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Kvalitetsstandarder  

Kontaktinformation 
Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Rusmiddelteamet. 
 
Rusmiddelteamet er Rebild Kommunes tilbud til borgere med et problematisk forbrug af alkohol eller 
andre rusmidler. 
 
Rusmiddelteamet tilbyder rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og ambulant behandling. til 
borgere, der har behov for det. 
 

Rusmiddelteamet (Center Sundhed, Kultur og Fritid) 
Mastruplundvej 2L 
9530 Støvring 
Tlf.nr.: 40 22 84 56 
Mail: centersundhedrusmiddel@rebild.dk 
 

Åbningstider 
Telefontid: mandag – fredag, kl. 08 – 09. 
Udenfor telefontid kan Center Sundhed, Kultur og Fritid kontaktes på tlf.: 99 88 84 50 
Det er også muligt at indtale en besked på telefonsvareren. 

 

Anonym rådgivning 
Er du urolig for dit barn, kæreste eller for dit eget forbrug af alkohol og stoffer, kan du henvende dig 
anonymt på telefon hver dag mellem kl. 08 - 09. 

 

Behandlingsgaranti 
Rusmiddelteamet i Rebild Kommune visiterer behandling til dig borgere med misbrugsproblematikker. fra 
Rebild Kommune. 
 
Der er behandlingsgaranti, når du som borger henvender dig til Rusmiddelteamet i Rebild Kommune. I 
henhold til reglerne om behandlingsgaranti betyder det, at du har ret til inden for 14 dage efter første 
henvendelse at få er udarbejdet at få en behandlingsplan. Dertil skal en visitation have fundet sted, og 
det første møde med behandler skal være aftalt. Dette gælder både for stofmisbrug og behandling af 
alkoholmisbrug. Dette forløb beskrives nedenfor. 
 

Såfremt du har folkeregisteradresse i en anden kommune, og der anmodes om behandlingsforløb i Rebild 
Kommune, indhentes betalingstilsagn fra din hjemkommune. Når behandlingstilsagn er underskrevet og 
modtaget af Rebild Kommune, opstartes din behandling.  

 

Henvendelse ved Rusmiddelteamet 
Nye henvendelser, henvisninger eller øvrige kontakter går altid via Rusmiddelkonsulenternebehandlere i 
Rusmiddelteamet. Såfremt du borgeren vurderes til at være indenfor målgruppen, aftales der tid til 
udredningssamtale. 
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Visitation 
Du Borgeren bliver tilbudt en udredningssamtale, hvor din borgerens aktuelle situation kortlægges. Det 
vil sige kortlægning af stof-/alkoholforbrug, fysisk og psykisk tilstand, sociale forhold, relation til 
arbejdsmarkedet samt boligforhold mv. Når du borgeren indskrives i Rusmiddelteamet udfyldes en 
samtykkeerklæring vedrørende samarbejde med eksterne partnere, hvis det skønnes relevant.  

Ved substitutionsbehandling underskriver du ligeledes en samarbejdsaftale omkring fremmøde og 
adfærd. Overholdelse af samarbejdsaftale revideres løbende og ved misligholdelse kan der iværksættes 
sanktioner. Eksempler herpå er afhentning af medicin på politistation, afhentning af dagsmedicin ved 
stort sidemisbrug eller afslutning af behandling i Rebild Kommune med henvisning til fritvalgsordning.  
Derefter får du borgeren tilbudt et mødeer med en behandler inden for behandlingsgarantiperioden på 14 
dage. Du Borgeren visiteres herefter til en ydelse. 
 
Tilbud om behandling for personer under 18 år skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke 
og kræver tillige samtykke fra dig den unge, når du denne er fyldt 15 år. 

Behandlingsplan 
Der bliver udarbejdet en behandlingsplan for dig den enkelte borger, som overholder gældende krav og 
retningslinjer. Der arbejdes ud fra gældende kliniske retningslinjer. Behandlingsplanen beskriver de kort- 
og langsigtede mål, metoder, opgavefordelingen samt en tidsplan. De kortsigtede mål er de mål, der er 
vigtigst for borgeren i de nærmeste 3 måneder. De langsigtede mål gælder for borgerens generelle 
ønsker om sit liv i forhold til rusmidler. 
 
