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Behandling af misbrug 
Kvalitetsstandard 2022 
 
Hvad er formålet med hjælpen? 
I Haderslev Kommune er det ønsket, at mennesker mødes med respekt, nysgerrighed og empati. Den hjælp og støtte du 
får, skal tage udgangspunkt i det, der er mest værdifuldt for dig. Vi ved, at langt de fleste mennesker ønsker at bestemme 
over deres eget liv. og leve uafhængigt af kommunal hjælp. Vi er dog opmærksomme på, at det ikke altid kan lade sig 
gøre. Derfor vil vi i Haderslev Kommune gøre vores ypperste for hjælpe og støtte dig, når du har brug for hjælp og 
vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver selv.  
 
Målet med støtten er, at du hjælpes til at klare dig selv. Haderslev Kommunes medarbejdere kommer og løser opgaverne 
sammen med dig. Vi arbejder rehabiliterende og støtter dig i selv at udføre opgaverne og støtter der, hvor du ikke kan selv. 
Du kan også få støtte og vejledning til at løse opgaver, som det svært at overskue på egen hånd. Du er selv med til at 
tilrettelægge støtten og løse de enkelte opgaver og vi finder fælles løsninger i samarbejde med dig og dine nærmeste. 
Det er vigtigt, at kommunens støtte gør en positiv forskel, og at du i samarbejde med kommunen, kan leve et 
selvstændigt, meningsfuldt og værdifuldt liv.   
 
I kvalitetsstandarderne beskrives det, hvad du kan få hjælp til. 
 
 
En kvalitetsstandard – hvad er det? 
En kvalitetsstandard er et redskab til at formidle de regler og retningslinjer hvor Byrådet i Haderslev Kommune udfylder 
den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Kvalitetsstandarden beskriver målet med støtten, og hvem den kan tilbydes. 
Den er dermed med til at give et godt grundlag for at vurdere, om du er berettiget til at modtage støtte, og et grundlag for 
sikre dig og andre borgere en ensartet sagsbehandling.  
 
Der er i kvalitetsstandarderne tale om et vejledende niveau. Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages 
udgangspunkt i den beskrevne kvalitetsstandard samtidig med, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af 
dit støttebehov. Den individuelle vurdering vægter altid højest i udmålingen af støtten, fordi vi som kommune gerne vil 
støtte dig med det, der er værdifuldt for dig. Derfor stiller vi sammen med dig mål for den indsats, du får. Målene skal give 
et billede af formålet med støtten, og et billede af den udvikling der skal ske.   
 
Støtten kan i nogle tilfælde ligge højere og i andre tilfælde lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. 
Kvalitetsstandarderne er udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste situationer.   
 
Kvalitetsstandarderne er udtryk for den faglige strategi, som Haderslev Kommune arbejder efter, hvor målet er, at du 
støttes i at udvikle egne kompetencer og dermed får mulighed for at leve et mere selvstændigt liv og indgå i sociale 
fællesskaber. Den faglige strategi er baseret på den rehabiliterende tilgang, fordi vi respekterer, at vi kun er på besøg i dit 
liv.   
 
Kvalitetsstandarderne vil gælde både i forhold til nye visitationer og for dig, som i dag modtager tilbud efter de 
omhandlede paragraffer. Det betyder, at igangværende forløb vil blive revurderet ud fra kvalitetsstandarderne, hvis dit 
støttebehov efter den nye kvalitetsstandard og ud fra en konkret individuel vurdering giver anledning hertil.   
 
Indsatserne tilrettelægges ud fra en forståelse af, at voksne med sociale og psykiske problemer og/eller misbrug skal 
have mulighed for at leve et liv med livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed i så høj en grad som muligt. Der skal 
være fokus på at øge dine muligheder for at mestre egen hverdag og for også at kunne bo så selvstændigt som muligt. 
Kvalitetsstandarderne bidrager til at præcisere, hvordan dette kan omsættes til praksis inden for de givne økonomiske 
rammer.  
 
Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i overensstemmelse med lovgivningen på området. 
Derudover justeres de løbende i forhold til Ankestyrelsens principafgørelser på den enkelte kvalitetsstandards område. 
  



  
 
 

2 

INDHOLD 
 
ORGANISERING ................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

GODKENDELSE AF SOCIALTILSYN SYD ................................................................................................................................................................................................... 3 
MÅLGRUPPEN FOR BEHANDLINGSTILBUDDENE ............................................................................................................................................................................ 3 
RUSMIDDELBEHANDLINGEN ............................................................................................................................................................................................................................. 3 

Rusmiddelcentrets kerneydelser ............................................................................................................................................................................................................... 3 
Rusmiddelcentrets aktuelle tilbud ............................................................................................................................................................................................................ 4 
Overordnende mål, værdier og normer for misbrugs-behandlingen ........................................................................................................................... 4 
Behandlingstilbuddene ....................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Reglerne for egenbetaling i Halvvejshuset Bramdruphus, eksterne døgntilbud stofmisbrugsbehandling og eksterne 
døgntilbud for alkoholbehandling. ............................................................................................................................................................................................................ 6 
Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling .............................................................................................................................................. 6 

VISITATION ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

Proceduren ................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Behandlingsgaranti ................................................................................................................................................................................................................................................ 7 
Muligheden for frit valg ....................................................................................................................................................................................................................................... 7 
Information om sagsbehandling og klageadgang ........................................................................................................................................................................ 7 

BEHANDLINGSPLAN.................................................................................................................................................................................................................................................. 7 

Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner ........................................................................................... 7 

BRUGERINDDRAGELSE ........................................................................................................................................................................................................................................... 8 
MONITORERING AF MISBRUGSINDSATSEN .......................................................................................................................................................................................... 8 

Fremtidig udvikling og mål på området ................................................................................................................................................................................................ 8 
Indsatsområder ......................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

 
 
  
  



  
 
 

3 

ORGANISERING 
Rusmiddelcentret er Haderslev Kommunes tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug. Rusmiddelcentret rummer 
såvel den sociale rusmiddelbehandling efter Servicelovens § 101, den lægelige stofmisbrugsbehandling efter 
Sundhedslovens § 142 som alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141.  
 
Rusmiddelcentret er organiseret som en enhed i afdelingen for Socialpsykiatri og Misbrug. Socialpsykiatri og Misbrug er en 
afdeling i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed, der er en del af Voksen- og Sundhed forvaltningen. 
 
Rusmiddelcentret er placeret i Sundhedscentret, Clausensvej 25, og det tilknyttede Halvvejshus Bramdruphus (skærmet 
midlertidig bo-enhed for afgiftede borgere), er beliggende i Bramdrup lige uden for Haderslev by. 
 
Behandlingen er organisatorisk delt op i to spor. Et for stofmisbrug og et for alkoholmisbrug. Medarbejdernes opgaver og 
den faglige og sundhedsmæssige udvikling, går på tværs af sporene. 
 
Kvalitetsstandarden dækker såvel behandlingen for stof- som alkoholmisbrug.  
 
Dette er begrundet i: 

• Behandlingens organisering i Rusmiddelcentret 
• En høj grad af sammenfald i forhold til målgruppen  
• En ensartet strukturering og metodisk tilgang i behandlingstilbuddene 

 
Rusmiddelbehandlingen ydes som ambulant behandling. Døgnbehandling indgår alene i behandlingsplanen, såfremt 
døgnbehandlingen understøtter den ambulante behandling. Der kan tilbydes ophold i det rusmiddelfrie botilbud 
Bramdruphus i tilknytning til den ambulante behandling på Rusmiddelcentret. 
 
Som et integreret led i Rusmiddelcentrets behandling af borgeren, kan der eventuelt indgå private aktører fra 
døgnbehandlingsregi, på specifik foranledning og tilsyn af Rusmiddelcentret. Herunder tilbydes ofte korte afgiftnings- og 
stabiliseringsforløb (3 til 4 uger) til borgeren, som et delelement i den samlede behandlingsplan, inden den rusmiddelfrie 
behandling påbegyndes på Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter. 
 
