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Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 
101 

Lovgrundlag Lov om social service § 101 og Bekendtgørelse om kvalitets- 

standard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i 

lov om social service. 

Behandlingsgaranti Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal tilbyde gratis behandling 
for stofmisbrug inden for 14 dage fra borgerens henvendelse. 
 

Behandlingsgarantien omfatter desuden tilbud om behand- 
ling til unge under 18 år. 

Målgruppe Ishøj og Vallensbæk Kommuner tilbyder ambulant social 
behandling i eget tilbud til borgere fra 13 år. 
 

Herudover samarbejder Ishøj og Vallensbæk Kommuner med 
en række eksterne tilbud, således at der er 
behandlingstilbud, der er tilpasset alle mål- og aldersgrupper 
samt problemstillinger, herunder tilbud til borgere med 
behov for medicinsk substitutionsbehandling jf. 
Sundhedslovens § 142. 

Formålet med indsatsen  At tilbyde borgeren adgang til behandling som er 
tilpasset dennes behov og udfordringer, med henblik på 
at understøtte borgerens ønske om at: 

 

- Forebygge en forværring af indtaget og/eller 
reducere eventuelle skader af stofbruget. 

- Opnå kontrol over sit stofmisbrug. 

- Reducere sit stofindtag. 

- Stoppe sit stofmisbrug. 

- Forebygge tilbagefald. 

 

 At bibringe en bedring af borgerens sociale, personlige 
og helbredsmæssige funktion, med henblik på at støtte 
op om den respektive borgers ønske om at højne 
livskvaliteten og opbygge et meningsfuld og 
tilfredsstillende liv, defineret og styret af borgeren selv, 
for dermed at modvirke den negative udvikling, som kan 
være knyttet til stofmisbrug. 

 

Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder ud fra princippet 
om mindste indgriben. Det vil sige, at behandlingen ikke må 
gribe mere ind i borgerens liv, end hvad der er nødvendigt, 
således at den enkelte bevarer mest mulig selvstændighed. 



2 

 

 

 

Typer af behandling Ishøj og Vallensbæk Kommuner kan tilbyde følgende 
behandlingsmuligheder til borgere i Ishøj Kommune og 
Vallensbæk Kommune, som har et stofmisbrug. 
Behandlingen tilbydes også borgere under 18 år. 

 
Anonym Rådgivning 
 
Begge kommuners borgere tilbydes adgang til gratis anonym 
rådgivning.  
Dette med henblik på at imødekomme borgere med misbrug 
af rusmidler, pårørende samt fagpersoners behov for 
rådgivning omkring såvel konkrete øjeblikkelige 
vanskeligheder, som øvrige misbrugsrelaterede udfordringer.  
 
Ydelsen indbefatter som udgangspunkt 3-5 anonyme 
rådgivningssamtaler, hvor en fagperson tilbyder rådsøgeren 
hjælp til afklaring af den givne problemstilling, at opstille 
løsningsforslag og handlemuligheder, samt at yde oplysning 
om øvrige relevante tilbud.  
 
Et anonymt rådgivningsforløb vil typisk være tilstrækkeligt til 
at afdække et eventuelt misbrugsbehandlingsbehov, i hvilket 
tilfælde borgeren vil blive tilbudt behandling.  
 
Ydelsen tilbydes såvel via telefon som personligt på: 
 
Pitstop 
Søstedet, Ishøj Søvej 1 a 
2635 Ishøj 
Telefon: 20692833 
 

 
Ambulant social stofmisbrugsbehandling 
 
Ydelsen tilbydes unge og voksne borgere fra 13 år.  
 
Ved ambulant behandling er der som udgangspunkt 
fremmøde 1 til 2 gange om ugen.  
Denne behandlingsform gør det således muligt for borgere at 
fastholde deres tilknytning til såvel arbejdsmarked som 
udannelse og lignende forpligtigelser og imødekommer 
dermed princippet om mindste mulige indgriben i borgerens 
liv, ligesom at fleksibiliteten i ydelsen gør det muligt at tilbyde 
behandling tilpasset den respektive borgers individuelle 
behov. 
 
