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Kvalitetsstandard:      Misbrugsbehandling  

Målgruppe 

 

 
Målgruppen for tilbuddet er borgere, der: 

 

 Har et misbrugsproblem og henvender sig eller henvises 
til Rusmiddelcenteret 

 Ønsker misbrugsbehandling hen imod reduktion eller ophør 

 Ønsker forandring, men er uafklarede om deres ønske til 
fremtidigt forbrug af rusmidler 

 Er gravide med forbrug af alkohol og/eller stoffer 
 
Yderligere dækker målgruppen unge under 26, der er vokset op i et 
hjem med misbrugsproblematikker samt pårørende til borgere med 
misbrug.   
 
Tilbuddet henvender sig endvidere til virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Kriterier og omfang 

 

 
Misbrugsbehandlingen er som udgangspunkt et frivilligt tilbud, men 
ydes også i forbindelse med behandlingsdom.  
 
Uanset, om der er tale om frivilligt tilbud eller behandlingsdom, er 
borgerinddragelsen i behandlingen central.  
 
Borgeren inddrages i udarbejdelsen af individuel behandlingsplan, og 
det forventes, at borgeren er aktivt deltagende i behandlingen.  
 
Borgerens behandling fastlægges i en behandlingsplan, som evalueres 
løbende. Behandlingen kan variere i tid.   
 
Behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren er 
blevet henvist eller har henvendt sig til kommunen med ønske om at 
komme i behandling.  
 

Formål 

 

 
Formålet med indsatsen er: 

 

 At afklare og udrede borgerens situation og ønske om 
behandling 

 At give borgeren mulighed for at håndtere og reducere 
sit misbrug og på sigt komme ud af misbruget 

 At borgeren får redskaberne til en sund 
livsudfoldelse og til at modvirke tilbagefald  

 At sikre, at borgeren har kendskab til 
behandlingsmuligheder vedrørende misbrugsrelaterede 
sygdomme og sociale problemstillinger 

 
Særligt for gravide: 
I forhold til gravide med misbrugsproblemstikker er et særligt formål 
med indsatsen at hindre, at det ufødte barn er i fare både under og 
efter graviditeten.  

Afgørelse 
 
Ambulant behandling: 
Afgørelse om ambulant behandling træffes af behandlerteamet i 
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 Rusmiddelcentret på baggrund af en behandlingsorienteret samtale 
med borgeren.  

 
Den behandlingsorienterende samtale indeholder: 

 

 Information om behandlingstilbud og behandlingsforløb 

 Afdækning af borgerens baggrund og nuværende situation 

 (Efter vurdering) tilbud om screening for psykiske lidelser 

 
Afdækning af borgerens baggrund og nuværende situation består af en 
række spørgeskemaer, som udfyldes. Oplysningerne i 
spørgeskemaerne danner grundlag for afgørelse om behandling.  

 
Døgnbehandling: 
Afgørelse om døgnbehandling træffes af Visitationsafdelingen. 

 
Behandling af borgere under 18 år: 
Afgørelse om borgere under 18 år træffes i Visitationsafdelingens 
børne- og familieafdeling eller ungeteamet. 

 
Anonym misbrugsbehandling: 
Rusmiddelcenteret i Norddjurs Kommune tilbyder anonym 
alkoholbehandling. 
 
Anonym stofbehandling varetages på Rusmiddelcenteret i 
Randers Kommune.  
 
Undtagelser til anonymitet:  
Anonymiteten forudsætter, at der ikke er behov for medicinsk 
behandling.  
I det tilfælde, at borgeren har børn, som er i risiko for at lide 
overlast, har Rusmiddelcentret underretningspligt.   
 

Levering 

 

 
Misbrugsbehandlingen leveres af et tværfagligt personale med 
social- og sundhedsfaglig uddannelse.  

 
Behandlingen foregår på: 
 
Rusmiddelcentret Norddjurs  

 
Grenaa-afdelingen:  
Sønderport 10, 2. sal 
8500 Grenaa 
Telefon: 89 59 42 50 
Mobil: 29 33 01 27 
Mail: rus@norddjurs.dk 

 
Allingåbro-afdelingen:  
Hovedgaden 87 
8961 Allingåbro 
Tlf. 40 76 28 51 

 
Der er 14 dages behandlingsgaranti.  
 
Behandlingstilbuddet er dækket af en fritvalgsordning, så borgeren 

mailto:rus@norddjurs.dk
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frit kan henvende sig til kommunale behandlingstilbud i andre 
kommuner.  
 
Behandlingstilbuddet er gratis.  

 
Borgere under 18 år: 
Behandlingen af borgere under 18 år kan foregå på 
Rusmiddelcenteret i Grenaa, i Allingåbro eller et tredje 
mere hensigtsmæssigt sted. 