GODKENDELSE AF SOCIALTILSYN SYD 
Tilbuddets godkendelse af Socialtilsynet: 

Afdeling Juridisk 
grundlag 

Fysisk 
ramme 

Antal 
pladser 

Alder Målgruppe Ydelse 

Rusmiddelcenter 
Haderslev 

§ 101 
§ 141 

Clausensvej 
25, 6100 
Haderslev 

373 forløb 
184 forløb 

18 til 85 år Stofmisbrug 
Alkoholmisbrug 

Ambulant 
behandling 

Halvejshuset 
Bramdruphus 

§ 107 Bramdrup 
Vestergade 
9, 6100 
Haderslev 

5 pladser 18 til 85 år Stofmisbrug 
Alkoholmisbrug 

Døgnbehandling 

 
MÅLGRUPPEN FOR BEHANDLINGSTILBUDDENE 
Målgruppen er borgere, der har et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Endvidere er målgruppen pårørende.  
 
RUSMIDDELBEHANDLINGEN 
Rusmiddelcentrets kerneydelser 
Rusmiddelcentret tilbyder behandling af stof- og alkoholmisbrug.  
 
Rusmiddelcentret yder endvidere rådgivning og vejledning til enkeltpersoner, familier, samarbejdspartnere, frivillige 
organisationer, arbejdsgivere m.m., der understøtter den enkelte borgers behandling og recovery proces. 
 

• Rusmiddelcentrets primære ydelse er ambulant dagbehandling, der blandt andet gives som gruppebehandling. 
Der ydes afgrænsede individuelle samtale- og terapiforløb.  

• Behandlingsindsatsen er bygget op omkring veldefinerede og valide metoder (blandt andet Kognitiv terapi, 
Coaching og Motivational Interviewing - MI).  
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• Behandlingens form og metode, er afhængig af behandlingsmålet og borgerens funktionsniveau.  
• Der gives støtte, rådgivning og vejledning i forhold til sociale- og sundhedsmæssige problemer, i samarbejde 

med øvrige kommunale og regionale aktører. Rusmiddelcentrets klinik og sundhedsteam afgifter og afruser 
borgere med misbrug, samt yder den lægelige rusmiddelbehandling i tæt samarbejde med centrets egen læge. 

• Rusmiddelcenterets læge varetager ordination af substitutionsbehandling, antabusbehandling, samt 
trangdæmpende behandling, ordineret i kombination med den sociale rusmiddelbehandling. Klinikken varetager 
administrationen med den medicinske behandling, og understøtter i samarbejde med behandlerne, at der er 
sammenhæng imellem den medicinske- og sociale rusmiddelbehandling. Klinikken samarbejder endvidere med 
øvrige sociale og sundhedsfaglige aktører, når det er relevant for borgernes behandling. Rusmiddelcentret er 
kontinuerligt undersøgende og motiverende for, om borgere i lægelig behandling, herunder 
substitutionsbehandling, skal tilbydes yderligere social behandling. 

 
Rusmiddelcentrets aktuelle tilbud 

• Visitation 
a. Modtagelse/åben rådgivning 
b. Afdækning,  
c. Visitation i behandling/tildeling af primærbehandler 
d. Udredning og screening og handleplansudarbejdelse 

 
• Motivationsarbejde og ambivalensarbejde 

a. Motivationsgruppen (stof- og alkohol) 
b. Individuelle samtaler (fysisk fremmøde, telefon og online) 

 
• MOVE – Unge fra 18 til 25 år individuelle samtaleforløb (stofmisbrugsbehandling). I forbindelse med behandlingen 

modtager borgeren gavekort 
 
• Rusmiddelfri dagbehandling  

a. Stof-dagbehandling  
b. Alkohol-dagbehandling 

 
• Idræt og bevægelse – i kombination med øvrig ambulant behandling 

 
• Pårørende samtaler (individuelle samtaleforløb 3 til 4 samtaler) 
 
• Klinikfunktion, herunder lægelig og medicinsk rusmiddelbehandling 
 
• SIV (Styrket Indsats for udsatte på Værestederne)  

a. Fremskudt misbrugsindsats 
 
• Fælles koordinerende indsats i forhold til den regionale lokalpsykiatri 
• Halvvejshus (Bramdruphus), støttet, rusmiddelfrit, midlertidigt botilbud – partnerskabs-aftale socialpsykiatri og 

misbrug 
a. ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis) 

 
• Henvisning til kort afgiftning/afrusning i døgntilbud godkendt til formålet.  
 
