
5.3  Anonym ambulant behandling for misbrug af stof

Formål ● At sikre borgere tilbud om anonym ambulant behandling for 
stofmisbrug.
- Hovedmålsætningen for behandling for stofmisbrug er 
stoffrihed.
- Målsætningen er skadesreduktion eller skadesminimering for 
de grupper af stofmisbrugere, hvor stoffrihed ikke er et 
realistisk mål på kortere eller længere sigt.

● At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt 
udviklingsmuligheder.

● At forebygge at målgruppen på sigt udvikler sociale 
problemstillinger ud over stofmisbruget

Lovgrundlag ● Serviceloven §101a

Målgruppe Målgruppen er stofmisbrugere, som ud over deres misbrug ikke er 
belastet socialt, og som har en relativ tæt tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 

Målgruppen er kun i begrænset omfang set i behandlingssystemet 
tidligere, og forventes som udgangspunkt ikke at ville opsøge 
behandling, med mindre tilbuddet sikrer personen anonymitet. 

Kriterier for tildeling Det er en generel forudsætning for visitation til behandling for 
stofmisbrug, at:

● Borgeren har bopæl i Gribskov Kommune
● Borgeren er over 18 år
● Borgeren er stofmisbruger 
● Borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i 

et behandlingsforløb 

Det afgørende kriterium for tildeling af behandling er, at borgeren ikke
har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter lov om social
service (Serviceloven). Personer med psykisk funktionsnedsættelse, 
som modtager hjælp efter serviceloven i relation hertil, vil derfor ikke 
kunne få anonym stofmisbrugsbehandling. 

Det er samtidig vigtigt at stofmisbrugsproblematikken er af en sådan 
karakter at den vurderes mulig at imødegå i et kortevarende 
behandlingsforløb.

Tildeling af behandling sker som udgangspunkt ikke til borgere med 
en ASI score på over 0,3. 

Indsatsen skal 
omfatte

● 1 afklarende samtale inklusive udarbejdelse af ASI score
● 1 ugentligt gruppe session
● 1  individuel afsluttende samtale (ikke behandling men 

rådgivning) af ca. 30 minutters varighed

Leveringen/omfang Behandlingen løber over 16 uger.



Kvalitetskrav Gennemførelse
● 80% af de borgere der tilbydes behandling gennemfører det 

planlagte forløb.

Brugerinddragelse
● Behandlingstilbudet/udfører skal inddrage borgeren i 

tilrettelæggelsen af egen behandling.

Egenbetaling ● Behandling for stofmisbrug er et gratis tilbud for borgere, der 
har fast bopæl (folkeregisteradresse) i Gribskov Kommune

Klageadgang Afgørelse om behandling kan, jf. § 101 a, stk. 6, ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed, idet borgeren for det første ønsker at
være anonym og for det andet vil kunne modtage behandling
efter servicelovens § 101, hvis det vurderes, at borgeren
ikke falder inden for målgruppen efter § 101 a.

Afgørelser om behandling efter den foreslåede § 101 a truffet
på baggrund af en delegation fra kommunalbestyrelsen
vil dog kunne indbringes for den delegerende kommunalbestyrelse,
som har tilsynet med delegationens udøvelse.
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