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Kvalitetsstandard
Ydelsens lovgrundlag

Rusmiddelbehandling


Servicelovens § 101 (stofmisbrug):
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2: Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter
henvendelsen til kommunen.
Stk. 3: Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af
stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4: En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive
behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat
behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret efter
stk. 1.
Stk. 5: Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive
behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det,
kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk.1.
Stk. 6: Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til
stofmisbrugeren taler for det”.



Sundhedsloven § 141 (alkoholmisbrug):
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at
alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at
komme i behandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om
alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på
egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre
kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.
Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte
kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til
rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt,
hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor
patienten bor.



Servicelovens § 107 (døgnbehandling - stoffer):
”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til
personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold:
o til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige,
daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov
for særlig behandlingsmæssig støtte og
o til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige
sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og
som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden
støtte”.



Sundhedslovens § 142 (lægelig behandling for stofmisbrug):
Den lægelige behandling er bestemt af § 142 i Sundhedsloven. Regler og
standarder for den medicinske behandling, herunder
substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin, er indgående
beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 12 af d. 13. januar 2003 om
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ordination af afhængighedsskabende lægemidler og Sundhedsstyrelsens
vejledning fra juni 2007 om substitutionsbehandling af personer med
opioidafhængighed.


Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014 om kvalitetsstandard for social
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service:
Af bekendtgørelsen fremgår det, at der skal fastsættes
kvalitetsstandarder for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i Lov
om Social Service.

 Bekendtgørelse 714 af 19.06.2013 om garanti for social behandling for

stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde:
Formålet er, at kommunen skal handle hurtigt og effektivt for, at den unge
kan komme i behandling for stofmisbruget inden for 14 dage fra
henvendelsen.



Behov der dækkes af
ydelsen

Bekendtgørelse 1387 af 12.12.2006 om betaling for botilbud m.v. efter
servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter
§ 108 (fremadrettet ”betalingsbekendtgørelsen”).

”Rusmiddel” er en fællesbetegnelse for stoffer man kan indtage for at ændre,
sløve eller stimulere sin psykiske tilstand. Det kan dreje sig om indtagelse af
alkohol (øl, vin, spiritus), lægeordineret beroligende medicin (stesolid m.fl.) eller
ulovlige stoffer (heroin, kokain, hash m.fl.). Disse rusmidler har det til fælles, at de
alle kan være afhængighedsskabende, således at kroppen reagerer med
ubehagelige abstinenssymptomer hvis indtagelsen af rusmidlet ophører.
Behandling af rusmiddelafhængighed kan bevilliges jf. Servicelovens § 101
(stoffer) og jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol). Behandling iværksættes
hovedsageligt med henblik på opnåelse eller fastholdelse af frihed for misbrug
eller reduktion af misbrug. I de tilfælde, hvor det er udsigtsløst og urealistisk at
opnå ophør af misbrug eller reduktion af misbrug iværksættes
rusmiddelbehandling primært i form af skadesreduktion.

Formål med ydelsen

Formålet med rusmiddelbehandling er følgende:
 At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit misbrug af rusmidler
og, om muligt, at ophøre det
 At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme
 At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til
misbrug af rusmidler
 At forbedre borgerens funktionsevne og udviklingsmuligheder samt øge
livskvaliteten
 At give skadesreduktion eller skadesminimering, der har til formål at
reducere skader som følge af brugen af rusmidler hos borgere der ikke er
i stand til, eller ønsker, at ophøre med brugen heraf. Skadesreduktion kan
også være målrettet borgerens nærtstående.

Følgende indgår i
ydelsen

Der er behandlingsgaranti både jf. Servicelovens § 101 (stoffer) og
Sundhedslovens § 141 (alkohol) hvilket betyder, at borgere inden for målgruppen
har ret til at modtage rusmiddelbehandling. Tilbuddet skal iværksættes af
kommunen senest 14 dage efter borgerens anmodning om at komme i
behandling. Der iværksættes et individuelt behandlingsforløb, hvor borgerens
egne ønsker til forløbet tillægges stor betydning. Inden fristen på 14 dage sker der
en nærmere udredning i samarbejde med borgeren og der udarbejdes ligeledes
en plan for behandlingsindsatsen.
Den visiterende enhed i kommunen iværksætter helhedsorienteret behandling,
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der matcher borgerens behov bedst muligt. Det vurderes om der er behov for:
o Ambulant behandling (kan visiteres til borgere både over og under 18 år)
o Dagbehandling (kan visiteres til voksne over 18 år)
o Døgnbehandling (kan visiteres til voksne over 18 år)
Tilbud om døgnbehandling kan tilbydes til borgere, der ikke kan profitere af
ambulant- og dagbehandling. Ambulant- og dagbehandling skal derfor, som
udgangspunkt, være afprøvet, før der kan tages stilling til bevilling af
døgnbehandling. Borgeren kan selv anmode om døgnbehandling og derudover
kan behandlingssteder, hvor borgeren indgår i ambulant- eller dagbehandling,
ligeledes anmode om døgnbehandling. Hvad der konkret indgår i behandlingen
på de forskellige ambulant-, dag- eller døgnbehandlingssteder fremgår af afsnittet
”hvem leverer ydelsen” på s. 3.
Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier. Disse værdier udgør
grundlaget for såvel målsætninger, behandlingsmål og metoder på
rusmiddelområdet og svarer til de moralske og etiske normsæt, som gælder på
andre områder i social- og sundhedssektoren:
 Frivillighed – forstået som en forudsætning for motivation og dermed den
enkelte borgers evne til at engagere sig i egne mål for behandlingen
 Tilgængelighed – forstået som tilstedeværelsen af synlige og rummelige
tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som signalerer, at borgeren
er velkommen
 Værdighed – forstået som respekt for den enkelte borger
 Individets ret og selvbestemmelse – forstået som en uvildig information
og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i
behandlingen
Opgaver der udføres på rusmiddelbehandlingsområdet:
 Helhedsorienteret socialt arbejde
 Tidlig indsats og forebyggelse
 Rådgivning og vejledning af borgere. Rådgivningen kan foregå anonymt
 Udredning af misbrug
 Screening af borgere med dobbelte belastninger
 Visitation til behandling (ambulant-, dag- eller døgnbehandling)
 Løbende opfølgning på iværksat behandling
 Tilbud om udarbejdelse af handleplan jf. Servicelovens § 141
 Udarbejdelse af behandlingsplan
 Tilbud til pårørende
 Tværfagligt samarbejde (både med interne samarbejdspartnere såsom
socialpsykiatrien og eksterne samarbejdspartnere såsom hospitaler og
kriminalforsorgen)
 Familiebehandling
 Glidende overgang fra barn til voksen (samarbejde mellem
Familierådgivningen og Voksenrådgivningen)
 Efterbehandling (inkl. samarbejde med frivillige organisationer)
 Opfølgning efter endt behandling
Følgende indgår ikke i
ydelsen