 
Gravide: 
Rusmiddelcenteret indgår i tæt samarbejde med Familiehuset, 
Gynækologisk Ambulatorium, Randers Sygehus og Familieambulatoriet 
i Skejby om behandlingen af gravide med misbrugsproblematikker. 

Aktiviteter 

 

 
Indsatsen kan omfatte: 

 

 Orienterende samtaler om behandling  

 Individuelle behandlingssamtaler 

 Inddragelse af familie og netværk 

 Tillæring af tilbagefaldsstrategi 

 Anonym misbrugsbehandling 

 Antabusstøttende behandling 

 Substitutionsmedicinsk behandling 

 Behandlingstilbud til gravide med forbrug af rusmidler 

 Screening af borgerens psykiske lidelser 
 
Ambulant afrusning foregår ved egen læge 

 
For nærmere informationer om omfanget af konkrete indsatser 
henvises til Norddjurs Kommunes indsatskatalog for 
misbrugsbehandling. 
 

Kvalitetskrav 

 

 
Misbrugsbehandlingen leveres af et tværfagligt personale med social- 
og sundhedsfaglig uddannelse.  
 
Rusmiddelcentret har tilknyttet en lægekonsulent/psykiater, som 
varetager den lægefaglige behandling.  
 
Misbrugsbehandlingen leveres i henhold til Socialstyrelsens 
nationale retningslinjer for den sociale 
stofmisbrugsbehandling og Sundhedsstyrelsens nationale 
kliniske retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed. 
 

Opfølgning 

 

 
Behandlingen evalueres og justeres løbende i samarbejde med   
borgeren. 
 
Borgere, som har fuldført et behandlingsforløb i 
Rusmiddelcenter Norddjurs, tilbydes en opfølgende samtale 3 
måneder efter afslutning. 

Klage og ankemuligheder 

 
Misbrugsbehandlingen dækker både en socialfaglig- og en 
sundhedsfaglig behandling. 
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En klage over den socialfaglige behandling skal rettes til: 

Rusmiddelcenter Norddjurs 
Sønderport 10, 2.sal, 8500 Grenaa 

Tlf. 89 59 42 50 
 

Der kan klages både mundtligt og skriftligt.  

 
Rusmiddelcentret skal have klagen senest 28 dage efter afgørelse. Der 
er ingen klagefrist for klager over personale eller aktindsigt. 

 

Efter modtagelsen af en klage har Rusmiddelcentret fire uger til at 
genvurdere sagen. Såfremt der ikke gives medhold i klagen, indsendes 
sagen til behandling i Ankestyrelsen.  

 

En klage over den sundhedsfaglige behandling rettes til Styrelsen 
for Patientsikkerhed. Klagen indsendes via borger.dk ved at logge 
på med NemID. 

 
Borgeren kan selv klage, men kan også ved fuldmagt vælge at lade sig 
repræsentere af en anden. 

 
Døgnbehandling:  
En klage over en afgørelse vedrørende døgnbehandling rettes til:  

 
Visitationsafdelingen 
Torvet 3, 8500 Grenaa  
Tlf. 89 59 10 00 
Norddjurs@norddjurs.dk.  

Klagemuligheden fremgår af den klagevejledning, som 
følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager.  

 

Lovgrundlag  

 

Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af stofmisbrugere 
efter Lov om Social Service §101. 

 
Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af 
alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens §141. 
 
Den medicinske behandling er omfattet af Sundhedsloven §142 
 
Alle medarbejdere på Rusmiddelcenteret er underlagt reglerne 
om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jf. 
Forvaltningslovens §§27-28. 

 

Borgere under 18 år: 
Ambulant behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år 
tilbydes efter Lov om Social Service §52.3 og §101. 

Kontaktinformationer 

 

 
Rusmiddelcenter Norddjurs  
 
Grenaa-afdelingen: 
Sønderport 10, 2. 
8500 Grenaa 
Telefon: 89 59 42 50 
Mobil: 29 33 01 27 

https://www.borger.dk/Sider/sundhed-og-sygdom.aspx
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Mail: rus@norddjurs.dk 

 
Allingåbro-afdelingen: 
Hovedgaden 87 
8961 Allingåbro 
Telefon: 40 76 28 51 
Mail: rus@norddjurs.dk  

 
Norddjurs Kommune  
Torvet 3,  
8500 Grenaa  

Tlf. 89 59 10 00 
Norddjurs@norddjurs.dk.  

Vigtig information 

 

 
Følgende indsatser er beskrevet i indsatskataloget for 
misbrugsbehandling: 

 

 Orienterende samtaler om behandling  

 Individuelle behandlingssamtaler 

 Substitutionsmedicinsk behandling 

 Lægemiddelstøttet alkoholbehandling 

 Behandling af gravide med misbrugsproblematikker  

 Støtte til og inddragelse af familie og netværk 

 Undersøgelse af borgerens psykiske lidelser/ dobbeltdiagnose  

 

Godkendt i Voksen- og plejeudvalget den 3. december 2019 
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