Kontakt os
Novavi Amager 39 45 55 44
Novavi Hvidovre 39 45 54 11
Novavi Frederikssund 39 45 54 40
Novavi Køge 39 45 56 66
Novavi Glostrup 39 45 55 00
Novavi Lyngby 39 45 55 55
Novavi Herlev 39 45 57 00
Novavi Roskilde 39 45 56 00

Novavi
Peter Bangs Vej 7A
2000 Frederiksberg
Telefon 39 45 54 55
novavi@novavi.dk
novavi.dk

Til sundhedspersoner med
et rusmiddelproblem

Med ”at passe behandlingen” menes:
•
•

Velkommen til Novavi
Vi ved, at din nuværende situation kan være rigtig svær, og vi vil
bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt. Du skal vide, at vi vil gøre
alt for at hjælpe dig med din rusmiddelproblematik.
Der eksisterer nogle rammer for sundhedspersoner som søger
behandling for deres rusmiddelproblematik. Disse rammer er til for at
hjælpe dig med dit problem og dermed også fremme
patientsikkerheden for de patienter du kommer i kontakt med.
Som udgangspunkt bliver Styrelsen for Patientsikkerhed ikke
informeret når du på eget initiativ har opsøgt behandling.
Personalet i Novavi har dog en skærpet underretningspligt i forhold til
Styrelsen for Patientsikkerhed.
§ 44 i Autorisationslover lyder:
Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider
af sådanne sygdomme eller mangler i fysisk eller sjælelig henseende,
at personen i betragtning af de forhold, hvorunder denne lever eller
arbejder, udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare, er
lægen forpligtet til at søge faren afbødet ved henvendelse til
vedkommende selv eller om fornødent ved anmeldelse til Styrelsen
for Patientsikkerhed.
Det betyder helt konkret, at hvis du ikke passer dine aftaler og
behandling, er vi forpligtiget til at underrette Styrelsen for
Patientsikkerhed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

At du overholder alle aftaler. Lidt forkølelse, maveonde eller
let feber er ikke gyldig grund til at melde afbud.
At melde afbud, hvis der er helt særlige omstændigheder, der
forhindrer dig i at møde op.
Dette afbud skal meldes til din hovedbehandler på telefon.
At du tager den medicin, der er ordineret i forbindelse med
rusmiddelbehandlingen.
Hvis du tager antabus er dette superviseret to gange om
ugen.
Urinstix generelt 2 gange om uge
På opfordring aflægge urinprøve.
Indgår i aktivt (sam)arbejdet via terapeutiske samtaler i
forhold til rusmiddelproblematikken.
Melde dig syg på arbejde, hvis du har tilbagefald.
Give besked når du holder ferie.
Komme til check inden du genoptager arbejdet efter ferie
eller flere fridage i træk.

Hvis du skal komme to gange om ugen må gangene ikke være to på
hinanden følgende dage.
Hvis du har indtaget rusmidler, må du ikke gå på arbejde, men skal
sygemelde dig.

Hvis du udebliver fra kontrol eller planlagte samtaler uden at give
besked, vurderes det som at du ikke passer behandlingen. Styrelsen
for Patientsikkerhed vil blive informeret og de beslutter hvad
konsekvensen skal være.

Venlig hilsen personalet i Novavi

