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Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven § 141, 
Sundhedsloven § 142, Serviceloven § 101 og 101 A

Kvalitetsstandarden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er lovpligtig og udarbejdet for at afstemme 
forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren kan forvente behandling og 
hvad behandlingen kan indeholde

Kvalitetsstandarden beskriver det generelle serviceniveau og er opdelt i følgende afsnit:
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Introduktion 
Denne kvalitetsstandard er en introduktion til henholdsvis formål, målgruppe, indhold og struktur for 
misbrugsindsatsen i Solrød kommune.
Formålet med alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er at støtte borgerne til en bedre tilværelse via en 
stabilisering, reduktion eller ophør af misbrug. Dette ved at tilbyde en indsats, der henholdsvis kan 
medvirke til en forebyggelse eller afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme og negative sociale 
omstændigheder. Indsatsernes formål nås derfor bedst opfyldt, ved en koordineret og tværfaglig indsats 
med et helhedsorienteret fokus. Det helhedsorienterede tilgang og tværfaglige indsats, er især tydeligt ved 
Job- og socialcenterets fokus på at etablere en sideløbende beskæftigelsesrettet indsats, for de borgere, 
der både har misbrug og som er faldet ud af uddannelse/arbejdsmarkedet, eller er i fare for at gøre det.

Det juridiske grundlag
Solrød Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle Solrødborgere med et alkoholmisbrug efter 
Sundhedsloven § 141. Indsatsen mod alkoholmisbrug retter sig specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år 
med alkoholproblemer. 

Derudover skal Solrød Kommune tilbyde gratis social og lægelig behandling til alle solrødborgere med et 
stofmisbrug efter Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142. Indsatsen mod stofmisbrug retter sig 
specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år med stofmisbrug og borgere med afhængighed af ikke-ordineret 
medicin. 

Målgrupper
Målgrupperne for stof- og alkoholbehandling er solrødborgere over 18 år med henholdsvis alkoholmisbrug, 
stofmisbrugsproblemer - herunder hash og borgere i medicinsk behandling eller afhængighed af ikke-
lægeordineret medicin, gravide stofmisbrugere, borgere med dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatrisk 
lidelse) samt pårørende til misbrugere. 

Den organisatoriske struktur for de konkrete behandlingstilbud 
Misbrugsindsatsen for borgere over 18 år i Solrød Kommune er forankret i Job og socialcentret og 
opgaverne med udredning, visitation, opfølgning og koordination varetages af en misbrugssagsbehandler 
fra Social Service. 

Er borgerens behandlingsbehov begrænset til midlertidigt et ambulant motivationsforløb eller 
tilbagefaldsforebyggende opfølgende samtaler, kan dette varetages internt ved kommunens egen 
misbrugssagsbehandler. Dette tilbud er registreret i tilbudsportalen som Ambulant Misbrugsbehandling 
Solrød, og indeholder motiverende samtaler med henblik på at reducere misbrug eller hindre tilbagefald.

Borgere, der ikke har sociale problemer ud over misbrug, kan endvidere vælge at anmode om anonym 
stofmisbrugsbehandling i henhold til Lov om Social Service § 101a. Dette tilbud er etableret i et samarbejde 
med CAS i Roskilde Kommune.
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Kontaktoplysninger til misbrugsindsatsen i Solrød Kommune
Job- og Socialcenteret
Att. Misbrugsindsats
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon: 56 18 21 87
Anonym Stofmisbrugsbehandling: 21 17 08 83
Mail: sikkersocial@solrod.dk
Hjemmeside: www.solrod.dk

Ledelsesansvarlig: Leder af Social Service og Integration
Misbrugssagsbehandler Tine Hornum Hansen: 56 18 21 40 / thh@solrod.dk

Grundet kommunens størrelse vil langt de fleste af visitationerne til henholdsvis ambulant-, dag- og 
døgnbehandling være til ekstern aktør. Behandlingstilbuddene varierer i udformning, størrelse og metodisk 
tilgang, hvilket der tages højde for i udrednings- og visitationsfasen. Som udgangspunkt visiterer Solrød 
Kommune til dag- og døgnbehandling i maksimalt 3 måneder. Efter senest 3 måneder vil der blive foretaget 
en individuel, konkret vurdering af, hvorvidt behandlingen skal fortsætte det samme sted, fortsætte et 
andet sted eller afslutte. 