Der ydes ikke dækning af transportudgifter til og fra rusmiddelbehandling.
Indsatte i kriminalforsorgens fængsler er under indsættelsen ikke omfattet af
servicelovens regler om social behandlingsgaranti.

Hvem kan modtage
hjælpen

Voksne over 18 år:
Målgruppen for rusmiddelbehandling jf. Servicelovens § 101 (stoffer) og
Sundhedslovens § 141 (alkohol) er borgere der er fysisk og/eller psykisk
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afhængige af rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer
for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Denne målgruppe
skal tilbydes behandling.
Der er særligt fokus på gravide misbrugere af rusmidler. For gravide misbrugere
tilbydes behandling i form af døgnophold. Hvidovre kommune skal i denne
forbindelse tilbyde at indgå en kontrakt for rusmiddelbehandling med mulighed for
tilbageholdelse. Tilbageholdelse kan ske, når der er begrundet formodning om, at
den gravide stofmisbruger vil afbryde den aftalte behandling. Tilbageholdelse kan
kun ske, såfremt mere lempelige foranstaltninger er utilstrækkelige.
Unge under 18 år:
Unge under 18 år kan også i særlige tilfælde modtage behandling jf. § 101. Det
drejer sig om unge, som på baggrund af deres misbrug af rusmidler har alvorlige
sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at de ikke kan fungere i
forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole og hvor misbruget har udviklet
sig sådan, at de har svært ved at modtage den almindelige støtte efter
servicelovens kapitel 11, førend der er iværksat rusmiddelbehandling (jf.
bekendtgørelse 714 af 19.06.2013 om garanti for social behandling for
stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde).
Bestemmelsen i § 101 ændrer ikke ved det ansvar for behandling af unge med
stofmisbrugsproblemer, som er fastsat i servicelovens kapitel 11, men er en
ekstra forpligtelse til at yde hurtig hjælp til målgruppen. Tilbud om behandling jf. §
101 kræver forældremyndighedsindehaverens samtykke.
Familie og pårørende:
Familier og pårørende til borgere med misbrug af rusmidler kan ligeledes
modtage støtte. Der er særligt fokus på børn i familier med misbrugende forældre.
Ydelsens omfang

Unge under 18 år:
Rusmiddelbehandling ydes som ambulante forløb. Der er som udgangspunkt
ingen tidsbegrænsning og der foretages hyppig opfølgning af, hvorvidt indsatsen
er den rigtige. Hvis barnet eller den unge har udfordringer udover misbruget vil
støtten gives som en samlet støtte iht. Servicelovens § 52 eller § 11.
Voksne over 18 år:
Rusmiddelbehandling kan ydes i form af ambulant, dag, døgn- samt
efterbehandling. Der er som udgangspunkt ingen tidsbegrænsning, men
forløbene bevilliges typisk for et halvt år.