Når du en borger henvender s dig til Rusmiddelteamet, foretages der en vurdering af hvorvidt der er 
behov for inddragelse af øvrige kommunale samarbejdspartnere. Omfanget af samarbejdet og indsatsen 
tager udgangspunkt i dine borgerens behov og ønsker. Du Borgeren skal tilbydes en handleplan (§141 i 
serviceloven), der skitserer den samlede indsats i forhold til dit borgerens hjælpebehov. 

Samtaler med pårørende 
Hvis du er pårørende til en borger med et bekymrende forbrug eller et misbrug, har du mulighed for op til 
3 samtaler med en rusmiddelbehandler. 

Klagevejledning 
Hvis du vil klage over den socialfaglige behandling, skal klagen afleveres til: 
Mastruplundvej 2L 
9530 Støvring 
9530 Støvring 
Tlf.nr.: 99 88 84 50 40 22 84 56 
Mail: cskf@rebild.dk sundrebild@rebild.dk 
 

Ankestyrelsen, Aalborg 
7998, Statsservice 
Slotspladsen 1 Nytorv 7, 2. sal 
9000 Aalborg 
Tlf.: 72 56 87 00 33 41 12 00 
Mail: ast-aalborg@ast.dk  
 

Klage over sagsbehandlingen 
Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af 
Ankestyrelsen. Der er ingen klagefrist. 
 
Klagen rettes til: 

file:///E:/sundrebild@rebild.dk
mailto:ast-aalborg@ast.dk
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Mastruplundvej 2L 
9530 Støvring 
9530 Støvring 
Tlf.nr.: 99 88 84 50 40 22 84 56 
Mail: cskf@rebild.dk sundrebild@rebild.dk 
 

Klage over sundhedsfaglig behandling 
Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, som primært omfatter undersøgelser for og 
behandling af misbruget eller afhængigheden, kan klagen sendes digitalt via Borger.dk eller til: 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed Patientombuddet 
Falstervej 10 Finsensvej 15  

8940 Randers 2000 Frederiksberg 

Tlf.: 70 22 79 70 70 28 66 00  
www.patientombuddet.dk www.stps.dk 

 
Lovgivning 
Indsatsen tager udgangspunkt i den gældende lovgivning for misbrugsområdet og de målsætninger, 
der præciseres i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra 
Bekendtgørelse nr. 1477 af 17/12 2019 430 af 30/4 2014 om kvalitetsstandard for social behandling 
for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. 
RusmiddelMisbrugsteamet er underlagt den udvidede underretningspligt jf. servicelovens § 153, hvilket 
betyder, at behandlere har en skærpet opmærksomhed på hjemmeboende børn. Der etableres altid et 
samarbejde med Center Familie- og Hhandicap for at sikre barnets tarv. 
 
Følgende lovbestemmelser har betydning for misbrugsområdet: 
 

 Sundhedsloven §§ 141 og 142 
 

 Servicelovens § 10-12 – der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til 
borgerne 

 
 Servicelovens § 16 – der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i 

tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. 
 

 Servicelovens § 81 – der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne alkohol- og 
stofmisbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den 
enkeltes behov. 

 

 Servicelovens §§ 101 og 101 a – social stofmisbrugsbehandling og anonym 
stofmisbrugsbehandling 

 
 Servicelovens § 107, stk. 2 – der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal 

pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, dvs. de tilbud, der i 
daglig tale kaldes døgnbehandling. 

 
 Servicelovens § 141 - der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde 

handleplaner (fx til sikring af en helhedsorienteret indsats). 
 

http://www.patientombuddet.dk/
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Kvalitetsstandard – Alkoholbehandling 

 
Lovgrundlag 
 

Sundhedsloven § 141 og 141a 
 

Målgruppe Borgere med et problematisk (afhængigheds)forhold til alkohol med 
ønske om at få ændret dette. 
 
Målgruppen omfatter alle borgere i Rebild Kommune med et 
problematisk (afhængigheds)forhold til alkohol med ønske om at få 
ændret dette. Behandlingen rettes mod misbruget og dets følger, samt 
mod problematikkerne bag misbruget. 
Rebild Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling til 
målgruppen, samt anonym alkoholbehandling.  
 

