Behov for social
stofmisbrugsbehandling?
- spørgsmål og svar om
muligheder og rettigheder

Viden til gavn

Denne pjece giver svar på nogle spørgsmål om stofmisbrugsbehandling. Du
kan læse pjecen, hvis du overvejer at søge behandling for dit stofmisbrug,
eller hvis du er pårørende til én, der måske har behov for stofmisbrugsbehandling. Pjecen giver svar på spørgsmål om den sociale del af stofmisbrugsbehandlingen. Du finder ikke svar på spørgsmål om medicin, nedtrapning mm. i denne pjece.
Pjecen henvender sig til personer over 18 år.

Er stofmisbrugsbehandlingen kun
for borgere, der har et ønske om
at blive stoffri?
Du behøver ikke at have et ønske om at stoppe helt
med at tage stoffer for at komme i misbrugsbehandling. Hvis du f.eks. har et ønske om at tage færre
stoffer, har du også mulighed for at starte i stofmisbrugsbehandling. Behandlingen er gratis og har
til formål at hjælpe dig ud fra din situation og dine
ønsker.

Kan jeg få anonym rådgivning
om, hvilken hjælp jeg kan få til at
ændre mit stofmisbrug?
Ja, du har ret til rådgivning. Rådgivningen er gratis,
og du kan være anonym. For at få rådgivning skal du
henvende dig på dit kommunale behandlingscenter.
Samtalerne kan være med til at afklare, om du har
behov for behandling for dit stofmisbrug. Du vil også
få viden om hvilke behandlingstilbud, der findes. Du
og din rådgiver vil også tale om, hvad dit mål med at
komme i behandling kan være, og hvilke rettigheder
du har.

Hvor lang tid skal jeg vente på at
starte i behandling?

Hvis du henvender dig med et ønske om stofmisbrugsbehandling, skal din kommune vurdere, om du
har et behandlingskrævende stofmisbrug. Hvis kommunen på baggrund af samtalerne med dig vurderer,
at du har et behandlingskrævende stofmisbrug, skal
du have et behandlingstilbud senest 14 dage efter, at
du har henvendt dig.
Det er din kommune, der afgør hvilken type behandling, du vil blive tilbudt. Afgørelse sker på baggrund
af en udredning af din samlede situation. Kommunen
skal tage dine ønsker og vurderinger med i betragtning.
14-dages fristen gælder ikke, hvis du ønsker et
andet behandlingstilbud end det, din kommune visiterer dig til. I sådanne tilfælde kan der gå længere tid.

Kan jeg være anonym i
behandlingen?
Det er ikke sikkert. Hvis du skal være anonym, er det
et krav, at du ikke har sociale problemer udover dit
stofmisbrug.
Hvis du ønsker at være anonym, kan du tale med en
rådgiver om, hvorvidt du hører til målgruppen for
anonym stofmisbrugsbehandling. Hvis rådgiveren
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vurderer, at du har problemer udover dit stofmisbrug, kan du ikke få stofmisbrugsbehandling uden at
oplyse navn, adresse og cpr nummer. Din rådgiver
vil hjælpe dig til hvilke muligheder, du har for at få
behandling.
Hvis du kan få anonym behandling, kan du vælge at
modtage behandlingen i en anden kommune end der,
hvor du bor. Din kommune skal have to forskellige
anonyme gruppebehandlingstilbud. Et af tilbuddene
skal ligge i en anden kommune.
Ønsker du anonym behandling, skal du kontakte din
kommune – her skal du oplyse hvilken kommune, du
bor i, men ikke dit navn.

Kan jeg vælge et andet
behandlingstilbud, end det jeg
bliver tilbudt af kommunen?
Hvis kommunen tilbyder dig behandling, kan du selv
vælge, hvor du ønsker behandling. Du kan dog kun
vælge samme type tilbud, som din kommune har
tilbudt dig. Hvis du eksempelvis er blevet tilbudt
ambulant behandling, kan du ikke vælge, at du hellere
vil have døgn- eller dagbehandling. Du kan altså vælge et andet lignende tilbud, som er godkendt til at
yde behandling.

Kan jeg tage en person, som jeg
selv vælger, med til samtaler?

Ja, du har altid ret til at tage en anden person med til
samtaler.

Hvad sker der, hvis jeg er gravid
eller har hjemmeboende børn
under 18 år?
Din misbrugsbehandler har ifølge lovgivningen skærpet underretningspligt. Det betyder, at hvis behandleren bliver bekymret for, om dine børn har brug for
støtte efter Serviceloven, skal han eller hun underrette de sociale myndigheder for at sikre, at du og
dine børn får den hjælp, I har behov for.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Du kan læse mere i de nationale retningslinjer for
den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne
samler den nuværende viden om, hvordan man bedst
muligt udfører social stofmisbrugsbehandling. Du kan
finde retningslinjerne på Socialstyrelsens hjemmeside. I retningslinjerne henvises der også til lovgivningen på området.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke
er enig i den afgørelse, der er
truffet?
Du har ret til at få kommunens afgørelse på skrift.
Du kan klage over afgørelsen om selve behandlingstilbuddet eller et afslag på behandling. I afgørelsen
findes også en klagevejledning. I vejledningen skal der
stå, hvem du kan klage til, hvordan du gør og hvilke
tidsfrister, der er for at klage.
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Læs mere om social
stofmisbrugsbehandling i de nationale
retningslinjer for den sociale
stofmisbrugsbehandling
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/
retningslinjer-for-den-socialestofmisbrugsbehandling