Visitering til ydelsen

Unge under 18 år:
Det er familierådgivningen der behandler henvendelser om
rusmiddelproblematikker for børn og unge under 18 år.
Den unge kan selv kontakte familierådgivningen, hvilket den unges forældre
ligeledes kan. Endelig er folk omkring den unge forpligtet til at underrette
familierådgivningen hvis der opstår kendskab til at en ung kan have behov for
særlig støtte (jf. Servicelovens § 153 og § 154). Henvendelse kan enten foregå
personligt, telefonisk eller pr. e-mail. Såfremt familierådgivningen modtager en
underretning, der vedrører en ungs forbrug af rusmidler, vil en familierådgiver
invitere den unge og dennes forældre til en samtale i familierådgivningen. Hvis
ikke den unge allerede har en sag i familierådgivningen vil en familierådgiver fra
familierådgivningens modtagerteam invitere den unge og dennes forældre til en
samtale.
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Voksne over 18 år:
Det er rusmiddelkonsulenterne, som hører under Voksenrådgivningen, der
behandler henvendelser om rusmiddelproblematikker for borgere over 18 år.
Rusmiddelkonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt erfaring med at
arbejde med rusmiddelproblematikker.
Som borger har man mulighed for at komme til samtale med en af kommunens
rusmiddelkonsulenter, både i forhold råd og vejledning vedrørende
misbrugsproblematikker eller hvis man ønsker at blive visiteret til et
behandlingstilbud. Borgeren kan rette direkte henvendelse til
rusmiddelkonsulenterne uden forudgående visitation fra anden instans. Ved
henvendelse får borgeren så hurtigt som muligt en tid til samtale, hvor
problematikken, med udgangspunkt i et helhedsorienteret og systematisk arbejde,
drøftes og afklares nærmere.
Pårørende og samarbejdspartnere (såvel interne som eksterne) kan også, efter
aftale med borgeren, rette henvendelse på vegne af borgeren.
Rusmiddelkonsulenterne afholder ugentligt åben rådgivning. Her er der mulighed
for at komme til samtale, uden forudgående tidsbestilling.
Rusmiddelskonsulenterne står også til rådighed for alle kommunens ansatte i
forhold til råd, vejledning eller faglig sparring der vedrører problematikker
angående rusmidler.
Ambulant behandling
Behandling jf. Servicelovens § 101 (stoffer):
Det er rusmiddelkonsulenterne der har visitationskompetencen til at iværksætte
ambulant rusmiddelbehandling. Når den ambulante behandling er iværksat,
tilknyttes borgeren en rådgiver i Voksenrådgivningen og får tilbudt en personlig
samtale.
Behandling jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol):
Borgeren kan selv henvende sig til et behandlingscenter og påbegynde
behandling. Det kræver således ikke en bevilling fra kommunen. Behandlingen
kan foregå anonymt hvis borgeren ønsker det, dog ikke såfremt der er tale om
medicinsk behandling. Kommunen får ikke besked fra behandlingsstederne om
hvilke borgere der er opstartet et behandlingsforløb, med mindre borgeren selv
har udtrykt ønske herom.
Dag- og døgnbehandling
Behandling jf. § 107 (stoffer) og § 141 (alkohol):
Ansøgninger om dag- og døgnbehandling behandles af visitationsudvalget i
Voksenrådgivningen. Rusmiddelkonsulenterne sørger for udarbejdelse af
indstillingerne. Afgørelsen, herunder bevilling eller afslag, meddeles skriftligt til
borgeren. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning.
Ved bevilling af døgnbehandling arrangeres forbesøg og der fastsættes
egenbetaling. Derudover laves der en plan for opfølgning under døgnforløbet.
Døgnbehandling er altid efterfulgt af en efterbehandlingsfase, der iværksættes
ved hjemkomsten.
Hvem leverer ydelsen

Ambulante og dagbehandlingstilbud:
Hvidovre kommune benytter sig primært af følgende ambulante og
dagbehandlingstilbud:



Pulsen (rusmiddelbehandling for borgere fra 15-25 år)
KABS ( rusmiddelbehandling for borgere over 18 år)
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Stofrådgivningen (rusmiddelbehandling for unge op til 30 år)
KKUC (rusmiddelbehandling for borgere over 18 år)
Crimestop (rusmiddelbehandling for borgere over 18 år)
Lænken (rusmiddelbehandling for borgere over 18 år)

Andre tilbud kan også anvendes, dog er det et krav at de findes på
www.tilbudsportalen.dk. Valg og tilrettelæggelse af behandlingstilbuddet sker
altid i dialog med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af
problemomfang, ønsker og målsætninger for forløbet.
På behandlingsstederne findes forskellige fagfolk, bl.a. sygeplejersker,
pædagoger, socialrådgivere, psykologer, psykiatere, social- og
sundhedsassistenter, behandlere mv., hvilket varierer fra sted til sted.
Pulsen:
Pulsen er Hvidovre kommunes eget socialpædagogiske behandlingstilbud for
unge op til 25 år, med et overforbrug af stoffer og/eller alkohol. Pulsen yder
ambulant behandling og hører organisatorisk under Ungekontakten.
Pulsen tilbyder følgnde:
o Anonyme samtaler (op til 5 samtaler)
o Individuelle samtaler
o Gruppebehandling i form af hash- og stimulansbehandling samt
tilbagefaldsforebyggelse
o Udgående misbrugsbehandling
o NADA (NADA balancerer krop og psyke via Yin-stimulerende
akupunkturmetode. Den fremmer den enkeltes kognitive evner samt
styrker evnen til f.eks. at håndtere stress og angst. NADA er ikke en
behandling i sig selv, men en metode, som gør den primære behandling
bedre).
o Forældregrupper
Udover ambulant behandling sørger Pulsen for tidlig og forebyggende indsats i
folkeskoler i samarbejde med SSP. Pulsen tilbyder desuden
forebyggelsesindsatser på kommunens ungdomsskoler og erhvervsskoler. Pulsen
har et tæt samarbejde med kontaktpersoner og gadeplansmedarbejdere.
Visitation til behandling hos Pulsen:
- Det er rusmiddelkonsulenterne i Voksenrådgivningen, der visiterer unge i
alderen 18-25 år til ambulant behandling i Pulsen
- Det er Familierådgivningen, der visiterer unge under 18 år til ambulant
behandling i Pulsen
Beliggenhed:
Blytækkerporten 1, 2650 Hvidovre.
Yderligere oplysninger om Pulsen kan hentes på www.pulsen.hvidovre.dk
KABS:
KABS er et behandlingstilbud der yder rusmiddelbehandling (stoffer) i form af
ambulant- dag og efterbehandling.
KABS tilbyder følgende:
Rusmiddelbehandlingen består af både lægelig- og social behandling. Den
sociale behandlingsindsats omfatter:
o Tværfaglig udredning af misbrug, social situation samt somatisk og
psykiatrisk komorbiditet
o Rådgivning
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Ambulant social behandling i form af tilsynsforløb, grundforløb og særlig
indsats
o Tematiserede individuelle samtaler
o Gruppebehandling
o Familiebehandling
o Misbrugspsykiatrisk behandling til brugere af hash og feststoffer
o Misbrugspsykiatrisk behandling af brugere i substitutionsbehandling
(metadon/buprenorphin/heroin)
o Efterbehandling/Efterværn
o Behandling i DUT - Det Udkørende Team
Den lægelige behandling omfatter:
o Lægelig behandling med substitutionsbehandling
o Lægelig behandling uden substitutionsbehandling
o Lægelig behandling med heroin
o