Ambulant behandling på Pitstop kan indeholde samtaler med 
en misbrugsbehandler, deltagelse i gruppebaserede 
behandlingsforløb, sociale behandlingstiltag samt ved behov 
konsultation med læge eller psykiater. 
 
Denne ydelse tilbydes lokalt på Ishøj Kommune 
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misbrugstilbud, Pitstop på: 
 
Pitstop 
Søstedet, Ishøj Søvej 1 a 
2635 Ishøj 
Telefon: 20692833 
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Anonym stofmisbrugsbehandling 
Det er mulig at ansøge om og modtage anonym stofmis- 
brugsbehandling jf. SEL § 101a. 
Det forudsætter dog, at borgeren ikke har andre sociale pro- 
blemer, som der ydes hjælp til. Bevilling af anonym stofmis- 
brugsbehandling sker altid ud fra en konkret og individuel 
vurdering foretaget af kommunen. 
 
Afgiftning 
Afgiftningsforløb tilbydes, når det vurderes, at borgerens 
misbrug er skadeligt og til hinder for dennes mulighed for at 
kunne profitere af et ambulant behandlingsforløb. 
Opholdene er af varierende længde tilpasset den enkelte 
borger, dog er der typisk tale om forløb på omkring en 
måneds varighed. 
Formålet med afgiftningsforløbene er at tilbyde borgerne 
mulighed for at blive fysisk stof- og abstinensfri, i 
professionelle, trygge rammer. Efterfølgende genoptages 
den ambulante behandling, med henblik på at støtte 
borgeren i at fastholde den opnåede stoffrihed, samt at 
adressere øvrige sociale problemstiller af relevans for den 
respektive borger. 

 
Dagbehandling 
Dagbehandling er en mere intensiv misbrugsbehandling, 
hvor borgeren møder i tilbuddet op til 5 dage om ugen. Til- 
buddet er rettet mod mere komplekse problemstillinger, 
som kræver en særlig indsats, herunder dobbeltdiagnoser, 
hvor der er samtidig tilstedevær af misbrug og psykiske lidel- 
ser eller personer, som er en del af et kriminelt miljø. 
 

Bevilling af dagbehandling sker altid ud fra en konkret og in- 
dividuel vurdering i kommunens visitationsudvalg. 
 

Døgnbehandling 
Der bevilges kun døgnophold i særlige tilfælde og efter en 
konkret og individuel vurdering. Døgnophold indbefatter 
overnatning på behandlingsstedet. 
Bevilling af døgnbehandling sker altid ud fra en konkret og in- 
dividuel vurdering i kommunens visitationsudvalg. 
 

Særligt fokus på gravide misbrugere eller misbrugere med 
hjemmeboende børn 
Der ydes en særlig koordineret indsats overfor gravide mis- 
brugere eller misbrugere med hjemmeboende børn, da kom- 
munen har pligt til at sikre barnets trivsel. Indsatsen foreta- 
ges i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse. 
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Frit valg Borgere, der er visiteret til social behandling af stofmisbrug, 
har ret til at vælge mellem offentlige og private behandlings- 
tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen. De valgte tilbud 
skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har vi- 
siteret til.  

 

Der vil således ikke være frit valg mellem døgn- og dagtilbud, 
ligesom ikke alle godkendte behandlingssteder, vil være 
relevante for det planlagte behandlingsforløb. 

Opfølgning på behandlingen Opfølgning på behandlingsplan 
Behandlingsstedet skal i samarbejde med borgeren udarbej- 
de en behandlingsplan, hvor der sættes mål, aftales gensidi- 
ge pligter og fastsættes behandlingsforløb. Der følges op på 
de enkelte behandlingsforløb på en borgerkonference hhv. 6 
uger og 180 dage efter indskrivning. 
 