• A-blend - internetbaseret rusmiddelbehandling 
 
• Fremskudt råd og vejledning samt rusmiddelbehandling i jobcentrets ungeteam 
 
• NADA og Ball-Stick 

 
Overordnende mål, værdier og normer for misbrugs-behandlingen 
De overordnede mål for misbrugsbehandlingen bygger på lovgivning, værdier og nationale retningslinjer for 
rusmiddelbehandling. Målene for behandlingen er: 
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• Permanent afholdenhed fra stoffer og alkohol, eller 
• Reduktion, eller 
• Stabilisering med henblik på skadesreduktion. 

 
Behandlingen er orienteret mod recovery og rehabilitering. Tilbud om behandling bygger på frivillighed og motivation. 
 
De værdier og normer, som indsatsen bygger på, indlejrer sig i voksen og Sundheds strategi om at skabe værdi i 
borgernes hverdag, samt Haderslev Kommunes værdigrundlag, LETT værdier (Ligeværdighed, Enhed, Tillid, Trivsel). 
Behandlingerne indlejrer sig desuden i Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling 
(udgivet september 2020).  
 
Behandlingstilbuddene 

Stof- og alkoholproblemer 
Rusmiddelbehandling er et gratis tilbud og lovpligtig. For borgere bosiddende i Kommunes ydre områder er der tilbud om 
gratis offentlig transport i forbindelse med frekventeringen af rus-middelbehandlingen. 
 
Behandling af stof- og alkoholproblemer sker som udgangspunkt i ambulant regi, og borgeren kan derfor delvist 
opretholde sit normale hverdagsliv, selvom borgeren vælger at modtage behandling. Noget af behandlingstiden ligger 
indenfor normal arbejdstid, hvorfor det kan blive nødvendigt at tage delvist fri fra eventuelt arbejde, uddannelse o.l., for at 
kunne deltage i et behandlingsforløb. 
 
Behandlingen foregår altid i et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Udover behandlingen til borgeren, er der 
som følge heraf også tilbud til ægtefælle, voksne børn og nære relationer. Dette tilbud giver de berørte et indblik i hvad 
afhængighed er, og de får hjælp til at håndtere de udfordringer der opstår i en familie, hvor et familiemedlem har et 
misbrug. 
 

Hvad sker der, når borgeren henvender sig til Rusmiddelcentret? 
Borgeren kan frit henvende sig til Rusmiddelcentret, uden forudgående visitation fra andre myndigheder. Borgeren kan 
henvende sig telefonisk eller ved fysisk fremmøde, og vil få tilbudt senest en uge efter henvendelsen, Åben rådgivning 
med henblik på afklaring af visitation til behandling. Der afholdes Åben rådgivning hver tirsdag fra kl. 13.00 til 15.00. 
Efter Åben rådgivning visiteres borgeren til primær behandler. Borgeren og primærbehandleren udarbejder i samarbejde 
borgerens forandringsmål og behandlingsplan.   
 
Borgeren har derudover og i sammenhæng med, også mulighed for at få samtaler med Rus-middelcentrets 
læge/sundhedsteam.  
 

Behandling af stofmisbrug 
På Rusmiddelcentret tilbydes borgere over 18 år fri adgang til støtte, rådgivning og vejledning samt behandling af 
problemer med stoffer. Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen jf. afsnittet om 
Visitation.  
 
Et behandlingsforløb for stofmisbrug, vil starte med en individuel afklaring af borgerens konkrete forandringsmål ift. 
rusmidler, borgerens ressourcer og borgerens støttebehov. 
  