Henvisningsgrundlag 
 

Borgerne visiteres gennem Rusmiddelteamet. 
Der er mulighed for anonymitet. 
 
Kommunerne er forpligtet til at tage borgere fra andre kommuner, 
ligesom borgere i Rebild kKommune har mulighed for at få ambulant 
anonym behandling andre steder. 
 

Hvad er formålet med 
indsatsen? 
 

Formålet med Rebild Kommunes indsats på alkoholområdet er 
overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge alkoholmisbrug 
– herunder at: 
 
 Dine Borgerens målsætninger er i fokus.  
 Du Borgeren får nedsat og stabiliseret dit sit alkoholmisbrug, hvis et 

ophør ikke er muligt  
 Reducere alkoholens psykiske og fysiske skadevirkninger  
 Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst mulige tilbagefald  
 Stabilisere og forbedre din borgerens samlede sociale og 

helbredsmæssige situation  
 Øge din den enkeltes livskvalitet 
 Du Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv 
 Målet i ungebehandlingen er at optimere din den unges samlede 

situation og at anskue forbrug/misbrug som en del af hele din den 
unges livssituation. 

 
Hvilke aktiviteter indgår 
i indsatsen? 
 

Ambulant alkoholbehandling kan indeholde: 
 Udredning, afklaring af behandlingstilbud 
 Ambulant alkoholbehandling 
 Udlevering af antabus (I samarbejde med Sundhedsklinikken) 
 Afrusning i forbindelse med antabus. 
 Tilbud til dig borgere med dobbeltdiagnoser 
 Familieorienteret rusmiddelbehandling 
 Støttende samtaler efter endt behandling 
 Samtaler med dine pårørende 
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Alkoholbehandlingen foregår ambulant med udgangspunkt i planlagte 
samtaler, hvilket betyder, at du borgeren har mulighed for at passe et 
arbejde og øvrige aktiviteter, mens du denne er i behandling. 
 
Alkoholbehandlingen sker som udgangspunkt i Rusmiddelteamets 
lokaler. Ved særlige omstændigheder kan behandlingen ske i hjemmet. 
Dette beror på en individuel vurdering. 
 

Krav til leverandør Kognitiv adfærdsterapi Personalet er uddannede rusmiddelkonsulenter 
og arbejder ud fra kognitiv adfærdsterapi. Personalet efteruddannes 
løbende. 
 

Indsatsens omfang 
(Hyppighed) 

Udredning: 
1-3 samtaler af 1,5 timers varighed 
 
Ambulant alkoholbehandling: 
Længden af forløbet er individuelt efter bevilling fra Myndighed 
forankret i Center Sundhed, Kultur og Fritid. Der bevilges maksimalt 10 
samtaler af 1 times varighed. Hvis behandlingen ikke kan afsluttes, skal 
der visiteres et nyt behandlingsforløb. 
 
Udlevering af antabus: 
Efter behov og behandlingsplan. Antabus bevilliges gennem egen læge.  
 
Tilbud til pårørende: 
Maksimum 3 samtaler. 
 

Hvad koster indsatsen 
for borgeren? 
 

Det er gratis for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. 
Du Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra 
RusmiddelMisbrugsteamet i Rebild Kommune. 
 
Borgeren betaler for kost og logi under døgnophold. 
 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 

Som udgangspunkt at sikre et kompetent og godt behandlingstilbud for 
dig borgere med et problematisk forbrug af alkohol. 

 At 50% er alkoholfri eller har nedsat forbrug efter endt 
behandling, samt ved opfølgning efter hhv. 1 og 6 måneder. 

 At maksimalt 25% af de forløb, der afsluttes med alkoholfrihed, 
vender tilbage til misbrugsbehandling indenfor 12 måneder 

 At behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Der må max gå 
14 dage fra henvendelse til den første samtale/kortlægning 
påbegyndes. 

 At du borgeren for at undgå tilbagefald sikres støttende 
samtaler i en nærmere afgrænset periode. 

 At du borgere med overforbrug/misbrug og dine deres 
pårørende sikres information og rådgivning om misbrug, støtte 
og vejledning samt oplysninger om aktuelle tilbud. 

