NOTAT
Høje-Taastrup Kommune
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Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling
for stofmisbrug (§ 101 Lov om Social Service)
Talkode for ydelsen og ydelsens navn

Lovgrundlag for ydelsen

Følgende §§ i Serviceloven:
- § 101 (stofmisbrugsbehandling)
- § 107 (midlertidige botilbud)
- § 139 (kvalitetsstandard)
- § 141 (handleplan)
- § 144 (private botilbud)
Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

Hvilket behov dækker
ydelsen?

At borgeren modtager behandling for sit stofmisbrug.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At borgeren lærer at mestre sit misbrug, mhp. at opnå den
bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår.
At tilbyde et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb, på tværs af centre og sektorer, der er tilpasset
borgerens individuelle behov og motivation og som hjælper
borgeren til øget indsigt i egen situation.
Behandling og rådgivning skal hjælpe borgere, hvis tilværelse
er alvorligt truet af stofmisbrug til at:
-

Hvilke aktiviteter indgår
i ydelsen?

Ophøre/reducere sit stofmisbrug.
Alternativt forebygge en forværring.
Forbedre livssituationen og mindske skadevirkningerne
af misbruget mest muligt.
Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion
samt udviklingsmuligheder.

Udredningsforløb er som hovedregel indgang til behandling,
og som udgangspunkt visiteres alle nyhenvendelser hertil. Under forløbet udarbejder leverandøren en behandlingsplan for
den videre behandling.
Social ambulant behandling kan bestå af individuelle samtaler og deltagelse i relevante gruppetilbud, og finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø. Behandlingen er for
alle typer af stofmisbrugere. Intensiteten i behandlingen tilpasses borgerens behov og kan understøttes af substitutionsbehandling.
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Dagbehandling finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø og er for borgere der har brug for et mere intensivt
tilbud for at kunne fastholdes i målet om ophør/reduktion af
stofmisbrug.
Døgnbehandling forgår væk fra borgerens sædvanlige miljø,
da der i en periode er brug for et miljøskift samt en massiv og
målrettet medicinsk og social indsats for at kunne ophøre med
sit stofmisbrug.
Udslusning, efterbehandling og opfølgning gives i umiddelbar forlængelse af et behandlingstilbud med henblik på at
optimere borgerens forudsætninger for at fastholde effekterne
af misbrugsbehandlingen.
De forskellige behandlingstilbud kan bestå af følgende aktiviteter:
-

-

Rådgivning og vejledning af borgeren, pårørende og
samarbejdspartnere.
Systematisk kortlægning og udredning af borgerens
problematikker og ressourcer.
Sundhedssamtaler, f.eks. vedr. helbredstilstand.
Psykosociale behandlingsformer individuelt eller i gruppe såsom samtaler, terapiforløb, mindfullness, nadaakupunktur mv..
Aktivitetstilbud med henblik på udvikling af sociale
kompetencer.

Alle borgere gennemgår indledningsvist en udredning som
kortlægger misbrugets omfang. Afhængigt af misbrugets karakter vurderes om borgeren sideløbende med den sociale behandling skal påbegynde lægelig behandling.
Kommunen stiller krav om at der skal være sammenhæng
mellem den sociale og den lægelige behandling.
Er der behov for at ændre indholdet eller omfanget i behandlingsplanen, sker det i dialog mellem borgeren, leverandøren
og kommunen.
Leverandøren har pligt til at underrette kommunen hvis de bliver opmærksomme på at en borger har et hjemmeboende
barn under 18 år. Sagsbehandler/misbrugskonsulent videregiver oplysninger til relevante samarbejdspartnere i kommunen
ved observeret behov for hjælp.
Kommunen kan tilbyde gravide borgere med stofmisbrug frivillig kontrakt om misbrugsbehandling med mulighed for tilbageholdelse. Kontrakten kan ophæves af begge parter forudsat, at
kvinden ikke er til fare for enten fosteret eller sig selv. Kontrakten kan maksimalt vare et ½ år.

Hvilke aktiviteter indgår
ikke i ydelsen?

Psykiatrisk behandling og substitutionsbehandling efter Sundhedsloven.
Transport til og fra behandlingstilbuddet.
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Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere rusmidler i en sådan grad at det medfører problemer for
borgeren selv, pårørende og/eller samfundet.
Tilbuddet gælder ikke borgere indsat i kriminalforsorgens
fængsler og arresthuse.
Udredningsforløb: Borgeren er kendetegnet ved:
- Behov for aktiviteter der kan stabilisere og klargøre til
et egentligt behandlingsforløb.
Social ambulant behandling: Borgeren er kendetegnet ved:
- At kunne gennemføre en behandling der ikke foregår
dagligt.
- At ønske at forbedre sit funktionsniveau gennem ophør/reduktion af stofmisbrug.
Dagbehandling: Borgeren er kendetegnet ved:
- At det forventes, at vedkommende kan ophøre/reducere sit stofmisbrug under behandlingen.
- At ønske at forbedre sit funktionsniveau gennem ophør
af stofmisbrug.
- Et relativt stabilt socialt liv, fx netværk, arbejde eller
bolig.
Døgnbehandling: Borgeren er kendetegnet ved:
- Ikke at kunne profitere af et ambulant tilbud.
- Som udgangspunkt skal borgeren have gennemført et
forberedelseskursus til døgn.
- Ved et akut behov.
Udslusning, efterbehandling og opfølgning: Borgeren er
kendetegnet ved:
- At have afsluttet et behandlingsforløb.