Den behandling Rusmiddelcentret tilbyder, støtter borgeren i borgerens recovery- og rehabiliterings proces. Primær 
behandler udarbejder sammen med borgeren en plan for behandlingen, og planlægger hvorledes målene i 
behandlingsplanen nås. Borgeren tilbydes et behandlingsforløb rettet mod stoffrihed, reduktion og/eller stabilisering. 
Behandlingen består overordnet af:  
 

• Udredning  
• Motivationsarbejde  
• Ambulant dagbehandling  

 
Varigheden for et sammensat behandlingsforløb kan variere mellem typisk 6 og 9 mdr. 
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Medicinsk substitutionsbehandling varetages af Rusmiddelcentret sundhedsfaglige team. Lægens ordinationer og 
opfølgninger på substitutions behandling varetages i tæt samarbejde med klinikpersonalet.   
 
Ved afgiftning/stabilisering via døgnophold, skal døgnopholdet understøtte borgerens mål og sammenhængen til den 
efterfølgende ambulante indsats i Rusmiddelcentret.  
 
Rusmiddelcentret henviser også til andre tilbud, herunder:  

• Anonym stofmisbrugsbehandling (alene for personer uden sociale problemer i øvrigt), anonym 
stofmisbrugsbehandling leveres af Kolding, Odense og Esbjerg Kommuner. 

 

Behandling af alkoholmisbrug 
Borgeren kan henvende sig anonymt til Rusmiddelcentret. Alkoholbehandlingen iværksættes tilsvarende 
stofmisbrugsbehandlingen senest 14 dage efter henvendelsen. Borgeren kan uanset bopæl, frit vælge imellem alle 
landets godkendte alkoholbehandlingstilbud. 
 
Behandlingen på Rusmiddelcentret i Haderslev Kommune følger samme struktur og organisering som på 
stofmisbrugsområdet, og består derfor tilsvarende af:  

• Udredning  
• Motivationsarbejde  
• Ambulant dagbehandling  

 
Varigheden for et sammensat behandlingsforløb kan variere mellem typisk 6 og 9 mdr. 
 
Borgeren kan frit henvende sig til Rusmiddelcentret for alkoholbehandling, uden forudgående visitation fra andre 
myndigheder. Borgeren kan henvende sig telefonisk eller ved fysisk fremmøde, og vil få tilbudt senest en uge efter 
henvendelsen, åben rådgivning med henblik på afklaring af visitation til behandling. Der afholdes Åben rådgivning hver 
tirsdag fra kl. 13.00 til 15.00. 
Efter Åben rådgivning visiteres borgeren til primær behandler. Borgeren og primær behandler udarbejder i samarbejde 
borgerens forandringsmål og behandlingsplan.  
Borgeren har derudover og i sammenhæng med, også mulighed for at få samtaler med Rus-middelcentrets 
læge/sundhedsteam.  
 
Rusmiddelcentret tilbyder selv abstinensbehandling og afrusning, i overensstemmelse med de lovmæssigt gældende 
regler på området. Forløbene sker i tæt samarbejde mellem Rusmiddel-centrets læge og klinikpersonale, idet 
afrusningsforløb kan være forbundet med fysiske og psykiske helbredsmæssige reaktioner, hvorfor en vis grad af 
sundhedsfaglig overvågning er påkrævet.   
 
Ved afgiftning/stabilisering via døgnophold, skal døgnopholdet understøtter borgerens mål og sammenhængen til den 
efterfølgende ambulante indsats i Rusmiddelcentret.  
 
Behandlingen foregår ved en kontrolleret medicinsk afrusning, hvor medicinen skal lindre abstinenssymptomerne under 
afrusningsforløbet. 
 