 At indsatsen overfor borgere med overforbrug/misbrug og deres 
pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret 
samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen. 

 Fokus på misbrug, uddannelse og jobrelaterede indsatser. 
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Afgrænsning af tilbud 
 

Døgnbehandling 
RusmiddelMisbrugsteamet leverer ikke døgnbehandling. 
Ved faglig vurdering sendes en indstilling om døgnbehandling til 
Myndighed i Center Familie og Hhandicap. 
 

Leverandører 
 

Rebild Kommune, Center Sundhed, Kultur og Fritid – Rusmiddelteamet. 
Der er frit valg mellem ambulante behandlingstilbud, når der er visiteret 
til behandling. Tilbuddet skal være godkendt og oprettet på 
www.tilbudsportalen.dk 
 

Hvordan følges op på 
ydelsen? 
 

 Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk hvert 2. 
år. en gang årligt.  

 Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til dine 
borgerens delmål og revisiteres i forhold til det overordnede mål 
for indsatsen. 

 I forbindelse med bevilling/opfølgning på døgntilbud vurderer 
Myndighed forankret i Center for Familie og Handicap Pleje og 
Omsorg målene i forhold til pris og kvalitet. Herunder om der er 
udvikling i forhold til udgangspunktet. 

 
Opfølgning 
 

Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der registreres indberettes 
til: 
 
 Elektronisk patientjournal (OBS: Fokusområde) 
 NAB – Den nationale alkoholbehandlingsdatabase. 
 Danmarks Statistik 
 Servicestyrelsens misbrugsdatabase 
 
Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og 
dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i 
Persondataloven. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Rpda14/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Bolette/Desktop/www.tilbudsportalen.dk
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Kvalitetsstandard – Stofmisbrugsbehandling 

 
Lovgrundlag 
 

Lov om Social Service § 101 

Målgruppe 
 

Målgruppen omfatter alle borgere i Rebild Kommune med et 
problematisk forbrug af stoffer, uanset om misbrugets varighed, omfang 
eller karakter. Behandlingen rettes mod misbruget og dets følger, samt 
mod problematikkerne bag misbruget. 
Rebild Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling til 
målgruppen.  
 
Primær målgruppe: 
Stofmisbrugsbehandlingens kerneydelse er behandling af stofmisbrug. 
Den primære målgruppe er alle kommunens borgere, som ønsker 
behandling for et stofmisbrug. 
 
Sekundær målgruppe: 
Pårørende – interne og eksterne samarbejdspartnere. 
Behandlingstilbuddet yder efter særlig aftale rådgivning og 
konsultationer i forhold til samarbejdspartnere, herunder andre 
myndighedsområder og uddannelsesinstitutioner. 

 
Henvisningsgrundlag 
 

Borgeren kan selv henvende sig til Rusmiddelteamet.  
 
Henvisning kan også ske via sagsbehandler, egen læge eller 
kriminalforsorgen. 
 
Til personer over 18 år er der garanti for, at opstart af en 
socialbehandling iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til 
Rusmiddelteamet. 
 
Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, 
som pga. stofmisbrug har alvorlige sociale og adfærdsmæssige 
problemer, der medfører at den unge har vanskeligt ved at ikke kan 
fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde. 
Behandlingstilbud til unge iværksættes senest 14 dage efter 
henvendelse og indgivet forældresamtykke. Hvis den unge er fyldt 15 
år, kræves tillige samtykke fra den unge selv. 
 

Hvad er formålet med 
indsatsen? 
 

Formålet med Rebild Kommunes indsats for overforbrug/misbrug af 
stoffer er overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge et 
stofmisbrug – herunder at: 
 
 Hjælpe dig til at fastsætte individuelle mål 
 Reducere stofmisbrugets psykiske og fysiske skadevirkninger 
 Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst muligt tilbagefald. 
 Stabilisere og forbedre din borgerens samlede sociale og 

helbredsmæssige situation. 
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 Øge din den enkeltes livskvalitet 
 Du Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv. 
 At Yyde en helhedsorienteret indsats tilpasset dine den enkeltes 

særlige behov. 
 Forebygge kriminalitet. 
 