Behandling af misbrug og misbrugsrelaterede sygdomme omfatter:
o Abstinensbehandling
o Substitutionsbehandling af opiatafhængige, inklusiv heroinbehandling på
Hvidovre afdelingen
o Forebyggelse (prævention, hepatitisprofylakse)
o Psykosocial behandling med henblik på stabilisering, reduktion eller
ophør af misbrug
o Individuelle eller gruppebaserede tilbud baseret på psykoedukation,
motivationel interviewning og kognitive metoder
o Ekstra ydelser i form af psykologsamtaler, socialrådgivning og støttekontaktpersoner
KABS’ enheder er organiseret efter borgerens karakteristika:
o KABS Gentofte og Hvidovre: Her modtager opiatafhængige behandling.
I Hvidovre er en klinik for lægelig behandling af heroin. I Gentofte
varetages behandlingen i hjemmet (DUT) pga. dårligt helbred/handicap
o KABS city: Her modtager hash- og stimulantmisbrugere (feststoffer som
f.eks. amfetamin, kokain, ecstasy/MDMA mv.) behandling.
o KASA (1) og KABS Stjernevang (2): Her modtager borgere med
dobbeltbelastninger behandling.
1) KASA varetager behandlingen af voksne med psykiatriske lidelser og
misbrug af rusmidler. Det psykiatriske spektrum omfatter ADHD,
personlighedsforstyrrelser, depression eller angstproblematikker.
2) Stjernevang varetager også behandlingen af borgere der bruger
stoffer og som er psykisk sårbare.
Visitation til behandling i KABS
Alle Hvidovre kommunes borgere kan henvende sig direkte til KABS. Ved direkte
henvendelse skal KABS, efter aftale med borgeren, indhente tilsagn fra Hvidovre
kommune om, at kunne udrede behandlingsbehovet.
Beliggenhed:
KABS Hvidovre: Hvidovrevej 80 D, 1 sal, 2610 Rødovre.
KABS Gentofte: Callisensvej 34, 2900 Hellerup.
KABS City-afdeling: Teglgårdsstræde13 A; Baghuset, 1358 København K.
KASA og Stjernevang: Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup (I Region Hovedstadens
bygninger ved Psykiatrisk center).
Yderligere oplysninger om KABS findes på www.kabs.dk.
Stofrådgivningen:
Stofrådgivningen yder ambulant rusmiddelbehandlingsforløb af unge op til 30 år,
der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler (stoffer). Stofrådgivningen
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arbejder både direkte med den enkelte unges forbrug af rusmidler og med de
problemer, der ligger til grund for denne adfærd. Alle forløb tager udgangspunkt i
den enkelte unges behov, ressourcer og barrierer og sammensættes af forskellige
tilbud.
Stofrådgivningens målsætning er at tilbyde en visitationssamtale inden for én uge.
Stofrådgivningen tilbyder følgende:
o Individuel samtaleterapi med psykolog eller psykoterapeut og mulighed
for psykologisk udredning/test
o Individuel samtaleterapi med psykiater og mulighed for psykiatrisk
udredning, test og eventuel medicinering
o Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Behandlingen foregår
i den unges eget miljø. Indholdet er en kombination af samtale og
aktiviteter f.eks. opstart af motion eller anden fritidsaktivitet
o Strukturerede samtaler, hvor der arbejdes fremadrettet med reduktion
eller ophør af misbrug samt opnåelse af den unges øvrige mål
o Deltagelse i gruppeforløb
o Tilbud til alle forældre til indskrevne unge om deltagelse i en
forældregruppe
o For nogle unge er det relevant at gå direkte i gang med
behandlingsarbejdet, mens det for f.eks. unge, der fremtræder
depressive eller angste, er relevant at lave en udredning før den
egentlige behandling igangsættes. Udredningen består af en beskrivelse
af den unges rusmiddelhistorie og en social historie, der er udarbejdet af
en socialrådgiver i kombination med test og udredning hos psykolog eller
psykiater.
o Tværfagligt samarbejde, så det er muligt at håndtere den kompleksitet
rusmiddelproblematikker ofte rummer
Visitation til behandling i Stofrådgivningen:
Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til Stofrådgivningen. Det er
misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant
stofbehandling i Stofrådgivningen.
Beliggenhed:
Samtaler foregår i Stofrådgivningens lokaler på Nørre Voldgade 11, 1358
København K, mens den udgående rusmiddelbehandling aftales individuelt med
den unge.
Yderligere oplysninger om Stofrådgivningen findes på www.stofraadgivningen.dk.
KKUC:
Kirkens korshærs udviklings- og behandlingscente, KKUC, yder ambulant
rusmiddelbehandling (stoffer og alkohol) og udredningstilbud for borgere over 18
år. Udredningstilbud ydes i form af psykologisk, psykiatrisk eller socialfaglig
udredning og stabilisering.
KKUC tilbyder følgende:
o Individuelle traumeteapeutiske samtaler
o Individuelle traumeterapeutiske samtaler med kropsterapi
o Individuelle psykiater-/lægesamtaler
o Medicinsk behandling
o Ambulant behandling i form dialektisk traumeterapi (ambulant behandling
i form af dialektisk adfærdsterapi er et fire årigt satspuljeprojekt. KKUC
visiterer og godkender borgeren til dialektisk adfærdsterapi efter
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henvisning fra kommunen).
Den terapeutiske proces kan beskrives ud fra kontaktcirklens tre fraser:
 Mobiliseringsfasen: I mobiliseringsfasen klargøres terapiens rammer.
Relationen mellem klient og terapeut opbygges, belastningsfaktorer
bestemmes og arbejdspunkter defineres. Der laves familiediagram,
motivationsarbejde, stofedukation og den selvdestruktive adfærd
reformuleres positivt. Borgeren skal kunne fortælle sin historie og
identificere egne overlevelsesmekanismer - og herunder
den selvdestruktive adfærd.
 Arbejdsfasen: I arbejdsfasen bearbejdes borgerens tidlige traumer på et
følelsesmæssigt niveau. Der arbejdes med borgerens relationer til familie
og netværk. Borgeren skal skabe en kvalitativ forandring af relationerne.
Borgeren skal i arbejdsfasen gennemgå en personlig udvikling, komme i
kontakt med og rumme modsatrettede følelser og herigennem nå frem til
en forståelse af egne konstruktive og destruktive handlingsstrategier.
 Afslutningsfasen: I afslutningsfasen skal borgeren tage ansvar for valg af
handlingsstrategier, og konstruktive handlingsstrategier skal være
integreret hos borgeren. I afslutningsfasen er der ydermere fokus på
evaluering af forløbet. Der arbejdes endvidere med borgerens
fremtidsperspektiv.
Visitation til behandling i KKUC:
Borgerne kan ikke direkte rette henvendelse til KKUC. Det er
misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant
stofbehandling i KKUC.
Beliggenhed:
Bremerholm 18, 1069 København K.
Yderligere oplysninger om KKUC kan findes på www.kkuc.dk.
Crimestop
Crimestop yder ambulant-, dag-, udgående- samt efterbehandling til borgere over
18 år, som har problemer med afhængighedsskabende stoffer (alkohol og stoffer),
eller som har problemer med kriminalitet og har svært ved at slippe den kriminelle
livsstil.
Crimestop tilbyder følgende:
o Individuel- og gruppebaseret behandling
o Motion
o Sociale aktiviteter
o NADA (NADA balancerer krop og psyke via Yin-stimulerende
akupunkturmetode. Den fremmer den enkeltes kognitive evner og styrker
evnen til f.eks. at håndtere stress og angst. NADA er ikke en behandling i
sig selv, men en metode, som gør den primære behandling bedre).
o Socialrådgivning
Visitation til behandling i Crimestop
Borgere kan ikke direkte rette henvendelse til Crimestop. Det er
misbrugskonsulenterne i Hvidovre kommune, der kan visitere til ambulant
stofbehandling i Crimestop.
Beliggenhed:
Taastrup Hovedgade 121, 2 sal., 2630 Taastrup.
Yderligere oplysninger om Crimestrop kan hentes på www.crimestop.dk.
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Lænken:
Lænken er et helhedsorienteret tilbud der yder ambulant behandling af borgere
over 18 år, der er afhængige af alkohol. Lænken tilbyder hjælp til at genskabe et
værdigt liv uden alkohol.
Borgerne bliver mødt af en læge eller alkoholbehandler, som vil sammensætte
den nødvendige medicinske og terapeutiske behandling.
Lænken tilbyder følgende:
o Rådgivning
o Terapeutisk behandling
o Abstinensbehandling
o Gruppebehandling
o Familiebehandling
o Tilbagefaldsforebyggelse
o Samvær og fællesskab uden alkohol
o Kurser for pårørende
Visitation til behandling i Lænken:
Borgeren kan selv henvende sig til et behandlingscenter og påbegynde
behandling. Borgeren kan også henvises af kommunen.
Beliggenhed:
Strandmarksvej 20,1, Frihedens Butikscenter, 2650 Hvidovre
Yderligere oplysninger om Lænken findes på www.laenken.dk.
Døgnbehandlingstilbud:
Hvidovre kommune benytter sig oftest følgende døgnbehandlingstilbud:
 Alfa Fredensborg
 Sct. Ols
 Springbrættet
 Blå Kors Taastrup
 Ringgården
Landets andre døgnbehandlingssteder kan også anvendes. Behandlingsstedet
skal dog være godkendt af socialtilsynet og fremgå af www.tilbudsportalen.dk.
Endvidere skal behandlingsindsatsen kunne dokumenteres gennem
statusskrivelser og behandlingsplaner, som sendes til Hvidovre kommune.
Behandlingsstedet skal yderligere indgå i et tæt og åbent samarbejde med
Hvidovre kommune, både undervejs samt ved ændringer og ophør i
behandlingen.
Alfa Fredensborg:
Alfa Fredensborg yder døgnbehandling til borgere mellem 15-40 år. Behandlingen
hjælper borgeren med afgiftning, stabilisering, omsorg og stoffri behandling.
Alfa Fredensborg tilbyder følgende:
o Kognitiv adfærdsterapi
o Gruppeterapi
o Individuel forandringsplan med udgangspunkt i Motivational Interviewing
rådgivningsstil der sigter mod at styrke borgerens
motivation til at foretage forandringer)
o Undervisning
o Behandlingskonceptet ”frihed under ansvar”
o Inddragelse af familie og pårørende
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o CENAPS modellen (et system til diagnosticering og behandling af
misbrugsforstyrrelser, sameksisterende psykiske lidelser og
situationsbetingede livsstilsproblemer. Modellen er baseret på en biopsyko-social model for afhængighed, en udviklingsmodel for helbredelse
og en tilbagefaldsforebyggende model),
Behandlingsstedet er særligt kompetente til at hjælpe dobbeltbelastede
misbrugere, der har problemer med kriminalitet, prostitution,
overgrebsproblematikker, depressioner og angst.
Visitation til behandling i Alfa Fredensborg:
Det er visitationsudvalget i Voksenrådgivningen der, på baggrund af en indstilling
fra rusmiddelkonsulenterne, visiterer til døgnbehandling i Alfa Fredensborg
Beliggenhed:
Kongevejen 1, 3480 Fredensborg
Yderligere oplysninger om Alfa Fredensborg findes på http://www.alfafredensborg.dk/dognbehandling/
Sct. Ols
Døgnbehandlingen er et tilbud for borgere over 18 år, der har problemer med
rusmidler (alkohol og/eller stoffer). Tilbuddet har fokus på at fremme personlig
udvikling og vækst.
Sct. Ols’ misbrugsbehandling er defineret som et Inkluderende Terapeutisk
Samfund (ITS), der ser mennesker som større end deres misbrug og vejen ind og
ud af misbrug ses som læreprocesser.
Sct. Ols tilbyder følgende:
o Miljøafskærmning (behandlingsstedet er beliggende på Bornholm)
o Medicinsk afgiftning
o Coaching og vejledning
o Psykoterapi
o Gruppeterapi
o Socialrådgivning (f.eks. vedr. forsørgelse, uddannelse, job, bolig mv.)
o Tilbagefaldsbehandling
o Gravidebehandling
o Familiebehandling
o Undervisning
o Afspændingsmassage
o NADA (NADA balancerer krop og psyke via Yin-stimulerende
akupunkturmetode. Den fremmer den enkeltes kognitive evner samt
styrker evnen til f.eks. at håndtere stress og angst. NADA er ikke en
behandling i sig selv, men en metode, som gør den primære behandling
bedre).
o Tilknyttet læge og psykiater
Visitation til behandling hos Sct. Ols:
Det er visitationsudvalget i Voksenrådgivningen der, på baggrund af en indstilling
fra rusmiddelkonsulenterne, visiterer til døgnbehandling hos Sct. Ols.
Beliggenhed:
Afdeling Randkløve: Randkløvevej 26, 3751 Østermarie, Bornholm.
Afdeling Olsker: Rønnevej 62, 3770 Allinge, Bornholm.
Yderligere oplysninger om Alfa Fredensborg kan hentes på www.sct-ols.dk
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Springbrættet:
Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere i alderen 17-35 år.
Der er tale om et målrettet og koncentreret behandlingsforløb, der ligger stor vægt
på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan der skal skabes
en forandring.
Behandlingstilbuddet vil igennem terapi, undervisning og socialpædagogiske
forløb, hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv, herunder lære sig
selv at kende og acceptere sig selv.
Springbrættet tilbyder følgende:
o Afgiftning
o Psykoterapi
o Socialpædagogiske forløb
o Psykosocial, adfærdspædagogisk og indsigtsorienteret behandling
o Kunstterapi
o Undervisning/oplæg
o Faseopdelt behandling (afgiftning, fase 1 ”ny elev”, fase 2 ”elev, fase 3
”gammel elev” fase 4 ”udslusning)
o Arbejdstræning
o Fritidsaktiviteter
o Jeg-gruppe (med fokus på at blive proaktive og handlekraftige i de
kommunikative fællesskaber)
Visitation til behandling hos Springbrættet:
Det er visitationsudvalget i Voksenrådgivningen der, på baggrund af en indstilling
fra rusmiddelkonsulenterne, visiterer til døgnbehandling hos Springbrættet.
Beliggenhed:
Hallumvadvej 39, Kærup, 6851 Janderup
Yderligere oplysninger om døgntilbudsstedet findes på www.sprintbraettet.nu
Blå Kors Taastrup:
Blå Kors Taastrup yder døgnbehandling til borgere med et misbrug af rusmidler
(alkohol eller blandingsmisbrug).
Blå Kors Taastrup tilbyder følgende:
o Kognitiv terapi
o Systemisk terapi
o Relationspædagogik
o Individuelle handleplaner
o Motion
o Psykiatrisk konsultation
o Familierådgivning
o Parsamtaler og familieterapi
o Social genopretning
Visitation til behandling hos Blå Kors Tastrup:
Det er visitationsudvalget i Voksenrådgivningen der, på baggrund af en indstilling
fra rusmiddelkonsulenterne, visiterer til døgnbehandling hos Blå Kors Taastrup
Beliggenhed:
Jernbane Allé 11a, 2630 Taastup
Yderligere information om Blå Kors Taastrup kan findes på
http://www.blaakors.dk/sociale-ydelser/behandlings-og-botilbud/blaa-korsbehandlingscenter-taastrup
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Ringgården:
Ringgårdens yder primært behandling for personer med middelsvær til svær
afhængighed af alkohol, evt. i kombination med sociale og psykiske problemer
eller afhængighed af medicin eller hash. Et forløb varer typisk 8-12 uger.
Ringgården tilbyder følgende:
o Terapeutisk behandling
o Medicinsk behandling
o Gruppeterapi
o Undervisning
o Mindfulness
o Motion
o Individuelle opgaver
o Pårørendesamtaler
o Personlig handlingsplan
o Udskrivningsrapport
Visitation til behandling hos Ringgården:
Det er visitationsudvalget i Voksenrådgivningen der, på baggrund af en indstilling
fra rusmiddelkonsulenterne, visiterer til døgnbehandling hos Ringgården.
Beliggenhed:
Strandvejen 1, 5500 Middelfart
Yderligere oplysninger om Ringgården findes på www.ringgaarden.dk
Tilbud til pårørende:
Der findes flere forskellige tilbud til pårørende, men Hvidovre kommune henviser
oftest til følgende:
 TUBA
 Al-anon
TUBA Hvidovre: TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge
mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Yderligere oplysninger om TUBA findes på www.tuba.dk.
Al-Anon: Al-Anon er et fællesskab af familie og venner til alkoholikere. Der deles
erfaringer, styrker og håb for at blive bedre til at takle livet og dets problemer.
Yderligere oplysninger om Al-Anon findes på www.al-anon.dk.
Iværksættelse og ophør
af ydelse

