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Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling 

efter Sundhedsloven § 141 og § 142 samt Lov om social service § 101 
 

Introduktion  
Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med alkohol- og/eller stof afhængighed. Borgere med en 

alkohol afhængighed kan modtage gratis alkoholbehandling fra det fyldte 18. år, efter Sundhedsloven § 141. 

Borgere med en afhængighed af stoffer kan modtage gratis social behandling fra det fyldte 18. år efter Lov om 

social service § 101, samt gratis lægelig medicinsk substitutionsbehandling for afhængighed af heroin og andre 

opioider efter Sundhedsloven § 142. 

 

I dette dokument er to kvalitetsstandarder:  

• Kvalitetsstandarden for alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141 og social behandling af stofaf-

hængighed efter Serviceloven § 101  

• Kvalitetsstandarden for lægelig substitutionsbehandling for opioid afhængighed efter Sundhedsloven 

§ 142  

 

Kvalitetsstandarderne for behandling af alkohol og stof afhængighed beskriver Greve Kommunes politisk fast-

satte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp. Kvalitetsstandarderne er opbygget i følgende 

afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning, sagsbehandlingstid, information til 

borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.  

 

Målgruppe 

Den overordnede målgruppe for alkohol og stof behandling er borgere fra det fyldte 18. år, som er afhængige 

af alkohol og/eller stof. Herunder gravide borgere, samt borgere med en dobbeltdiagnose (borgere, som både 

har et misbrug og en psykiatrisk lidelse).  

 

Der tilbydes desuden råd og vejledning til alle pårørende.  

 

Formål 

Formålet med alkohol- og stof behandlingen er, at borgeren enten bliver stabiliseret, får reduceret sit alkohol- 

og stofindtag eller bliver helt rus fri, og derved opnår en bedre livskvalitet. 

Som en del af behandlingen kan borgeren blive tilbudt forskellige indsatser, blandt andet terapi, kropsbehand-

linger, NADA behandlinger, sundhedssamtaler hos sygeplejersker samt lægesamtaler med henblik på at fore-

bygge og afhjælpe misbrugsrelaterede sygdomme. Der arbejdes helhedsorienteret og borgeren støttes i at opnå 

stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, skadesforebyggelse og psykisk vel-

befindende.  

 

Alkohol og stofbehandlingen af borgere fra det fyldte 18. år, varetages af Greve Rusmiddelcenter (GRC), som 

er en institution under Center for Job & Socialservice.  

 

Personalet i GRC er en tværfaglig sammensætning af medarbejdere bestående af socialrådgivere, sygeplejer-

sker, pædagoger, psykolog, psykomotorisk terapeut samt læge. 

Alle medarbejdere har terapeutiske efteruddannelser. 

 

Henvendelse og visitationsprocedure 

Borgere, som er motiverede for at modtage behandling for en alkohol- eller stofafhængighed, kan henvende 

sig til Greve Rusmiddelcenter, Hundige Allé 11, 2670 Greve, eller ringe på telefon 21 36 22 77.  
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Efter første henvendelse med ønske om behandling foretager en visitator, i samarbejde med borgeren, en hel-

hedsorienteret afdækning af borgerens ressourcer, udfordringer og behandlingsbehov.  

Afdækningen bruges som grundlag for at træffe afgørelse om hvorvidt og hvilken behandling der er relevant 

at iværksætte. Afgørelsen træffes indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig med et ønske om behand-

ling jf. behandlingsgarantiens bestemmelser nedskrevet i Lov om social service § 101 stk. 4. I Greve Kommune 

tilbydes borgeren altid den mindst indgribende indsats. 

 

Greve Rusmiddelcenter indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere 

for at sikre en sammenhængende indsats. Hvis der er børn under 18 år i hjemmet eller i samvær, vurderer GRC 

om der skal tages kontakt til en familiebehandler fra Center for Børn & Familier/ familiecenteret, med henblik 

på at starte et samarbejde og sikre en sammenhængende indsats. 