Ved fastsættelsen af individuelle mål og udgangspunkt i dine den 
enkeltes behov sikres brugerinddragelsen i behandlingsforløbet. 

Hvilke aktiviteter indgår 
i indsatsen? 
 

Ambulant behandling med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket 
betyder, at du borgeren kan passe arbejde, skole og uddannelsessted 
og øvrige aktiviteter, mens du denne er i behandling.  
Ved unge: Fleksibelt behandling i nærmiljø når der opstår behov. 
 
Indsatsen kan omfatte: 
 Rådgivning 
 Udredning, afklaring af behandlingstilbud 
 Ambulant stofbehandling 
 Behandling af unge stofmisbrugere 
 Sundhedstilbud 
 Familieorienteret rusmiddelbehandling 
 Støttende samtaler efter endt behandling. 
 
Det ambulante forløb tilbydes som individuelt forløb og som 
gruppeforløb. Hvis du på behandlingstidspunktet er den eneste, der 
ønsker et gruppeforløb, vil behandlingen være individuel indtil der kan 
oprettes en gruppe.  
 
Behandlingen sker som udgangspunkt i Rusmiddelteamets lokaler. Ved 
særlige omstændigheder kan behandlingen ske i hjemmet. Dette beror 
på en individuel vurdering. 
 
Gavekort benyttes ikke som en del af behandlingen. 

Afgrænsning af tilbud 
 

Rusmiddelteamet leverer ikke døgnbehandling. Rebild Kommune kan 
visitere til døgnbehandling. Reglerne for kost og logi under 
døgnbehandling varierer i forhold til den enkelte døgninstitution. 
 

Leverandør Rusmiddelteamet i Center Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune 
leverer som udgangspunkt behandlingen. Du Borgeren kan dog frit 
vælge at få behandlingen i et andet kommunalt tilbud eller et privat 
godkendt tilbud, svarende til det visiterede tilbud. 

Krav til leverandør Personalet er uddannede rusmiddelkonsulenter og arbejder ud fra 
kognitiv adfærdsterapi. Personalet efteruddannes løbende. 

Indsatsens omfang  Udredning foretages ved 1-3 samtaler af 1,5 timers varighed.  
 
Der bevilges maksimalt 10 samtaler af 1 times varighed til behandling. 
Såfremt behandlingen ikke kan afsluttes, skal der ske en ny visitering. 
 
Efter afsluttet behandling kan der følges op med op til 5 samtaler 
indenfor 12 måneder. 

Hvad koster indsatsen 
for borgeren? 

Det er gratis for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling.  
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 Du Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra Rusmiddelteamet 
i Rebild Kommune. 
 
Borgeren betaler for kost og logi under døgnophold. 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 

Som udgangspunkt sikre et kompetent og godt behandlingstilbud for dig 
borgere med et problematisk forbrug af stoffer. 
 At 50% er stoffrie eller har nedsat forbrug efter endt behandling, 

samt ved opfølgning efter hhv. 1 og 6 måneder. 
 At maksimalt 25% af de forløb, der afsluttes med stoffrihed, vender 

tilbage til misbrugsbehandling indenfor 12 måneder 
 At behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Der må max gå 14 

dage fra henvendelse til den første samtale/kortlægning 
påbegyndes. 

 Fokus på misbrug, uddannelse og jobrelaterede indsatser. 
 

Hvordan følges op på 
ydelsen? 
 

 Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk hvert 2. år. en 
gang årligt.  

 Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål 
og revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. 

 
Opfølgning Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der registreres til: 

 
 Elektronisk patientjournal  
 SIB – Den nationale stofmisbrugsbehandlingsdatabase. 
 Danmarks Statistik 
 Servicestyrelsens misbrugsdatabase 

 
Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og 
dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i 
Persondataloven. 
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Kvalitetsstandard – Anonym stofmisbrugsbehandling 

 
Lovgrundlag 
 

Lov om Social Service § 101 a. 
 

Målgruppe 
 

Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling tilbydes til borgere i Rebild 
Kommune, som har et problematisk forbrug af stoffer, men som ikke 
har andre sociale problemer, som der ydes hjælp til efter Servicelovens 
afsnit V. Dette betyder, at man ikke kan være anonym, hvis man 
modtager personlig hjælp, omsorg og pleje, dækning af nødvendige 
merudgifter, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller 
bor i et botilbud.  
 