Unge under 18 år:
Når en ung, dennes forældre eller andre i den unges netværk gør opmærksom
på, at en ung har en rusmiddelproblematik, vil Familierådgivningen tage stilling til,
om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50. En
børnefaglig undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning vedr. den unges
forhold, herunder tage stilling til hele den unges situation og ikke kun
rusmiddelproblematikken, således at det sikres at den rette støtte iværksættes.
Såfremt den unge hører indenfor målgruppen for rusmiddelbehandling i henhold
til Servicelovens § 101 vil vedkommende være omfattet af behandlingsgarantien
på 14 dage. I de tilfælde vil familierådgiveren i samarbejde med familien og den
unge finde et egnet behandlingstilbud.
Voksne over 18 år:
Der er behandlingsgaranti på 14 dage jf. § 101 hvilket betyder, at der senest 14
dage efter første henvendelse til Hvidovre kommune skal værksættes et tilbud.
Voksenrådgivningen finder, på baggrund af en vurdering af borgerens individuelle
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behov og i samarbejde med borgeren, et passende ambulant-, dag- eller
døgntilbud.
Fælles for borgere under og over 18 år:
Borgeren kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat
behandlingstilbud end det kommunen peger på. Dette kan dog kun ske under
forudsætning af, at tilbuddet er egnet, kan imødekomme borgerens behov og ikke
er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen har givet. I sådanne tilfælde kan
det blive nødvendigt at fravige fristen på 14 dage.
Når borgeren er opstartet i rusmiddelbehandling udarbejdes en behandlingsplan i
samarbejde mellem behandlingsstedet, borgeren og Hvidovre kommune. Der skal
i denne behandlingsplan være en kobling til handleplanen jf. § 141, med henblik
på at sikre en helhedsorienteret behandling og en relevant koordination med
Hvidovre kommunes egne indsatser.
Det er kommunen der i samarbejde med behandlingsstedet og borgeren vurderer,
hvornår borgeren er færdigbehandlet. Borgeren kan dog også selv vælge af
afslutte behandlingsforløbet.
Såfremt borgeren udebliver eller misligholder de indgåede aftaler med
behandlingsstedet kan denne blive udskrevet.
Hvordan følges ydelsen
op