Borgeren har mulighed for at vælge en anden behandlingsinstitution efter eget valg, såfremt behandlingen 
er af tilsvarende karakter og at der er tale om en behandling, som er godkendt af kommune eller region. 

Borgere med behov for medicinsk behandling for stofmisbrug i henhold til Sundhedslovens § 142, kan for 
substitutionsbehandlingsforløb, vælge at rette direkte henvendelse til Center for Alkohol og Stofbehandling 
i Roskilde (CAS), som Solrød Kommune har en driftsaftale med. 

Center for Alkohol og Stofbehandling 

Ringstedgade 16
4000 Roskilde
Hjemmeside: http://misbrug.roskilde.dk/
Telefon: 46 31 71 41

Borgere med behov for alkoholbehandling, kan vælge at rette direkte kontakt til godkendte 
alkoholbehandlingsinstitutioner, herunder Novavi og her også modtage anonym ambulant eller 
dagbehandling. 

Novavi – ambulatorier
Hjemmeside: http://www.novavi.dk/alkohol/ambulatorier/

GREVE
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.: 43 90 00 06

ROSKILDE
Algade 52, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf.: 39 455 600

KØGE
Vestergade 22-24
4600 Køge
Tlf.: 39 455 666

mailto:sikkersocial@solrod.dk
http://www.solrod.dk/
mailto:thh@solrod.dk
http://misbrug.roskilde.dk/
http://www.novavi.dk/alkohol/ambulatorier/
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Solrød Kommune tilbyder råd og vejledning til alle pårørende. Som udgangspunkt vil pårørende med ønske 
om behandling, blive henvist til enten frivilligt foreningsregi eller alternativt blive tilbudt 1-3 samtaler med 
kommunens misbrugssagsbehandler. I enkelte tilfælde kan der på baggrund af en konkret vurdering, 
træffes afgørelse om at bevilge et behandlingsforløb for pårørende hos ekstern aktør. 

Visitation og behandlingsmodel 
Al visitation af borgere over 18 år foregår via en misbrugssagsbehandler i Job- og Socialcenteret i Solrød 
Kommune. Misbrugssagsbehandleren udreder og afklarer borgerens eget behov og ønsker til behandling, 
samt foretager en faglig vurdering af borgerens situation og behandlingsbehov. På baggrund af dette 
udarbejdes en visitationsoplæg i samarbejde med borgeren. Ved visitationssamtaler omhandlende 
stofmisbrug, udfyldes desuden et ASI udredningsskema1, der indeholder en basisscreening for 
dobbeltbelastning2 og der tilbydes lægesamtale ved kommunens lægekonsulent.

På baggrund af visitationssamtale, og eventuelt drøftelse med leder af Social service, træffes der beslutning 
om iværksættelse af ambulant- eller dagbehandling. Indstillinger til døgnbehandling behandles af et 
visitationsudvalg bestående af den samlede ledelse i Job og Socialcenteret. Efter endt 
visitationsudvalgsmøde kontakter misbrugssagsbehandleren borgeren med besked om afgørelsen. Denne 
afgørelse modtager borgeren endvidere på skrift.  

Efter der er truffet afgørelse i sagen, iværksættes behandlingsforløbet ved enten at give borgeren en dato 
til samtale eller ved en koordinering af indsats ved ekstern aktør.

Misbrugsbehandlingen tilrettelægges på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af borgerens 
ressourcer, ønsker og behov og ud fra et princip om altid først at tilbyde den mindst indgribende indsats, 
hvorfor eksempelvis døgnbehandling kun i meget få tilfælde, vil være kommunens første tilbud til borgere 
der anmoder om stof- eller alkoholbehandling.

