
1/1

Pinngitsuuisinnaajunnaarnermik Paasisimasaqarfik – Videncenter om Afhængighed  

Alle borgere i behandling for rusmiddel og spilproble-
mer skal have lavet en plan for efterbehandlingen

Efterforløbsplanen er et dokument, der beskriver, hvad der skal ske, efter bor-
geren er udskrevet fra behandlingen i Allorfik, Katsorsaavik eller andre behand-
lingsinstitutioner. 

Efterforløbsplanen er en del af det tværsektorielle samarbejde omkring borgere 
i behandling. Efterforløbsplanen er vigtig, fordi den beskriver, hvad der skal ske, 
og hvilken hjælp borgeren skal have, når behandlingen er afsluttet. Planen dan-
ner også udgangspunkt for en trepartssamtale under borgerens behandlingsfor-
løb. 

Når borgeren bliver henvist til behandling gennem sin sagsbehandler i kommu-
nen eller ved selv at henvende sig ved Allorfik, er det altid kommunens sagsbe-
handler, der skal lave efterforløbsplanen. Selvom sagsbehandleren ikke selv har 
henvist borgeren til behandling eller kender denne er det alligevel sagsbehand-
lerens ansvar at lave efterforløbsplanen og indkalde borgeren til udfyldelse af 
denne.  

Når du som sagsbehandler modtager en mail med en anmodning om en efterfor-
løbsplan, skyldes det derfor, at borgeren selv har henvendt sig til Allorfik for at få 
behandling og der mangler en plan for efterbehandlingen. Den samme mail med 
en anmodning om en efterforløbsplan modtager du som sagsbehandler, hvis fir-
maer, der har aftale med Allorfik, har henvist en ansat til behandling i Allorfik.  

I kan læse mere om loven om behandling af personer med afhængighed i 
Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019. I § 14 står der, at Allorfik tilrettelægger 
behandlingstilbuddet i et samarbejde med den enkelte borger på baggrund af en 
konkret vurdering af dennes behov. I samme § stk. 6, kan man læse, at hjemkom-
munen skal udarbejde en efterforløbsplan for de tiltag, der skal iværksættes efter 
behandlingens afslutning. 

(Kilde: Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departemen-
tet for Sundhed. Nuuk: 2015 samt Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019). 