Reglerne for egenbetaling i Halvvejshuset Bramdruphus, eksterne døgntilbud stofmisbrugsbehandling og eksterne 
døgntilbud for alkoholbehandling. 
Byrådet fastsætter en takst for borgerens egenbetaling, hvad angår kost og logi, der gælder for personer under offentlig 
forsørgelse, henvist til døgnbehandling efter Serviceloven § 107/§ 101 (Stofmisbrugsbehandling). Gældende for alkohol 
døgnbehandling er, at der ikke er pålagt egenbetaling, da tilbud om alkoholbehandling er reguleret af sundhedsloven 
(Sundhedslovens § 141). 
 
Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling  
Der er i Rusmiddelcentret i alt ansat 16 personer. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og består af 
socialrådgivere, pædagogisk personale, psykoterapeuter, coaches, social- og sundhedsassistenter, farmakonom, 
sundhedsservicesekretær, specialarbejder, HK-assistent og læge.  
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Alle har uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser, eksempelvis i form af Terapeutisk/kognitive 
uddannelser, Systemisk/Narrative uddannelser, Coaching uddannelse, MI uddannelse (Motivational Interviewing), 
Mindfulness Instruktør uddannelse. 
Personalet modtager løbende ekstern supervision, og uddannelsesniveauet opkvalificeres kontinuerligt. 
 
Rusmiddelcentret arbejder ud fra veldokumenterede og velafprøvede metoder. 
 
VISITATION 
Proceduren 
Visitation til rusmiddelbehandling sker på ugentlige visitationsmøder. Borgeren og evt. bisidder har også mulighed for at 
deltage i mødet og oplyse sagen. 
 
Rusmiddelcentrets leder har den endelige beslutningskompetence. 
 
Behandlingsgaranti 
Der er i loven om Social Service (Serviceloven) krav om, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter anmodning 
om behandling. I tilfælde, hvor der er et ønske om at benytte frit valg, kan behandlingsgarantien i særlige tilfælde fraviges. 
 
Borgeren tilbydes– og har krav på lægesamtale indenfor 14 dage efter henvendelsen. 
 
Rusmiddelcentret træffer efter udredning afgørelse om, hvilken type behandling der tilbydes. Dette sker på baggrund af 
en individuel vurdering af borgerens forudsætninger, behov og ønsker, sammenholdt med de tilbud og ydelser centret 
råder over, eller kan henvise til. 
 
Rusmiddelcentret igangsætter behandlingen indenfor de 14 dage, og organiseringen af arbejdet er tilrettelagt herefter. 
 
Muligheden for frit valg 
Der er for socialbehandling af stofmisbrug i Lov om Social Service § 101, samt for alkoholbehandlingen i Sundhedsloven § 
141, fastsat en mulighed for frit valg af behandling, som alternativ til den behandling, som Rusmiddelcentret tilbyder. 
 
Borgerens ret til frit valg af behandlingssted, for stofmisbrugsbehandlingen, afgrænses af at det skal være indenfor 
samme behandlingsform og behandlingsindhold, som Rusmiddelcentret efter udredning har visiteret til. Der kan 
eksempelvis ikke vælges døgnbehandling, hvis Rusmiddelcentret har truffet afgørelse om ambulant dagbehandling. 
Rusmiddelcentret er borgeren behjælpelig med vejledning om mulighederne for frit valg. 
 
Den medicinske behandling efter Sundhedslovens § 142, er ligeledes omfattet af reglerne om borgerens frie valg. 
 
Information om sagsbehandling og klageadgang 
Klager over sagsbehandlingen skal ske til Rusmiddelcentrets leder. Rusmiddelcentret kan være borgeren behjælpelig 
med at udarbejde/formulere klagen. 
 
Klager over behandlingsplan og afgørelser om behandling jf. Serviceloven, kan derefter, via Rusmiddelcentret, ske til 
Ankestyrelsen. 
Klager over den lægelige behandling skal ske til patientklagenævnet, Embedslæge og centrale sundhedsmyndigheder jf. 
Sundhedsloven. 
 
I forbindelse med afgørelser om behandlingstilbud, forelægges borgerne klagevejledninger, der følger de forskrifter og 
regler, der er på området. 
 
