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Hvad er misbrugsbehandling? 
Misbrugsbehandling skal erstatte forbrug af illegale stoffer med lægelig behandling af 
afhængigheden. I Brønderslev Rusmiddelcenter har vi ansat en lægekonsulent, som står 
for den lægelige behandling, herunder: 

• udarbejde en medicinsk/lægefaglig udredning og vurdering, som er afgørende for, om 
du skal tilbydes medicinsk behandling. 

• udarbejder en lægefaglig behandlingsplan senest 14 dage efter din henvendelse med 
ønske om lægelig behandling.  

På baggrund af behandlingsplanen afgør lægekonsulenten, hvilken medicin du skal 
behandles med og i hvilke doser.   

Lægekonsulenten afgør også, hvordan medicinen skal udleveres, herunder om 
indtagelsen skal overvåges, om du selv kan håndtere medicinen i eget hjem og om der 
kan udleveres medicin til flere dages forbrug. 

Hvem kan få misbrugsbehandling? 
Indsatsen bevilges til dig, der er afhængige af opioider, herunder heroin, morfin og 
lignende, og som ikke alene gennem ambulante eller døgnbehandlingstilbud kan opnå 
stoffrihed. 

Hvordan får du misbrugsbehandling? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for hjælp, skal du, en af dine pårørende eller eventuelt 
din læge kontakte kommunen. 

Er du fyldt 30 år, skal du kontakte: 

Visitationen – Det Specialiserede Område 

Telefon: 
9945 4421 – tast 4 

Er du under 30 år, skal du kontakte: 

Ungecenter 

Telefon: 
9945 4705 

Din sagsbehandler bestiller en samtale for dig hos lægekonsulenten. 

Din sagsbehandler skal sammen med dig og lægekonsulenten foretage en 
helhedsorienteret udredning af din situation, som skal afklare dine behandlingsbehov og 
eventuelt andre støttebehov i forhold til rusmiddelproblematikken. 

På baggrund af din ansøgning og den vederlagsfri lægesamtale, foretager lægen en 
lægefaglig vurdering af dine behov og tager stilling til, om du kan bevilges medicinsk 
behandling. 
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Bevilling af hjælpen 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen. 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 14 dage. 

Omfang/varighed 
Bevilling af den medicinske behandling revurderes af lægekonsulenten og din rådgiver 
mindst én gang årligt, og vi vurderer, om behandlingen forsat er relevant til at opfylde 
formålet. 

Levering af indsatsen 
Hjælpen leveres af Brønderslev Rusmiddelcenter. 

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør 
Den lægelige vurdering foretages af lægekonsulent med særlige kompetencer indenfor 
rusmiddelområdet. 

Opfølgning 
Bevilling af den medicinske behandling revurderes af lægekonsulenten og din rådgiver 
mindst én gang årligt, hvor vi vurderer, om behandlingen forsat opfylde formålet. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for misbrugsbehandling finder du i Sundhedsloven § 142: 

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som ønsker at komme i 
stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service, en vederlagsfri 
lægesamtale. 
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Stk. 2. En samtale i henhold til stk. 1 skal finde sted senest inden iværksættelse af 
stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som har et stofmisbrug, vederlagsfri 
lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til 
stk. 3 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler 
herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 

Stk. 5. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen 
behandlingstilbud m.v., jf. stk. 3, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og 
rådgivning. 

Stk. 6. Behandling i henhold til stk. 3 skal iværksættes, senest 14 dage efter at en person, 
som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, har henvendt sig til kommunen med 
ønske om at komme i lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. 

Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling i henhold til stk. 3, kan vælge at blive 
behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen 
har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En 
institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig 
institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er 
begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. 

Stk. 8. Fristen i henhold til stk. 6 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet på 
en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret. 

 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 26. september 2022 

Godkendt i Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2023 
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