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Klientens förmåga att utnyttja tjänsterna bör
särskilt uppmärksammas. Klienternas ålder, kön,
språk och kulturella bakgrund i övrigt beaktas
vid ordnandet av en fungerande service.

Ett regionalt kostnadsfördelningssystem som
bygger på befolkningsunderlaget är klientvänligare,
kostnadseffektivare och lättare att styra än ett
system med fakturering per besök.

Ordnandet av betalningsförbindelse får inte vara
något hinder för att smidigt och effektivt hänvisa
en klient till service.

Vid serviceboende och även vid tillfällig in-
kvartering bör särskild uppmärksamhet fästas
vid lokalernas standard och klienternas själv-
bestämmanderätt.

Ledningen av det rusmedelsförebyggande arbetet
bör förstärkas. Särskild uppmärksamhet bör fästas
vid personaldimensioneringen samt vid att
personalen är kompetent och orkar med sitt
arbete.

Förebyggandet av olägenheter förorsakade av
rusmedelsbruk bör vara brett upplagt och om-
fatta kommunens hela verksamhetsområde.
Ett fungerande förebyggande arbete förutsätter
en medveten kommunal planering och strategi.
Förändringar i rusmedelskonsumtionen bör
beaktas vid dimensioneringen av tjänsterna
samt i verksamhetsprinciperna.

Basservicen inom social- och hälsovården är ett
centralt element i missbrukarvården i alla kommuner.

En väl fungerande missbrukarvård är ett viktigt led
i arbetet för att förebygga social utslagning samt för
att öka välfärden och uppnå jämlikhet i fråga om
hälsa.

Ett klientcentrerat arbete är både etiskt riktigt och
samhällsnyttigt. Tjänsterna bör vara lättillgängliga.
Klienten deltar i planeringen, genomförandet och
utvärderingen av sin egen rehabilitering.

Klientens grundläggande rättigheter respekteras i
vården.

Den riksomfattande kvalitetsrekommendationen för utvecklande av tjänsterna inom missbrukarvården ingår

i det mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården 2000 – 2003 som godkänts av statsrådet.

Kvalitetsrekommendationen har beretts i en bredbasig expertgrupp som tillsatts av Stakes. Rekommendationen

ges av social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.
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