BEHANDLINGSPLAN 
Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner 
Mål/målsætning samt delmål fremgår af behandlingsplanen. Inden for 14 dage efter borgerens henvendelse, træffes der 
afgørelse om behandling. Herefter pågår der i samarbejde med borgeren yderligere udredningsproces, som udmøntes i 
udarbejdelsen af individuelle behandlingsplaner. jf. De nationale retningslinjer, et dynamisk samarbejdsredskab, der 
ajourføres løbende under behandlingen. 
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Der samarbejdes med øvrige relevante samarbejdspartnere, om at give borgerne relevante og værdiskabende tilbud. Det 
kan blandt andet omfatte støtte og psykiatrisk udredning samt behandling, støtte i eget hjem og botilbud, samarbejde 
omkring borgerens job og uddannelse, samarbejde om borgerens sundhedsbehov mv. Det er altid den enkelte borger der 
definerer, hvilke øvrige aktører der samarbejdes med. 
 
Opfølgning på borgerens behandlingsplan 
Borgerens behandlingsplan revideres løbende i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen revideres minimum hver 3. 
måned, og altid ved ændrede behandlingsydelser. Opfølgning på behandlingsplanerne tager afsæt i borgernes 
individuelle og konkrete forandringsmål. Efter udskrivningen af stofmisbrugsbehandlingen er der lovpligtige krav om 
opfølgning efter 1 og 6 måneder. Opfølgningen foregår ved at behandler kontakter borgeren telefonisk.  
 
BRUGERINDDRAGELSE 
Der er på Rusmiddelcentret afgørende fokus på borgerens inddragelse i eget behandlingsforløb – herunder at understøtte 
borgerens personlige ejerskab til sin behandling. 
 
Rusmiddelcentret har også et samarbejde med frivillige og private organisationer på området (eksempelvis TUBA), 
endvidere har Rusmiddelcentret repræsentant i Rådet for Socialt Udsatte.  
 
MONITORERING AF MISBRUGSINDSATSEN 
Rusmiddelcentret indberetter løbende til Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens databaser - SMDB og NAB, der 
samtidigt tjener som værktøjer til monitorering af indsatsen sammen med borgernes egne mål i behandlingsplanerne. Ud 
fra de indberettede data udarbejdes der aktivitetsrapporter, der afspejler flow i behandlingen samt behandlingseffekt.  
 
Fremtidig udvikling og mål på området 

• Det er målet, at minimum 40 procent af alle behandlingsforløb afsluttes som færdig behandlede. Færdig 
behandlede udskrivninger afspejler, at borgerne igennem behandlingsforløbet har opnået de forandringsmål, der 
er opstillet i borgernes individuelle behandlingsplaner. For 2020 var antallet af borgere der afsluttede 
behandlingsforløbet som færdig behandlet i stofmisbrugsbehandlingen 32 procent, og for alkoholbehandlingen 
38 procent. 

 
• Som opfølgning på Rusmiddelcentrets task force forløb med socialstyrelsen i 2020/2021, skal der i 2022/2023 

være implementeret udredningsværktøjer og behandlingsplaner, der er i tråd med de nationale retningslinjer for 
stofmisbrugsbehandlingen (udgivet september 2020). 

 
• Udvikle gruppetilbud til pårørende/pårørende kursus 

  
Indsatsområder  
Der vil i 2022 og 2023 være fokus på følgende indsatsområder (i ligevægtig prioritering): 
 

• Borgernes konkrete inddragelse i opstilling og formulering af egne forandringsmål i behandlingsplanerne.  
 
• Velfærdsteknologiske løsninger, herunder den internetbaserede behandling, Virtual reality briller i 

rusmiddelbehandlingen, samt borgernes mulighed for online behandlingstilbud. 
 
• Opsøgende indsatser ift. unge igennem øgede samarbejde med jobcentret, ift. mere sammenskabende indsatser 

til borgere, der har behov for støtte fra både jobcentret og Rusmiddelcentret.  
 

Fortsættelse med udbredelse af MOVE-behandling for den yngre del af borgerne i stof-misbrugsbehandling.    
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