Efterbehandling 
Som en del af behandlingsplanen aftales det, at borgere der 
afslutter misbrugsbehandling skal tilbydes en opfølgende 
samtale efter hhv. 1 og 6 måneder fra deres behandling 
afsluttes.  
 

Formålet med opfølgningen er såvel at følge borgeren efter 
udskrivning, med henblik på tidligt at kunne tilbyde støtte 
ved behov, som at opkvalificere den givne 
behandlingsindsats, med udgangspunkt i borgerens 
individuelle tilbagemelding vedr. deres respektive oplevelse 
af tilbuddet. 

 
Opfølgningen aftales altid med borgeren, som på forhånd 
skal give samtykke. 

Handleplan (servicelovens § 141) Alle borgere der er i målgruppen for flere samtidige indsatser 
i kommunen bliver tilbudt at få udarbejdet en handleplan ef- 
ter servicelovens § 141. En handleplan er en gensidig aftale 
mellem Ishøj Kommune og borgeren. Borgeren er derfor selv 
med til at udarbejde handleplanen. 
 

Den overordnede målsætning med en handleplan er at yde 
en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgeren og 
de tilbud i kommunen som er målrettet de problemstillinger 
borgeren har. 
Handleplanen skal fungere som et styringsredskab, som sik- 
rer borgeren ejerskab, og som giver begge parter et overblik 
over de aftalte indsatser. 

Brugerinddragelse Ishøj Kommunes ydelser på misbrugsområdet tager udgangs- 
punkt i et samarbejde med borgerne. Det vil sige, at involve- 
ring og ansvarliggørelse af borgerne altid er en prioritet. 

Brugerbetaling Der er ingen brugerbetaling i ambulant- og dagtilbud. I døgn 
tilbud sidestilles borgerne med borgere i andre bo- og døgn- 
tilbud. 
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Borgerne skal altid selv betale for transport til tilbuddet. 

 

Såfremt det vurderes, på baggrund af lægefaglig udredning, 
at borgeren har brug for anden medicin i forbindelse med 
eksempelvis ADHD-diagnose el. lign. er den ikke-
misbrugsrelaterede medicin som hovedregel omfattet af 
brugerbetaling. 
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Personalets faglige kvalifikationer og 
kompetencer 

Ishøj Kommunes eget tilbud rummer en tværfaglig 
personalegruppe, som indbefatter misbrugsbehandlere, 
socialrådgivere, socialpædagoger, psykoterapeut, 
læge/psykiater, faglig leder og afdelingsleder. 

Monitorering af indsatsen og resultat- 
mål 

Indsatsen i Vallensbæk og Ishøj Kommuner monitoreres ud 
fra følgende mål- sætninger, som er fastsat med inspiration 
fra Socialstyrelsen tal på området, regeringens 2020 mål 
samt input fra fagper- soner: 

a) 50 pct. af de borgere, der afslutter deres forløb plan- 
mæssigt, skal have reduceret deres stofmisbrug. Ud 
af den samlede gruppe skal de 30 pct. være stoffrie 

b) Under 50 pct. af borgerne er igen i misbrugsbehand- 
ling inden for 12 måneder. 

Klagemuligheder Klager over Ishøj Kommunes behandling og afgørelser om 
stofmisbrugsbehandling skal ske til Center for Socialservice i 
Ishøj kommune senest 4 uger efter, at borger har modtaget 
afgørelsen. Klagen kan indbringes mundtligt eller skriftligt. 
 

Klage over den modtagne sundhedsfaglige behandling, kan 
rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. For nærmere oplys- 
ninger om formkrav og klagefrister, se Styrelsens hjemmesi- 
de. 

Udarbejdelse og opfølgning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Social- og Sundhedsudval- 
gene i Ishøj og Vallensbæk Kommuner i 2018. 
Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år og ved større 
ændringer. 

 
 