Unge under 18 år:
Familierådgiveren følger hyppigt op på om indsatsen har den tilsigtede effekt,
herunder om der skal ske eventuelle ændringer og justeringer af
rusmiddelbehandlingen. Der vil løbende blive justeret i handleplanen således at
den tilpasses den unges situation.
Familierådgivningen kan søge råd og vejledning hos rusmiddelkonsulenterne i
Voksenrådgivningen såfremt der er behov herfor og såfremt der ikke er andre
problematikker end en rusmiddelproblematik.
Voksne over 18 år:
Opfølgning af ambulant-, dag- og døgnbehandling:
Rådgiveren sørger for opfølgning af borgerens rusmiddelbehandling.
Rusmiddelkonsulenterne bistår rådgiveren med råd og vejledning ved ændringer
og justeringer af rusmiddelbehandlingen og deltager i opfølgningsmøder, såfremt
der er behov for det.
Det er rådgiveren der, i samarbejde med misbrugskonsulenterne, sørger for
koordination af den øvrige sociale indsats samt udarbejdelse af handleplaner jf. §
141.
Fælles for borgere over og under 18 år:
Opfølgning efter endt stofbehandling (både ambulant-, dag- og døgnbehandling):
Opfølgningssamtaler efter endt stofbehandling skal, ifølge Bekendtgørelsen om
kvalitetsstandard for sociale behandling efter § 101, ske senest én måned efter,
og igen seks måneder efter, at borgeren har afsluttet et behandlingsforløb med
status som enten:
 Færdigbehandlet
 Udskrevet til andet tilbud (F.eks. til OPUS i psykiatrien, en psykolog,
botilbud eller socialpædagogisk støtte)
 Udskrevet til hospital
 Udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling
Misbrugskonsulenterne står for indkaldelse, koordination og gennemførelse af
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opfølgning.
Opfølgningen ydes i form af en individuel samtale med borgeren. Det skal være
enten en personlig eller telefonisk samtale. Denne opfølgningsform påtænkes
anvendt i forhold til de borgere, hvor stofproblematikken er eller har været det
primære sociale problem.
Opfølgning ydes desuden i form af koordinerende møder, hvor borgeren og andre
relevante aktører deltager. Denne opfølgningsform påtænkes anvendt i forhold til
borgere, der har andre problematikker ud over et aktuelt eller tidligere
stofmisbrug. Denne opfølgningsform tilbydes efter aftale med borgeren.
Betaling