Derudover skal der undervejs i behandlingen, vurderes om der skal udarbejdes en underretning til familieråd-

giverne. 

Greve Rusmiddelcenters ind-visitator har mulighed for at deltage i møde sammen med borger og dennes råd-

giver/vejleder/mentor etc. for at informere borgeren omkring behandlingsmulighederne i GRC hvis borgeren 

er ambivalent i forhold til at søge behandling og har et ønske om at vide mere om eventuelle behandlingsmu-

ligheder.  
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Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141 

 og for social behandling af stofmisbrug efter Lov om social service § 101 

 

Formål  • Formålet med alkohol- og stofbehandlingen er, at borgeren enten bliver stabiliseret, 

får reduceret sit alkohol- og stofindtag eller bliver helt rus fri, og derved opnår en 

bedre livskvalitet. 

Lovgrundlag  • Sundhedsloven § 141 (alkoholbehandling)  

• Lov om social service § 101 (social behandling af stofmisbrug)  

Målgruppe  Målgruppen for alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141: 

Målgruppen er borgere fra det fyldte 18. år med alkohol afhængighed/overforbrug, her-

under gravide borgere og borgere med dobbeltdiagnoser (borgere, som både har et al-

koholmisbrug og psykiatrisk lidelse).  

 

Målgruppen for social behandling af stofmisbrug efter Serviceloven § 101: 

Målgruppen er borgere fra det fyldte 18. år med stofafhængighed/overforbrug, herun-

der gravide borgere og borgere med dobbeltdiagnoser (borgere, som både har et stof-

misbrug og en psykiatrisk lidelse). 

 

Målgruppen omfatter også borgere, som er i lægelig substitutionsbehandling for heroin 

og andre opioider efter Sundhedsloven § 142. 

 

Der tilbydes desuden råd og vejledning til alle pårørende.  

Indhold og om-

fang  

Greve Rusmiddelcenter tilrettelægger altid behandlingen af alkohol- og stof afhængig-

hed ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger.  

 

Ambulant, dag- eller døgnbehandling  

På baggrund af en faglig vurdering visiterer Greve Rusmiddelcenter til ambulant, dag- 

eller døgnbehandling. Forskellen mellem ambulant og dagbehandling er graden af in-

tensitet, hvor ambulant behandling er mindre intensiv end dagbehandling.  

 

Greve Rusmiddelcenter matcher borgerens behandlingsbehov med relevant behand-

lingstilbud ud fra en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering, det sker i sam-

arbejde med borgeren. Læs nærmere beskrivelse af visitationsproceduren på side 2. 

I samarbejde med borgeren tilrettelægger Greve Rusmiddelcenter en individuel be-

handlingsindsats og udarbejder en behandlingsplan.  

Der bliver løbende fulgt op på behandlingsindsatsen som tilpasses løbende efter borge-

rens behov. Det vurderes ligeledes løbende om behandlingen forsat er relevant eller om 

behandlingen skal afsluttes med status som færdigbehandlet eller ikke-færdigbehandlet.  

Døgnbehandling tilbydes som udgangspunkt kun til de mest udsatte borgere og med 

den kortest mulige varighed.  

Der tilbydes desuden medicinsk alkoholbehandling som supplerende tilbud, via Greve 

Rusmiddelcenters egen læge. 
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Tilbagefaldsbehandling  

Hvis en borger får tilbagefald efter behandlingen er afsluttet iværksætter Greve Rus-

middelcenter et tilbud om tilbagefaldsbehandling, hvis borgeren ønsker dette. Genvisi-

tationen foregår på samme måde, som da borgeren først blev visiteret. 

 

Individuel behandling og gruppebehandling  

Behandlingsindsatsen er individuelle samtaler eller gruppebehandling. Derudover til-

bydes, efter vurdering, en særlig tilrettelagt indsats for unge i alderen 18-25 år. Som 

supplement til behandlingen kan der, efter vurdering, tilbydes: medicinsk alkoholbe-

handling, kropsterapi, NADA akupunktur samt psykologforløb. 

