Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling
jf. Serviceloven § 101og 101a
1. Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere
efter Serviceloven § 101.
Kommunalbestyrelsen skal, efter Serviceloven § 101a tilbyde
anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der
har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har
andre sociale problemer.
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006.
§ 139 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service.

2. Hvad er formålet
med ydelsen?

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

3. Hvilke aktiviteter
indgår i ydelsen?

Aktiviteter i behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes
behov, og sammensættes i fællesskab mellem borger og
behandlingstilbud.
Der kan være aktiviteter af mere forebyggende karakter og til
afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme.
-Motiverende og afklarende gruppeforløb
-Intensiv dagbehandling
-Særligt tilrettelagt støtte i eget hjem (DST)
-Psykologsamtaler
-Tilbud til pårørende
-Medicinsk behandling (substitution)
-Center for Alkohol- og Stofbehandling gives NADA som
gruppebehandling
Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling:
Borgere over 18 år kan modtage anonym behandling for
stofmisbrug.
Borgeren kan henvende sig anonymt til enten Lænken eller
Roskilde Kommune. Henvendelsen skal ske telefonisk. På
baggrund af telefonsamtalen, aftales det nærmere forløb med
henblik på at afdække behandlingsbehovet.
Henvendelse til Lænken skal ske på Tlf.: 39 45 56 00
Ønskes det at bruge Roskilde Kommunes tilbud om anonym
stofbehandling, skal man ringe på Tlf.: 21 17 08 83.
Lejre Kommune har indgået samarbejdssamtaler med CAS og
Lænken, men borgeren kan frit vælge mellem andre aktører,

efter visitation til anonym behandling.
Såfremt borgeren har sociale problemer ud over
misbrugsproblematik, vil der ikke kunne tilbydes anonym
stofbehandling.
Sådan foregår den anonyme behandling i Lænken
Behandlingen indledes med en individuel samtale. Derefter
deltager du i et 14 ugers gruppeforløb, hvor man mødes en gang
om ugen. Behandlingen afsluttes med endnu en individuel
samtale.
Under behandlingen har vi fokus på:
Stoffernes fysiske og psykiske virkning
Tvivl og ambivalens
Motivation
Forandring
Trang og risikosituationer
Ressourcer og løsninger
At være til stede her og nu
I særlige tilfælde vil du i stedet for deltagelse i gruppe have
mulighed for at komme i et individuelt forløb.
Sådan foregår behandlingen i CAS
Samtaler og vejledning om fysisk, psykisk og social sundhed.
Samtaler om livsstil og risikoadfærd med udgangspunkt i dig og
dine behov.
Løbende evaluering og regulering af din medicinske behandling.
Behandlingsmetoden NADA, forkortelsen står for National
Acupuncture Detoxification Association.
I Center for Alkohol- og Stofbehandling gives NADA som
gruppebehandling. For mange er den umiddelbare oplevelse af en
NADA-behandling, at de føler ro samtidig med, at de er
opmærksomme, fokuserede og kan tænke klart. NADA kan gives
uden forudgående samtale og man skal ikke blotte sig, hverken
fysisk eller psykisk. Mange beskriver NADA som en slags “helle”,
hvor de kan lade op.
Alle tilbud er gratis for borgeren.
4. Hvilke aktiviteter
indgår ikke i
ydelsen?
5. Leverandør

Transport til og fra behandlingsstedet.

Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med Center for
Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde Kommune (CAS).
Center for Alkohol- og Stofbehandling
Ringstedgade 14, 16 og 22
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 71 35
Email.: cas@roskilde.dk
http://www.misbrug.roskilde.dk

Roskilde Lænke-ambulatorium
Algade 52, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf.: 39 455 600
roskilde@laenke-ambulatorierne.dk
http://www.laenken.dk/kort_roskilde_laenken
For anonym behandling er der indgået samarbejdsaftaler med
CAS i Roskilde Kommune og Lænken.
Borgeren har ret til at vælge et andet kommunalt, regionalt eller
godkendt privat tilbud, der kan levere den samme behandling,
som den kommunen har visiteret til.
6. Hvem kan
modtage ydelsen?

Stofmisbrugere over 18 år med misbrugsproblemer, uanset
misbrugets varighed, omfang eller karakter er i målgruppen for
behandling.
Borgere med dobbelt diagnoser :
Borger med psykisk lidelse og samtidig misbrugsproblematik,
kan få tilbudt en koordinerende indsatsplan med kommunen og
Behandlingspsykiatrien i Region Sjælland.
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.
Unge misbrugere under 18 år:
Hvis det drejer sig om unge under 18, år henvises der til:
Center for Børn, Unge & Familie
Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø
Tlf. 46 46 46 46

7. Hvordan ansøges
om ydelsen?

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
Tlf.: 46 46 4646
Fax: 46 46 46 15
Center E-mail: jobcenter@lejre.dk

8. Ydelsens indhold
og omfang

Misbrugsbehandling tager udgangspunkt i
mindsteindgrebsprincippet og Recovery.
Recovery er en personlig og individuel proces, som betyder ” at
komme sig” Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang,
hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes.
Den recovery-orienterede tilgang tager udgangspunkt i den
enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og
selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv
Lejre Kommune benytter som udgangspunkt ambulante tilbud,
således at borgeren har mulighed for at passe et arbejde og
opretholde den daglige kontakt med familie og øvrige netværk.
Kan problematikken ikke behandles ambulant, kan der henvises
til døgnbehandling.
Visitation til døgnbehandling:
Rådgiveren i Team Social Service udreder efter principperne i
Voksen Udredningsmetoden borgerens problematikker og behov,
og der udarbejdes en handleplan efter Serviceloven § 141.

9. Kompetencekrav

Tilbuddet skal være godkendt og fremgå af tilbudsportalen.

10.Sagsbehandlingsfrist
11.Opfølgning

14 dage
Der vil ske en opfølgning efter 3 måneder ved ambulant
behandling.
Der vil ske en opfølgning efter 1 måned ved døgntilbud, derefter
aftales opfølgningsinterval, men der skal ske opfølgning
minimum hver 6 måned.

12.Særlige forhold

Lænken tilbyder kun anonym behandling. Ved behov for andre
behandlingsformer, henvises til CAS, eller Team Social Service,
Lejre Kommune.

13.Klagemuligheder

Klage
Der kan klages over Lejre Kommunes afgørelse. Ved en klage
vurderes afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes,
videresendes klagen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra
modtagelsen af klagen.
Klagen sendes til:
Center for Job & Social,
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.

Center for Job & Social
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Borgerrådgiveren
Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre
Kommunes borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger:
Lejre Kommune
Borgerrådgiveren
Lejrevej 15
4320 Lejre
Tlf.: 46 46 44 20
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