Hvilke kriterier indgår
for tildeling af ydelsen?

Borgerens indgang til behandling kan ske ved henvendelse til
kommunens misbrugskonsulent eller KABS. Hvis borgeren retter henvendelse via KABS, skal KABS rette henvendelse til
kommunen. Henvendelsen kan ske mundtligt eller skriftligt og
komme fra borgeren, pårørende eller eksterne samarbejdspartnere. Hvis anmodningen ikke kommer fra borgeren selv,
skal sagsbehandleren sikre sig at borgeren er indforstået med
at der anmodes om misbrugsbehandling på borgerens vegne
og at borgeren selv har et ønske om at komme i behandling.
For at borgeren kan visiteres til behandling, er det en forudsætning at borgeren:
- Har bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
- Er over 18 år.
- Har et stofmisbrug.
- Er motiveret for at indgå aktivt i behandlingsforløbet.

Ydelsens omfang

Følgende vejledende tidsnormer er opstillet for de forskellige
typer af behandling af stofmisbrug:
Udredningsforløb har som udgangspunkt et niveau af 2 – 4
uger á 3-5 ydelser pr. uge på hverdage i dagtimerne.
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Social ambulant behandling har som udgangspunkt et omfang af 2 – 4 ydelser pr. måned på hverdage i dagtimerne.
Dagbehandling har som udgangspunkt et omfang af 3 mdrs.
varighed alle ugens dage i dagtimerne.
Døgnbehandling har som udgangspunkt et omfang af 1 – 2mdrs. varighed og leveres alle ugens dage, døgnet rundt.
Formålet med døgnbehandling kan også være afgiftning af 1 –
2 mdrs. varighed.

Hvem leverer ydelsen?

Behandlingstilbud godkendt af beliggenhedskommunen og registreret på tilbudsportalen.
Høje-Taastrup Kommune samarbejder med flere forskellige leverandører af misbrugsbehandling, bla.: KABS,
Stofrådgivningen, Brydehuset, KKUC og Crimestop. Det er
kommunens ansvar at matche borgeren med leverandøren.

Er der frit valg af leverandør?

Borgeren har frit valg i forhold til leverandør og kan vælge
mellem:
- offentlige og private tilbud som fremgår af Tilbudsportalen og
har en tilsvarende karakter som det tilbud kommunen har visiteret til.
Private dagtilbud er ikke omfattet af reglen om frit valg.
Hvis retten om frit valg benyttes:
- Kan behandlingsgarantien på 14 dage fraviges, hvis der
er ventetid på det ønskede tilbud.
- Er det et krav at eventuel behandling med substitutionsmedicin kan indgå i behandlingstilbuddet.
Retten til frit valg kan begrænses, hvis hensynet til borgeren
taler herfor.

Kompetencekrav til leverandør

Personalet i alle de tilbud kommunen benytter har relevant
sundheds- og/eller socialfaglige kompetencer.
Leverandøren skal være bekendt med og levere ydelser i henhold til kommunens kvalitetsstandard for social behandling af
stofmisbrug.

Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Ydelsen er gratis for borgere med bopæl (folkeregisteradresse)
i kommunen.
Dog opkræves ved døgnbehandling egenbetaling for kost og
logi ud fra en konkret økonomisk vurdering. Forsørgelsesgrundlag og opholdsbetaling indarbejdes i handleplanen inden
opholdet påbegyndes.

Hvordan følges der op på
ydelsen?

Ved opstart af et forløb sender leverandøren borgerens behandlingsplan til sagsbehandler/misbrugskonsulent som journaliserer den i borgerens sag. Behandlingsplanen skal være
udarbejdet i samarbejde med borgeren. Leverandøren udarbejder en kvartalsvis status som følger op på mål i behand-
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lingsplanen. Supplerende følges op ved status- eller netværksmøder.
For alle tilbud gælder at de senest 2 uger inden udløb revurderes. Hvis det vurderes at borgerens sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedres eller fastholdes kan
tilbuddet forlænges.
Dokumentation for udførelse af visiteret behandling leveres af
leverandøren til kommunen efter aftale eller på forlangende.
Leverandøren har pligt til at indberette påbegyndt og afsluttet
behandling til SIB eller DANRIS. Kommunen har pligt til at
kontrollere at leverandøren har indberettet samtlige forløb.
Leverandøren og borgeren har pligt til at afmelde visiteret
hjælp til misbrugskonsulenten hvis borgeren:
- Udebliver fra ambulant behandling i mere end 14 dage
- Udebliver fra aftalt dagbehandling i mere end 3 dage
- Udebliver fra døgnbehandling 1. dag
- Indlægges, indsættes i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
- Ikke ønsker at modtage behandlingen.
Genoptagelse af behandlingstilbuddet kræver fornyet visitation.

Særlige bemærkninger

Borgeren kan kun klage over afslag på dag- og døgnbehandling til kommunen og klagen skal ske til sagsbehandleren/
misbrugskonsulenten.
Klage over den lægelige behandling på behandlingstilbuddet
skal ske til behandlingsstedets ledelse. Hvis behandlingsstedet
overfastholder afgørelsen skal klagen sendes til Patientklagenævnet.
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