Ambulant- og dagbehandling (stoffer og alkohol):
Ambulant- og dagbehandling af rusmiddelproblematikker jf. Servicelovens § 101
(stoffer) og Sundhedslovens § 141 (alkohol) er gratis for borgerne at benytte.
Døgnbehandling jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol):
Døgnbehandling efter Sundhedslovens § 141 er gratis for borgerne at benytte.
Døgnbehandling jf. Servicelovens § 101 (stoffer):
For ophold i døgnbehandlingstilbud skal borgeren betale husleje, el og varme.
Dette betales ud af borgerens indtægt (kontanthjælp, førtidspension,
sygedagpenge eller andet).
Det er Hvidovre kommune der, på baggrund af en individuel beregning, fastsætter
og opkræver egenbetalingen hos borgeren jf. betalingsbekendtgørelsen.
Egenbetalingen beregnes således, at borgeren altid vil have det af Hvidovre
Kommune fastsatte rådighedsbeløb (se bilag 1).
Hvis borgeren bevarer egen bolig under et midlertidigt ophold betaler den
pågældende som udgangspunkt ikke for botilbuddet jf. Servicelovens § 163, stk.
2, 3. pkt. og betalingsbekendtgørelsen. Der betales dog for andre ydelser, såsom
kost. Betalingen fastsættes således, at borgeren fortsat har økonomisk mulighed
for at opretholde sine hidtidige forpligtelser samt har et rimeligt rådighedsbeløb.
Hvis borgeren ikke har en indtægt, opkræves der ikke betaling for opholdet.
Hvidovre Kommune fastsætter og udbetaler et beløb til personlige fornødenheder,
indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af kontanthjælp eller andet.