Som anonym registreres al kommunens journalføring på et fiktivt 
personnummer. Hvis borgeren ikke kan være anonym, gives der hjælp 
efter Servicelovens § 101, hvor registrering foregår på borgerens reelle 
CPR-nummer.  
 
Rebild Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling til 
målgruppen.  
 

Anonymitet Den anonyme borger kan vælge mellem to tilbud. Det ene tilbud er 
Rusmiddelteamet i Rebild Kommune. Det andet tilbud ligger udenfor 
kommunegrænsen og fremgår af Rebild Kommunes hjemmeside.  
 
Ved behandling i Rusmiddelteamet kan samtalerne efter aftale foregå i 
andre lokaler end Rusmiddelteamets lokaler.  

Henvisningsgrundlag 
 

Borgeren kan selv henvende sig til Rusmiddelteamet. Med henblik på at 
bevare anonymiteten kan borgeren med fordel kontakte 
Rusmiddelteamet telefonisk og aftale en samtale udenfor 
Rusmiddelteamets lokaler. 
 
Hvis borgeren ønsker at benytte tilbuddet udenfor kommunegrænsen, 
kan borgeren rette henvendelse til dette tilbud. Tilbuddet vil foretage 
udredning, bevilge et behandlingsforløb og gennemføre behandlingen. 
Rebild Kommune vil blive orienteret om bevillinger og afslutning, men 
vil ikke have kendskab til indholdet i behandlingsforløbet.  
 
Henvisning kan også ske via sagsbehandler, egen læge eller 
kriminalforsorgen. 
 
Til personer over 18 år er der garanti for, at opstart af social behandling 
iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til Rusmiddelteamet. 
 
Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, 
som pga. stofmisbrug har alvorlige sociale og adfærdsmæssige 
problemer, der medfører at den unge har vanskeligt ved at ikke kan 
fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde. 
Behandlingstilbud til unge iværksættes senest 14 dage efter 
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henvendelse og indgivet forældresamtykke. Hvis den unge er fyldt 15 
år, kræves tillige samtykke fra den unge selv. 
 

Anonymitet Du en anonyme borger kan vælge mellem to tilbud. Det ene tilbud er 
Rusmiddelteamet i Rebild Kommune. Det andet tilbud ligger udenfor 
kommunegrænsen og fremgår af Rebild Kommunes hjemmeside.  
 
Ved behandling i Rusmiddelteamet kan samtalerne efter aftale foregå i 
andre lokaler end Rusmiddelteamets lokaler. 

Hvad er formålet med 
indsatsen? 
 

Målet med indsatsen er, at du 
 ophører med dit misbrug eller reducerer det.  
 samlet set opnår en bedre livssituation.  
 kan bevare dit arbejde, komme i arbejde eller uddannelse 
 kan forbedre din sundhedstilstand og egenomsorg 

 
Formålet med indsatsen for overforbrug/misbrug af stoffer er 
overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge et stofmisbrug – 
herunder at: 
 
 Hjælp til at fastsætte individuelle mål 
 Reducere stofmisbrugets psykiske og fysiske skadevirkninger 
 Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst muligt tilbagefald. 
 Stabilisere og forbedre borgerens samlede sociale og 

helbredsmæssige situation. 
 Øge den enkeltes livskvalitet 
 Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv. 
 At yde en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes særlige 

behov. 
 Forebygge kriminalitet. 
 
Ved fastsættelsen af individuelle mål og udgangspunkt i den enkeltes 
behov sikres brugerinddragelsen i behandlingsforløbet. 

Hvilke aktiviteter indgår 
i indsatsen? 
 

Ambulant behandling med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket 
betyder, at du borgeren kan passe arbejde, skole og uddannelsessted 
og øvrige aktiviteter, mens du denne er i behandling.  
Ved unge: Fleksibelt behandling i nærmiljø når der opstår behov. 
 
