet DUT-kompenseret med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og
fremefter som følge af den øgede indsats mod hepatitis C blandt målgruppen.
Misbrugscentret, Region Nordjylland vil tage kontakt til de enkelte kommuner
for at aftale nærmere omkring den konkrete tilrettelæggelse af opgaven.
For yderligere spørgsmål eller kommentarer kontakt venligst Misbrugscentret,
Region Nordjylland på telefon 96336300 eller mail misbrugscentret@rn.dk

Med venlig hilsen

Tove Zetterberg Gjerlevsen
konstitueret sektorchef
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