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Center Sundhed, Kultur og Fritid

Høring: Revidering af kvalitetsstandard, stofmisbrugsbehandling 

 

Som en del af revideringsprocessen er der lovkrav om, at repræsentanter for personer med et stofmis-
brug og eventuelt deres pårørende inddrages. I Rebild Kommune er der ingen organisationer eller repræ-
sentanter for denne målgruppe. Forvaltningen har i lighed med tidligere år, inddraget personer som tidli-
gere har været eller på nuværende tidspunkt er, i stofmisbrugsbehandling. Det har været muligt at ind-
drage to personer, som i det følgende omtales som brugere.  

 

Brugerne blev spurgt om, hvilke erfaringer de har/eller har haft i forbindelse med behandlingsforløbet, 
herunder generelle betragtninger om behandlingstilbuddet. Brugerne gav generelt udtryk for tilfredshed 
med behandlingstilbuddet, men påpegede enkelte ting, som mulige fokusområder. Følgende punkter kan 
fremhæves: 

 

Behandling i Rusmiddelteamets lokaler: Brugerne fortæller, at det ikke for dem er noget problem, at 
behandlingen foregår i Rusmiddelteamets lokaler i Sundhedscenteret. Dog påpeger de, at det muligvis 
kan være en udfordring eller hindring for andre, at det foregår i disse lokaler. Yderligere information om 
andre behandlingstilbud kan være en mulighed. Ved henvendelse eller opstart af behandlingsforløb, blev 
der ikke informeret om mulighederne for andre behandlingstilbud, eksempelvis i en anden kommune.  

 

Fleksibilitet og behandlingstider: Brugerne oplever god fleksibilitet og inddragelse når nye tider skal 
aftales. Dog påpeger den ene bruger, at der ofte bruges en del tid på at få behandlingssamtaler til at 
passe ind i hverdagen, da samtalerne som udgangspunkt er placeret i arbejdstiden. Det fremhæves som 
en mulighed, at der i højere grad etableres og tilbydes samtaler i ydertimerne, f.eks. efter kl.16.   

  

Behandlingsforløb, herunder indsatser og inddragelse: Brugerne gav udtryk for et godt behand-
lingsforløb, hvor der tages udgangspunkt i brugerens egen livssituation. Derudover involveres pårørende 
og arbejdsgiver i tilstrækkelig grad. Det påpeges dog, at der i behandlingsforløbet, kunne være mere 
fokus på at benytte eller italesætte personlige pejlemærker, således at det i højere grad bliver muligt for 
den enkelte at vide eller vurdere, hvorvidt der er progression i behandlingsforløbet.  

 

Indsatsens omfang: I kvalitetsstandarden fremgår det, at omfanget af behandlingsforløbet som ud-
gangspunkt er 10 samtaler, men såfremt behandlingen ikke kan afsluttes, skal der ske en ny visitering. 
Brugerne gav udtryk for, at de ikke er bekendt med denne ramme og fortæller, at de ikke oplever en 
begrænsning i antallet af samtaler. Brugerne er af den opfattelse, at man er i behandling: ”indtil man er 
færdig”.    

 

Gavekort: Brugerne gav udtryk for, at gavekort ikke bør være en del af et behandlingsforløb, da det ikke 
bør være på dette grundlag, at man går i stofmisbrugsbehandling. Det vil være et forkert signal at sende, 
hvis gavekort tilbydes som en del af et behandlingsforløb.   

 