Indsatsen kan omfatte: 
 Rådgivning 
 Udredning, afklaring af behandlingstilbud 
 Ambulant stofbehandling 
 
Det ambulante anonyme forløb tilbydes som individuelt forløb og som 
gruppeforløb. Hvis borgeren på behandlingstidspunktet er den eneste, 
der ønsker et gruppeforløb, vil behandlingen være individuel indtil der 
kan oprettes en gruppe. 
 
Behandlingen sker som udgangspunkt i Rusmiddelteamets lokaler. Ved 
særlige omstændigheder kan behandlingen ske i hjemmet. Dette beror 
på en individuel vurdering. 
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Gavekort benyttes ikke som en del af behandlingen. 

Afgrænsning af tilbud 
 

Rusmiddelteamet leverer ikke døgnbehandling. Rebild Kommune kan 
visitere til døgnbehandling. Reglerne for kost og logi under 
døgnbehandling varierer i forhold til den enkelte døgninstitution. 
 

Leverandør Rusmiddelteamet i Center Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune 
eller et tilbud udenfor kommunegrænsen, som kan ses på Rebild 
Kommunes hjemmeside. 

Krav til leverandør Personalet er uddannede rusmiddelkonsulenter og arbejder ud fra 
kognitiv adfærdsterapi. Personalet efteruddannes løbende. 

Indsatsens omfang  Udredning foretages ved 1-3 samtaler af 1,5 timers varighed.  
 
Der bevilges maksimalt 10 samtaler af 1 times varighed til behandling. 
Såfremt behandlingen ikke kan afsluttes, skal der ske en ny visitering. 
 
Efter afsluttet behandling kan der følges op med op til 5 samtaler 
indenfor 12 måneder. 

Hvad koster indsatsen 
for borgeren? 
 

Det er gratis for borgeren at modtage tilbud om ambulant anonym 
behandling. Du Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra 
behandlingsstedet. 
 
Borgeren betaler for kost og logi under døgnophold. 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 

Som udgangspunkt at sikre et kompetent og godt behandlingstilbud for 
dig borgere med et problematisk forbrug af stoffer. På grund af 
anonymitet kan der ikke følges op på stoffrihed og påbegyndelse af nyt 
forløb. 
 
 At 50% er stoffrie eller har nedsat forbrug efter endt behandling, 

samt ved opfølgning efter hhv. 1 og 6 måneder. 
 At maksimalt 25% af de forløb, der afsluttes med stoffrihed vender 

tilbage til misbrugsbehandling indenfor 12 måneder 
 At behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Der må max gå 14 

dage fra henvendelse til den første samtale/kortlægning 
påbegyndes. 

 Fokus på misbrug, uddannelse og jobrelaterede indsatser. 
 

Hvordan følges op på 
ydelsen? 
 

 Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk hvert 2. år. en 
gang årligt.  

 Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til dine borgerens 
delmål og revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. 

 
Opfølgning Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der registreres til: 

 
 Elektronisk patientjournal  
 SIB – Den nationale stofmisbrugsbehandlingsdatabase. 
 Danmarks Statistik 
 Servicestyrelsens misbrugsdatabase 

 
Alle registreringer foregår på fiktive CPR-numre og kan således ikke 
knyttes til dig borgeren i andre sammenhænge. 
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Kvalitetsstandard – Substitutionsbehandling 

 
Lovgrundlag 
 

Lov om Social Service § 101 og § 142 i Sundhedsloven og  
Vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 Vejledning nr. 10375 af 28. december 
2016: Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter 
med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger). samt 
bekendtgørelse 254 af den 20. marts 2014 om den lægelige behandling 
af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. 
 

Målgruppe 
 

Målgruppen er stofmisbrugere i Rebild Kommune med et 
længerevarende problematisk forbrug af opiater. Det beror på en 
lægefaglig vurdering, om du er i målgruppen. 
 

Henvisningsgrundlag 
 

Visitering til tilbuddet sker ud fra en individuel, social og medicinsk 
vurdering.  

Hvad er formålet med 
indsatsen? 
 

 At stabilisere og reducere skaderne for dig borgere med et 
problematisk forbrug af opiater og for nogle borgere langsom 
nedtrapning af medicin, hvis muligt. 

 At reducere sidemisbrug. 
 At mindske kriminalitet i samfundet. 