Frit valg
Ifølge § 101, stk. 3 i Serviceloven kan en person, der er visiteret til behandling, vælge at blive behandlet i et 
andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det 
kommunen har visiteret til. Kommunen informerer brugerne om denne ret. Retten til at vælge selv kan dog 
begrænses af hensyn til borgeren

I praksis udmøntes den ved at brugeren inddrages i valget af behandlingssted frem for, at kommunen 
vælger et behandlingssted og herefter orienterer borgerne om deres ret til at vælge et andet af tilsvarende 
karakter.

Behandlingsgaranti
Solrød Kommune iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I særligt komplekse 
tilfælde, fx ved behov for en tværfaglig koordinering af indsatsen på tværs af kommune, region og 
Kriminalforsorgen, kan tidsfristen dog overskrides. Borgeren vil løbende blive orienteret om dette. 

1 ASI-skemaet (ASI er en forkortelse for Addiction Severity Index.) Et ASI-skema er et redskab til kortlægning af en brugers sociale, psykiske og 
fysiske forhold. Inkl. tillæg består skemaet af knap 100 spørgsmål. På hvert område, fx kriminalitet, familie osv., undersøges det, om der er 
problemer, og hvis der er, skal alvorligheden vurderes. ASI-skemaet med tillæg kan ses på denne adresse: 
www.DanRIS.dk/Download/Tools/EuropASI2008.pdf).
2 www.kl.dk/klscreener

http://www.danris.dk/Download/Tools/EuropASI2008.pdf)1
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Regler for egenbetaling
Misbrugsbehandling er gratis, men borgeren kan dog skulle afholde udgiften til transport til og fra 
behandling samt udgifter til specielle aktiviteter i behandlingsforløbet, fx sportstøj. 

Ved døgnbehandling kan der endvidere være egenbetaling for kost og eventuelt logi. Taksten for 
egenbetaling er afhængig af borgerens indtægt og udgifter, samt af behandlingens art. Beregning laves i et 
samarbejde mellem borgeren og en medarbejder fra Udbetalingsservice og udarbejdes inden en eventuel 
døgnbehandling påbegyndes.

Klageadgang 
Såfremt en borger er utilfreds med en afgørelse vedrørende den sociale behandling af misbrug jf. 
Servicelovens § 101, kan vedkommende klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Klagen skal 
sendes til leder af Social Service og Integration, Job- og Socialcenteret, Solrød Kommune, Solrød Center 1, 
2680 Solrød Strand.
 
Indenfor 4 uger vil Job og Socialcenteret vurdere sagen igen og giver derefter besked til klageren om at 
afgørelsen er ændret eller om det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger. 

Vedr. stofmisbrug
Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Job og Socialcenteret klagen inden for samme tidsfrist til Ankestyrelsen 
sammen med de oplysninger, der ligger i sagen. Samtidig gives klageren besked om, at klagen er sendt 
videre. 

Såfremt en borger er utilfreds med en afgørelse vedrørende den lægelige/medicinske behandling af 
stofmisbrug jf. Sundhedslovens § 142, skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn, 
Frederiksborggade 15, 1360 København K. 3 

Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udsendt en ”Klagevejledning for 
stofmisbrugere i behandling – fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling”. 
Klagevejledningen er tilgængelig for alle. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante 
klageregler.

Vedr. Alkoholmisbrug
Efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for 
afgørelse truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141. Afgørelsen er derfor endelig, og kan 
ikke påklages ved anden administrativ myndighed

Handleplaner, evalueringer og dokumentation
Alle borgere, der er indskrevet i behandling jf. Lov om social service, får årligt tilbud om udarbejdelse af en 
handleplan, jf. Serviceloven § 141. Handleplanen kan anvendes som koordinerende redskab for den 
samlede tværfaglige indsats for og omkring den enkelte borger og kan løbende opdateres i samarbejde 
med borgeren og relevante aktører. 