 

Pårørende 

Greve Rusmiddelcenter forsøger, med samtykke fra den indskrevne borger, at inddrage 

eventuelle pårørende i behandlingen i det omfang det giver mening for behandlingsfor-

løbet. 

 

Derudover tilbyder GRC pårørendesamtaler, både til pårørende til indskrevne borgere 

samt til borgere der endnu ikke er indskrevet. Samtalerne tager udspring i de følelser 

der kan være forbundet med at være i en tæt relation til et menneske med destruktiv ad-

færd. Indskrevne borgeres behandling eller koordinering af behandlingen drøftes ikke i 

et pårørendeforløb. 

 

Egenbetaling  

Alkohol- og stofbehandlingen er gratis. Der kan dog forekomme egenbetaling for kost 

ved døgnbehandling for stofmisbrug, hvis det er økonomisk muligt for borgeren. Der er 

ikke egenbetaling for alkoholbehandling.  

 

Mulighed for frit valg af behandling  

Som udgangspunkt visiterer Greve Rusmiddelcenter til egne tilbud.  

I de tilfælde, hvor det vurderes fagligt relevant, og der visiteres til eksterne tilbud, tager 

Greve Rusmiddelcenter økonomiske hensyn, og visiterer til det billigste tilbud, såfremt 

det imødekommer borgerens individuelt vurderet behandlingsbehov. 

 

Borgeren har frit valg af behandlingstilbud. Alle borgere, der er visiteret til social be-

handling af stofmisbrug efter serviceloven § 101, kan frit vælge et andet behandlings-

tilbud, hvis det er sammenligneligt i indhold og pris med Greve Rusmiddelcenters visi-

terede tilbud. 

 

Borgere med behov for ambulant alkoholbehandling efter serviceloven § 141, har frit 

valg uden forudgående visitation.  

Greve Rusmiddelcenter samarbejder kun med behandlingstilbud, som er optaget på Til-

budsportalen. 

 

Anonymitet  

Borgere kan altid vælge at være anonyme i alkoholbehandlingen i Greve Rusmiddel-

center. 
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Borgere har også mulighed for at modtage stofbehandling anonymt. Hvis denne be-

handling skal være anonym, er det dog et krav, at borgeren ikke har andre sociale pro-

blemer jf. serviceloven § 101a. 

 

Den anonyme behandling foregår enten i Roskilde eller København, hvor Greve Rus-

middelcenter har samarbejdsaftaler. 

Opfølgning For borgere der er indskrevet i internt tilbud i Greve Rusmiddelcenter 

Undervejs i behandlingen er der individuelt tilrettelagt opfølgning på borgerens be-

handling. Der udarbejdes skriftlig status ca. midtvejs i bevilling (efter ca. 3 måneder) 

samt en slutstatus kort før bevillingens udløb. 

Under opfølgningen tages stilling til hvorvidt behandlingen skal forlænges, ændres el-

ler afsluttes. Ligeledes følges op på de kortsigtede og langsigtede mål, som er udarbej-

det i behandlingsplanen. Behandlingsplanen justeres med eventuelle nye mål for be-

handlingen 

 

For borgere der er visiteret til eksterne tilbud: 

Der modtages skriftlig status på behandlingen undervejs i bevillingsperioden samt når 

bevilling er ved at ophøre. 

 

Opfølgning efter udskrivning fra behandling: 

De foretages opfølgning på alle borgere (både interne og eksterne) som har givet sam-

tykke til at blive kontaktet efter behandlingsforløbet er afsluttet. Opfølgningen finder 

sted efter én måned og igen seks måneder efter at behandlingen er afsluttet. 

