Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling
jf. Servicelovens § 101 og 101a
1. Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling til borgere med
stofmisbrug efter Servicelovens § 101.
Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til
kommunen.
Frit valg:
Ifølge § 101, stk. 3 i Serviceloven kan en borger, 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 borgeren om dennes
ret. Retten til at vælge selv kan dog begrænses af hensyn til borgeren.
Borgere, der ikke har sociale problemer udover misbrug, kan endvidere
vælge at anmode om anonym stofmisbrugsbehandling i henhold til
Servicelovens § 101a. Dette tilbud er etableret i samarbejde med
Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) i Roskilde Kommune.
Herudover er der mulighed for at henvende sig til Novavi, der også
tilbyder anonym stofbehandling.
Lovgrundlag:

Servicelovens § 101 og 101a

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 §
139 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service

Servicelovens § 141 vedr. handleplaner

Retssikkerhedslovens § 82

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 58

Sundhedslovens § 142 - vedr. medicinsk behandling

Tilbageholdelse i henhold til Lov om tilbageholdelse af
stofmisbrugere i behandling, lovbekendtgørelse nr. 170 22/022010 – vedr. gravide borgere med stofmisbrug

2. Hvad er formålet
med ydelsen?

Indsendelse af oplysninger til nationale registre:
Der indsendes løbende oplysninger og dokumentation til nationale registre
om borgere i Lejre Kommune, der er i behandling – herunder lovpligtig
indberetning af alle nye anmodninger om social behandling efter
Servicelovens § 101 og lægelig behandling efter Sundhedslovens § 142 i
Stofmisbrugsdatabasen.
Målet med indsatsen er at tilbyde dig et relevant behandlingstilbud. Dette
ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i dine
individuelle ønsker og behov.
Behandlingen planlægges ud fra en grundlæggende forståelse for, at
det enkelte menneske har ret og pligt til at have indflydelse på og
ansvar for eget liv. Formålet med behandlingen er at mindske de
misbrugsrelaterede skader for dig, din familie og det omgivende
samfund.

3. Hvilke aktiviteter
indgår i ydelsen?

Aktiviteter i handleplanen:
De aktiviteter, der indgår i behandlingen, skal tage udgangspunkt i dine
behov og sammensættes i fællesskab med dig, rådgiver fra kommunen og
behandlingstilbuddet.
Visitation (sagsbehandlingsproces):
Visitation af borgere over 18 år foregår via en rådgiver i Team Social
Service, Lejre Kommune.
Rådgiveren udreder og afklarer sammen med dig dit behov og ønske til
behandling. Herefter foretages en faglig vurdering af din situation og
behandlingsbehov. I udredningen benyttes et særskilt udredningsskema.
På baggrund af dette udarbejdes et indstillingsskema i samarbejde med
dig.
Ved visitationssamtalen udfyldes desuden et skema om samtykke til at
relevante oplysninger kan indhentes eller tilgå relevante instanser og
parter f.eks. misbrugsbehandlingstilbuddet.
Misbrugsbehandlingen:
Efter der er truffet afgørelse i din sag koordineres indsatsen med
behandlingstilbuddet.
Misbrugsbehandlingen tilrettelægges på baggrund af en helhedsorienteret
vurdering af dine ressourcer, ønsker og behov og ud fra et princip om altid
først at tilbyde den mindst indgribende indsats. Døgnbehandling vil
eksempelvis kun i meget få tilfælde være kommunens første tilbud til dig,
der anmoder om stofbehandling.
Handleplaner:
Alle borgere, der er indskrevet i behandling, får årligt tilbud om
udarbejdelse af en handleplan. Handleplanen kan anvendes som
koordinerende redskab for den samlede tværfaglige indsats for og omkring
dig. Handleplanen bliver løbende opdateret i samarbejde med dig og
relevante samarbejdsparter.
Handleplanen fungerer som behandlingsplan for de af kommunens borgere,
der er i stofmisbrugsbehandling.
Journalnotater:
Alt relevant information vil løbende blive journalført. Oplysninger omkring
borgere i anonyme forløb bliver ikke journalført.
Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling:
Hvis du er over 18 år, kan du tilbydes anonym behandling for dit
stofmisbrug.
Du kan henvende dig anonymt til enten Novavi eller Center for Alkohol- og
stofbehandling (CAS), Roskilde Kommune. Ved henvendelsen, der skal ske
telefonisk, aftales nærmere forløb med henblik på at afdække
behandlingsbehovet.
Henvendelse til Novavi på telefon.: 27 45 80 65
Henvendelse til CAS på telefon: 46 31 70 41

Alle tilbud er gratis for borgeren.
4. Hvilke aktiviteter
indgår ikke i
ydelsen?