Derudover vil visitationsafgørelserne, koblet med de arbejdspunkter der beskrives i visitationsoplægget 
fungere som behandlingsplan for de af kommunens borgere der er i misbrugsbehandling. 

Generel information om udredning, visitation, behandlingsforløb og opfølgning – herunder opdatering og 
revurdering af arbejdspunkterne, fx i forbindelse med ændringer i behandlingsindsatsen, vil løbende blive 
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ført til journal – dog undtaget oplysninger omkring borgere i anonyme forløb. Borgeren inddrages i alle 
beslutninger omkring egen behandlingsplan. 

Der indsendes løbende oplysninger og dokumentation til nationale registre om borgere i Solrød Kommune, 
der er i behandling – herunder lovpligtig indberetning af alle nye anmodninger om social behandling 
efter Servicelovens § 101 og lægelig behandling efter Sundhedsloven § 142 i Stofmisbrugsdatabasen. 
Disse indberetninger er lovpligtige i henhold til Retssikkerhedslovens § 82 og Bekendtgørelsen om 
Retssikkerhed og Administration på Det Sociale Område § 58.

Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
Misbrugsindsatsen i Solrød Kommune varetages af en misbrugssagsbehandler, der som minimum har en 
uddannelse på professionsbachelorniveau.  For at sikre den nødvendige faglige ekspertise, kan 
misbrugssagsbehandleren dog indgå i tværfaglig sparring med Job- og Socialcenterets øvrige medarbejdere 
der er sammensat af pædagoger, socialrådgivere, psykiatrisk sygeplejerske, lægekonsulent, 
kontorassistenter mv. Misbrugssagsbehandleren har endvidere mulighed for faglig sparring med 
samarbejdspartnere hos eksterne aktører i både kommunalt, regionalt og privat regi.

Den fortløbende faglige opkvalificering og kompetenceudvikling sikres bl.a. gennem følgende tiltag: 
 Introduktion til Job- og Socialcenteret, herunder introduktion til Solrød Kommunes 

kvalitetsstandard og procedurebeskrivelser på Misbrugsområdet
 Temadage og – kurser rettet mod misbrugsbehandling 
 Supervision
 Samarbejdsmøder i Klynge Øst
 Klientkonferencer i CAS

Monitorering af indsatserne
Solrød Kommune monitorerer stofmisbrugsindsatsen (Lov om Social Service § 101) via indberetningerne til 
Stofmisbrugsdatabasen (Danmarks statistik), suppleret med den information der er tilgængelig via 
journalnotater i WorkBase / Momentum.

Jf § 2 stk.1 nr.14. og stk.3 i Bekendtgørelsen for Kvalitetsstandard skal der opstilles måltal for 
a) Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af 
stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling, har reduceret deres stofmisbrug. 
b) Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til 
stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. 

Efter § 2 stk.1 nr.14. og stk.3 i Bekendtgørelsen for Kvalitetsstandard skal der endvidere opstilles måltal for:
 

a) Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af 
stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling, har reduceret deres stofmisbrug. 
b) Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til 
stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. 

Indsatsen for pårørende, herunder hjemmeboende børn under 18 år
Der spørges ved visitationssamtalen om misbrugeren har børn, så børnene kan få tilbudt støtte. 
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Støtten kan ydes via Børne og Ungerådgivningen (BUR), og Solrød Kommune har endvidere tilkendegivet en 
interesse i et samarbejde med Roskilde kommune om et nyt puljefinansieret projekt målrettet børn og 
Unge i familier med stof eller alkoholproblemer.

Job og Socialcenterets personale er omfattet af underretningspligten i lov om social service § 153, og hvis 
personalet gennem deres arbejde får mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt 
eller på anden måde har brug for hjælp, skal der underrettes til BUR i Solrød Kommune.  BUR orienteres 
endvidere når personalet i Job- og Socialcenteret bliver bekendt med at en aktiv misbruger er gravid.