 

Sagsbehandlings-

tid 

Der træffes afgørelse om behandling indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig 

med et ønske om behandling jf. behandlingsgarantiens bestemmelser nedskrevet i Lov 

om social service § 101 stk. 4. 

 

Information til 

borgeren 

• Greve Rusmiddelcenters hjemmeside: Rusmidler | Greve Kommune 

• Pjecer om tilbud 

Dokumentation til 

borgeren 

• Afgørelse og klagevejledning 

• Behandlingsplan og status  

• Lægelig behandlingsplan ved medicinsk alkoholbehandling 

• Skriftlig information omkring ordinerede præparater. 

 

Godkendelse Byrådet d. 30. januar 2017 

Revideret af administrationen d. 17. september 2021 

Administration Center for Job & Socialservice 

  

https://greve.dk/voksne-og-aeldre/traening-behandling-og-sundhedstilbud/rusmidler
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Kvalitetsstandard for lægelig substitutionsbehandling  

af stofmisbrug efter Sundhedsloven § 142 

 

Formål  • Formålet med den medicinske substitutionsbehandling er, at borgeren enten bliver 

stabiliseret, får reduceret sit opioid indtag eller bliver helt stoffri, og derved opnår 

en bedre livskvalitet. 

Lovgrundlag  • Sundhedsloven § 142 (lægelig stofmisbrugsbehandling)  

Målgruppe  Målgruppen for lægelig substitutionsbehandling er borgere fra det fyldte 18. år, som er 

afhængig af heroin og andre opioider, herunder gravide borgere og borgere med dob-

beltdiagnoser (dvs. borgere, som både har en opioidafhængighed og en psykiatrisk li-

delse).  

Der tilbydes desuden råd og vejledning til pårørende.  

Indhold og om-

fang  

Greve Kommune tilbyder gratis lægelig medicinsk substitutionsbehandling af opioid 

afhængighed som bliver tilrettelagt ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering 

af den enkelte borger.  

Som udgangspunkt er den lægelige substitutionsbehandling en integreret del af den 

samlede misbrugsindsats. Borgere, som modtager substitutionsbehandling, vil derfor 

blive tilbudt et sideløbende behandlingsforløb i Greve Rusmiddelcenter efter Servicelo-

ven § 101 (social behandling for stofmisbrug).  

 

Mulighed for frit valg af behandling  

Borgere har frit valg af behandlingstilbud. Substitutionsbehandlingen vil dog, som ud-

gangspunkt, blive varetaget af Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS), som 

Greve Rusmiddelcenter har en samarbejdsaftale med. Udlevering forgår i Roskilde el-

ler Køge. 

Opfølgning  Det behandlingstilbud hvor borgeren modtager sin lægelige substitutionsbehandling, 

har opfølgningspligten i forhold til behandling i henhold til sundhedslovens §142. 

Der er jævnlige opfølgningsmøder med CAS som Greve Rusmiddelcenter har samar-

bejdsaftale med. 

 

Sagsbehandlings-

tid  

Når borgeren henvender sig til Greve Rusmiddelcenter eller direkte til eksternt behand-

lingstilbud som varetager substitutionsbehandling, går der maksimalt 14 dage, inden 

borgeren bliver indskrevet til behandling ift. borgerens behandlingsgaranti. 

Information til 

borgeren  

• Greve Rusmiddelcenters hjemmeside: Rusmidler | Greve Kommune 

• Pjecer om behandling  

Dokumentation til 

borgeren  

• Afgørelse og klagevejledning  

• Behandlingsplan og status såfremt borgere samtidig modtager behandling jf. ser-

vicelovens § 101 

• Lægelig behandlingsplan på det behandlingstilbud som udfører substitutionsbe-

handlingen. 

Godkendelse  Byrådet d. 30. januar 2017 

Revideret af administrationen d. 17. september 2021 

Administration  Center for Job & Socialservice  

 

https://greve.dk/voksne-og-aeldre/traening-behandling-og-sundhedstilbud/rusmidler