5. Leverandør

Stofmisbrugsbehandling er gratis, men du kan dog komme til at skulle
afholde udgiften til transport til og fra behandling samt udgifter til
specielle aktiviteter i behandlingsforløbet, som f.eks. sportstøj.
Ved døgnbehandling kan der endvidere være egenbetaling for kost og
eventuelt logi. Taksten for egenbetaling er afhængig af dine indtægter
og udgifter, samt af behandlingens art. Beregningen laves i et
samarbejde mellem dig og en rådgiver fra Team Social Service, Lejre
Kommune og udarbejdes inden en eventuel døgnbehandling
påbegyndes.
Alle visitationer i henholdsvis ambulant-, dag- og døgnbehandling vil
være til ekstern aktør, da Lejre Kommune ikke har egne
behandlingstilbud. Behandlingstilbuddene varierer i udformning,
størrelse og metodisk tilgang, hvilket der tages højde for i udredningsog visitationsfasen.
Du 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, kan for
substitutionsbehandlingsforløb, vælge at rette direkte henvendelse til
Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde, som Lejre Kommune
har en driftsaftale med.
Center for Alkohol – og Stofbehandling
Ringstedgade 16
4000 Roskilde

6. Hvem kan
modtage ydelsen?

Telefon: 46 31 71 41
Hjemmeside: www.cas.roskilde.dk
Borgere over 18 år med stofmisbrug:
Hvis du er over 18 år med et stofmisbrug, uanset misbrugets varighed,
omfang eller karakter, er du i målgruppen for behandling.
Borgere med dobbelt diagnoser:
Hvis du har en psykisk lidelse og samtidig et stofmisbrug, kan du få tilbudt
en koordinerende indsatsplan med Lejre Kommune og
Behandlingspsykiatrien i Region Sjælland.
Gravide borgere med stofmisbrug:
Hvis du er gravid og samtidig har et stofmisbrug, skal
Kommunalbestyrelsen tilbyde dig at indgå en kontrakt om behandling for
stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.
Det er også muligt at tilbyde dig undersøgelse og rådgivning via Næstved
Familieambulatorium.
Borgere under 18 år med stofmisbrug:
Hvis du er ung under 18 år med et stofmisbrug, kan du kontakte:

Børn- og Ungerådgivningen
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

7. Hvordan ansøges
om ydelsen?

Telefon: 46 46 46 46
Borgere kan henvende sig direkte til de ambulante behandlingstilbud.
Visitering kan også ske via en henvendelse til Team Social Service.
Lejre Kommune.
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

8. Ydelsens indhold
og omfang

Telefon: 46 46 46 46
Fax: 46 46 46 15
Center E-mail: jobcenter@lejre.dk
Stofmisbrugsbehandling tager udgangspunkt i
‘Mindsteindgrebsprincippet’ og ‘Recovery’.
Mindsteindgrebsprincippet betyder, at den mindste indgribende løsning
altid skal have første prioritet.
Recovery forstås som den enkeltes proces frem mod et personligt
defineret godt liv. Det handler om at skabe sig et meningsfuldt og
tilfredsstillende liv, sådan som den enkelte selv definerer det, med eller
uden symptomer og problemer, som kan komme og gå.

9. Kompetencekrav

10. Sagsbehandlingsfrist
11. Opfølgning

12. Særlige forhold

Som udgangspunkt tilbyder Lejre Kommune, at du kan benytte
ambulante tilbud, så du har mulighed for at passe et arbejde og
opretholde den daglige kontakt med din familie og dit øvrige netværk.
Lejre Kommune samarbejder kun med tilbud, der er godkendt på
Tilbudsportalen og dermed godkendt i beliggenhedskommunen og på
sigt af de sociale tilsyn som generelt egnede i forhold til målgruppe og
opgave.
For oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelse,
personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. i de enkelte tilbud henvises til
tilbuddenes hjemmeside og til Tilbudsportalens hjemmeside:
www.tilbudsportalen.dk
14 dage
Der vil ske en opfølgning efter 3 måneder ved ambulant behandling.
Ved døgntilbud vil der ske opfølgning efter 1 måned, hvorefter der
aftales fremadrettet opfølgningsinterval.
Som udgangspunkt leveres behandlingen ikke i form af
hjemmebesøg/behandling i hjemmet. Er der helt særlige forhold, der gør
sig gældende, så behandlingen kun kan ydes i dit hjem, så skal dette
forinden aftales med Lejre Kommune.
Kan dit stofmisbrug ikke behandles ambulant, kan vi henvise dig til

døgnbehandling.
13. Klagemuligheder

Klage:
Du kan både klage skriftligt og mundtligt over Lejre Kommunes
afgørelse. Din skriftlige klage skal sendes til Team Social Service, som
vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresender
Lejre Kommune klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra vi har
modtaget klagen.
Klagen sendes til:
Center for Job & Social
Team Social Service
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Klage over sagsbehandlingen:
Klage over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller
personalets udførelse af praktiske opgaver kan ske ved henvendelse til
ledelsen.
Klagen sendes til:
Center for Job & Social
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Borgerrådgiveren:
Du har også mulighed for at tage kontakt til Lejre Kommunes
borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren er en neutral og uafhængig person ansat af
Kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til
klagemuligheder og sagsbehandlingsregler inden for kommunens områder.
Lejre Kommune
Borgerrådgiveren
Lejrevej 15
4320 Lejre
Telefon: 46 46 46 46
Telefon: 21 53 29 80
Yderligere info på Lejre Kommunes hjemmeside:
https://www.lejre.dk/om-kommunen/borgerraadgiveren/
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