 
Hvilke aktiviteter indgår 
i indsatsen? 
 

Lægelig ledet medicinsk behandling kombineret med social behandling.  
Screening af den enkelte i forhold til følgesygdomme og relevante 
vaccinationer. 
 
Substitutionsbehandling omfatter: 

 Formål med behandling 
 Valg af præparat 
 Dosisstørrelse 
 Udleveringsmåde 
 Kontrol med indtagelsen 
 Samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger. 
 Opfølgning på helbredssituation 
 Skadesreduktion. 

 
Såfremt du har hjemmeboende børn, stiller Rusmiddelteamet krav om, 
at du aflægger urinprøver således, det er muligt at undersøge eventuelt 
sidemisbrug.  
Rusmiddelteamet stiller krav om, at du borgere, der har hjemmeboende 
børn, aflægger urinprøver således at Rusmiddelteamet kan undersøge 
eventuelt sidemisbrug. Urinprøven aflægges ved opstart og derudover 
løbende uvarslet minimum hver 3 måned. 
 
Du Borgeren har desuden krav på en lægelig samtale omkring 
stofmisbrugsbehandlingen indenfor 14 dage efter henvendelse til 
kommunen, hvis du borgeren ønsker det.  
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Behandlingen sker som udgangspunkt i Rusmiddelteamets lokaler. Ved 
særlige omstændigheder, kan behandlingen ske i hjemmet. Dette beror 
på en individuel vurdering. 

Leverandør Du Borgeren kan frit vælge, om behandlingen skal leveres af 
Rusmiddelteamet i Center Sundhed, Kultur og Fritid - Rebild Kommune 
eller et andet behandlingssted, der er godkendt. som behandlingssted. 
 

Krav til leverandør Personalet har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse og 
arbejder ud fra kognitiv adfærdsterapi. Personalet efteruddannes 
løbende. Kommunens tilknyttede lægekonsulent har ansvaret for den 
lægefaglige behandling. 
Medarbejdere med Socialfaglig uddannelse 
Medarbejdere med Sundhedsfaglig uddannelse 
Kognitiv adfærdsterapi. 
Efteruddannelse. 

Indsatsens omfang 
(Hyppighed) 

Substitutionsbehandling efter individuelt skønnet behov. 
 
Ansvaret for den lægelige behandling i form af ordination, opfølgning og 
kontrol samt screening for følgesygdomme og vaccinationer varetages 
af Rusmiddelteamets tilknyttede lægekonsulent. 
 
Ved behandling, hvor der findes mere end ét præparat med samme 
virkning/funktion, tilbydes som udgangspunkt det billigste. Ved særlige 
omstændigheder, vil der blive foretaget en individuel vurdering herom. 
 
Den lægelige behandling skal altid kombineres med social og 
pædagogisk støtte.  
Opfølgning fra Rusmiddelteamet i forbindelse med behandling. 
 
Udlevering sker via apotek i dit borgerens nærområde eller på 
Sundhedsklinikken. Udlevering sker som udgangspunkt i 
sygeplejeklinikker. I særlige tilfælde benyttes udlevering hos politiet. 

Hvad koster indsatsen 
for borgeren? 
 

Substitutionsbehandling for stofmisbrug er gratis for borgeren. Du skal 
selv betale eventuelle transportudgifter. 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 

 At stabilisere din borgerens daglige tilværelse 
 At bringe dit borgerens illegale misbrug til ophør 
 At hjælpe dig borgeren til personlig udvikling 
 At skadesreducere 
 At reducere eventuel kriminel adfærd 

Hvordan følges op på 
ydelsen? 
 

Der kontrolleres for problematisk forbrug af andre stoffer, og ved 
eventuel konstatering af uregelmæssigheder drøftes fortsat ordination 
på visitationsbehandlingsmøde, hvorefter der indstilles til afgørelse hos 
det afgøres af lægekonsulenten. 
Der afholdes lægesamtale hvert halve år. Lægen laver en 
behandlingsplan og følger op på eventuel tidligere behandlingsplan. 

Opfølgning Udfærdigelse og opfølgning på behandlingsplan efter gældende 
lovgivning. 

 