Solrød Kommune er ikke forpligtet til at yde hjælp i form af behandling til pårørende, men 
pårørende er altid velkommen til at kontakte kommunens misbrugssagsbehandler og få generel 
information om behandlingstilbud og procedure. 

I Solrød Kommune er der ikke et fast tilrettelagt behandlingsforløb for pårørende, men det bestræbes i så 
høj grad som muligt, at inddrage de pårørende i en given behandlingsindsats. Derudover tilbydes 
rådgivning og vejledning af forskellig intensitet, afhængigt af en konkret vurdering af behov (alt fra 
gruppeforløb til en telefonisk samtale).
Der er udarbejdet en folder til pårørende med information om henholdsvis kommunens visitations- og 
behandlingsprocedurer, samt med kontaktoplysninger til frivillige foreninger for pårørende.

Behandlingen målrettet stof- og alkoholmisbrugere i Solrød Kommune er, i det omfang borgeren ønsker det 
og det vurderes relevant, familieorienteret. Dermed ment at der altid spørges ind til sociale relationer og 
disse betydning for stoffrihed og ædruelighed, at familien kan inddrages som arbejdspunkt i 
behandlingsplanen, samt at familien kan tilbydes vejledning og orientering om behandlingsforløbet. I 
enkelte tilfælde indgår familiemedlemmer som aktiv del af behandlingsforløbet.

Den fremtidige indsats på området
Siden seneste opdatering af kvalitetsstandarden i 2015, har misbrugsindsatsen i Solrød kommune 
gennemgået en markant udvikling. Andelen af borgere i behandling er steget og målgruppen har ændret 
sig, både hvad angår misbrugsproblematik, demografi og arbejdsmarkedstilknytning. 
Dette har medført et øget fokus på tværfaglige forløb, hvor misbrugsbehandlingen i højere grad tilbydes i 
kombination med beskæftigelsesrettede indsatser (praktik, lønstilskud, afklaring og mentor).

Da denne tilgang lader til at have en positiv effekt, vil der således i de kommende år være fokus på en 
koordineret og tværfaglig indsats, hvor stoffrihed og ædruelighed er delmål i en progression mod højest 
mulig grad af selvforsørgelse hos målgruppen. For at kunne dokumentere effekten af denne 
behandlingsstrategi, er et mål for 2018 og 2019, at der udvikles nye interne metoder til kvantitativ 
effektmåling af indsatserne.

I 2018 og 2019 vil der endvidere blive arbejdet på at optimere indsatsen for ældre borgere med 
overforbrug og misbrug af alkohol. Dette skal gøres både i form af oplysningsarbejde, forebyggende indsats 
og samarbejde med kommunens sygeplejerfaglige medarbejdere på ældreområdet.

Kvalitetskrav til eksterne døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaver efter § 
101
Hvis en borgers stofmisbrug ikke kan løses/afhjælpes ambulant eller via et dagbehandlingsforløb, kan 
Solrød Kommune visitere til døgnbehandling. Visitation til døgnbehandling er betinget af at mindre 
indgribende behandlingstyper er afprøvet eller vurderet utilstrækkelige i det konkrete tilfælde.
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I visitationen til døgnbehandling, vil der blive lagt vægt på borgeren sociale situation, motivation for 
ændring, belastningsgrad og udbytte eventuelle tidligere behandlingsindsatser. 

Solrød Kommune samarbejder kun med tilbud, der er optaget på Tilbudsportalen og dermed godkendt af 
beliggenhedskommunen og på sigt af de sociale tilsyn som generelt egnede i forhold til målgruppe og 
opgave.

I 2016 og 2017 har Solrød Kommune visiteret borgere til døgnbehandling for stof- og alkoholmisbrug på 
følgende institutioner:
Alfa Fredensborg, Sct. Ols, Blå Kors og Kongens Ø.

For oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. 
i de enkelte tilbud henvises til tilbuddenes hjemmeside og til www.tilbudsportalen.dk

http://www.tilbudsportalen.dk/

