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Indledning
I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller stoppe deres misbrug,
et tilbud om socialbehandling for misbruget.
Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de
konkrete afgørelser og den leverede hjælp.

Politisk
besluttet
serviceniveau

Myndighedens
visitation og
afgørelse

Leverandørens
udførelse af
ydelsen

Borgeren

Tilbuddet gives ud fra en individuel helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer
og med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.
Hjælpen er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at udføre.
Tilbuddet gives i et respektfuldt samarbejde mellem borgeren og medarbejdere.
Med venlig hilsen
Fredensborg Kommune
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Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
Lovgrundlag

Servicelovens § 101 – Behandling af stofmisbrugere


Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere
efter Serviceloven § 101
Servicelovens § 101a - Anonym ambulant behandling
Kommunalbestyrelsen skal, efter Serviceloven § 101a tilbyde anonym,
ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et
behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke har andre sociale
problemer.
Byrådets pejlemærker

Kvalitetsstandarden refererer til Byrådets pejlemærker – ”Du kan mere
end du tror”, og ”Livskvalitet i hverdagen”.

Hvad er formålet med

Det overordnede mål for indsatsen, er at tilbyde den enkelte borger

hjælpen?

med stofmisbrugsproblemer et relevant behandlingstilbud ud fra en
professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens
individuelle ønsker og behov.
Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden stoffer, og at
der via den helhedsorienterede indsats, gives støtte til at opnå stabile
boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk og
psykisk velbefindende.

Hvem kan modtage hjælpen?

Alle borgere over 18 år i Fredensborg kommune, som har et misbrug af
stoffer, og som ønsker at reducere eller stoppe deres misbrug, kan
modtage et tilbud om socialbehandling for misbruget. Misbrugernes
pårørende tilhører også målgruppen.
Borgere med dobbeltdiagnoser: Borger med psykisk lidelse og samtidig
misbrugsproblematik, kan få tilbudt en koordinerende indsatsplan med
kommunen og den regionale psykiatri.
Gravide misbrugere:
I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af
døgnophold i henhold til § 107, stk. 2, nr. 2, i Lov om social service,
skal Kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger at indgå
en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for
tilbageholdelse.

Hvad kan indgå i hjælpen?

Aktiviteter i behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og
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sammensættes i fællesskab mellem borger og behandlingstilbud.
Der kan være aktiviteter af mere forebyggende karakter og til
afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme.

Hvem leverer hjælpen?


Kortlægning af problemets omfang

Motiverende og afklarende gruppeforløb

Dagbehandling

Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling
Leverandører der er godkendt jf. Tilbudsportalen.
Der er frit valg.
Dog undtagen er borgere, der henvender sig om anonym ambulant
behandling jf. § 101a - Her er der ikke mulighed for frit valg af
behandlingstilbud.
Enhver borger over 18 år, med ønske om behandling eller rådgivning
vedr. stofmisbrug, kan telefonisk, elektronisk eller ved personlig
henvendelse tage kontakt til Center for Familie og Handicap eller
Rusmiddelcenter Fredensborg.

Døgn-

Kan bevilges efter en konkret individuel vurdering og bevilges af

Behandling

visitationsudvalget i Center for Familie og Handicap.

Hvad koster ydelsen for

Ydelsen er gratis for borgeren.

modtageren?

Der opkræves dog en egenbetaling for borgere i døgnbehandling.

Behandlingsgaranti vedr. Lov

Tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter personlig

om social service § 101 og §

henvendelse.

101a

Behandlingsgarantien, vedrører den sociale indsats, men ikke den
medicinske behandling. – Medicinsk behandling er hjelmet i
sundhedslovens § 142.
Fristen i behandlingsgarantien kan fraviges, hvis en person, der er
visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt
eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, end det
kommunalbestyrelsen har visiteret til, eller hvis borgeren udebliver fra
behandlingsaftaler eller ikke samarbejder omkring indhentning af
relevante oplysninger for at få lavet en behandlingsplan.
Det fremgår desuden af servicelovens § 101 a:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af
stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug,
men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter
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afsnit V.
Fredensborg kommune har indgået aftale med 2 leverandører, en privat
og en kommunal, om levering af anonym ambulant stofbehandling
Borgere der tilhører kategorien af stofmisbrugere jf. stk. 1. kan
henvende sig til Rusmiddelcenter Fredensborg anonymt via hjemmeside
eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om
behandlingsbehovet, hvor der træffes afgørelse om behandling efter
stk. 1. Såfremt borgeren opfylder kriterierne for anonym ambulant
stofbehandling, henvises borgeren til en af de to leverandører som
kommunen har indgået aftale med.
Hvor kan man klage?

Ansøger kan klage over afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Klagen indsendes til:
Fredensborg Kommune,
Rusmiddelcenter Fredensborg,
Byvejen 14,
2990 Nivå
Mail: fredensborg@fredensborg.dk
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Såfremt
Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til
Ankestyrelsen.

Generelt om

Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert andet

kvalitetsstandarder

år.
Stk. 2. Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages
repræsentanter for stofmisbrugerne og eventuelt deres pårørende.
Kvalitetsstandarden er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Godkendt af Fredensborg Kommunes Byråd den 16. december 2019

5