Særlige bemærkninger

Monitorering af indsatsen:
Monitorering af indsatsen skal ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for
socialbehandling for stofmisbrug efter § 101 omfatte opstilling af måltal for:
 Andelen af borgere med stofmisbrug, der efter afsluttet behandling er
stoffri samt andelen af borgere, der efter afsluttet behandling har
reduceret deres stofmisbrug
 Andelen af borgere med stofmisbrug, der efter afsluttet behandling
vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder.
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Bilag 1
Rådighedsbeløb til beboere i døgnbehandling jf. Lov om Social Service § 107 (stoffer)
Når en borger bor på et midlertidigt botilbud i forbindelse med døgnbehandling skal borgeren betale for sit
ophold (egenbetaling), hvilket inkluderer husleje, el og varme. Det er kommunen der, på baggrund af en
konkret og individuel vurdering, fastsætter denne egenbetaling.
Det er ikke fastsat ved lov, hvor meget en borger skal have i rådighedsbeløb hver måned og det er således
op til den enkelte kommune, at beslutte størrelsen af dette beløb. Rådighedsbeløbet er det beløb borgeren
som minimum skal have tilbage pr. måned efter at have betalt for sit ophold i det midlertidige botilbud.
Voksenrådgivningen har, på baggrund af sammenligning med fire andre kommuner samt viden om hvilket
rådighedsbeløb forskellige borgergrupper har, fastsat følgende rådighedsbeløb for borgere i midlertidigt
botilbud:

Enlig under 25
Kontanthjælp

Enlig over 25
Kontanthjælp

Førtidspensionist

Folkepensionist

Mad

2.000

2.000

2.000

2.000

Lommepenge

1.600

2.500

3.500

2.200

I alt
rådighedsbeløb

3.600

4.500

5.500

4.200

Tillæg pr. barn

1.300

Det er hensigtsmæssigt at differentiere størrelsen af rådighedsbeløbet, fordi borgernes livssituation og
indtægtsforhold varierer alt efter hvor de er i livet.
Mad: Beløbet skal dække udgifter til kost og husholdning. Såfremt kost/husholdning er en integreret del af
opholdet, og borgeren således ikke selv skal afholde udgiften hertil, modtager borgeren ikke beløbet til kost.
Borgeren modtager i stedet for blot beløbet for lommepenge.
Lommepenge: Beløbet skal dække udgifter til forsikringer, licens, internet og tv, telefon, transport, hygiejne,
rengøringsartikler, tøj, fritidsaktiviteter, gaver og fornøjelse mv.
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