Notat

Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og
stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune
2015 Området Voksne med særlige Behov
Acadre 14/14415-18

Notat: Lov om socialservice § 101 og § 101 a om social behandling af stofmisbrug

Lov om socialservice § 101 og § 101 a om social behandling af
stofmisbrug
Stofmisbrug
Lovgrundlag

Servicelovens § 101 og § 101 a

Målgruppe for ydelsen

Målgruppen
Borgere med forbrug, overforbrug eller misbrug af euforiserende
stoffer. Enten er borgeren bosiddende i Albertslund Kommune
eller Albertslund Kommune er handlekommune for borgeren.
Borgere under 18 år henvises til Familieafsnittet, som vil vejlede i
mulighederne omkring misbrugsbehandling

Opgaver som udføres på
området (Behov der dækkes
af ydelsen)

Opgaver
 Udredning af misbrugets omfang.
 Afdækning af behandlingsbehov og motivation.
 Rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder.
 Iværksættelse og gennemførelse af det
behandlingstilbud.

valgte

Anden afhængighed så som ludomani, shopaholic med mere er
ikke omfattet.
Overordnede
mål
indsatsen
(værdier
normer)

for
og

Mål for indsats
 At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit
stofbrug og om muligt at ophøre med sit misbrug af
stoffer.
 At
forebygge
og
behandle
misbrugsrelaterede
sygdomme.
 At give tilbud, som er afpasset til den enkelte borgers
behov.
 At standse den sociale og helbredsmæssige deroute,
som er knyttet til et stofbrug.
 At øge den enkeltes livskvalitet.
 At varetage hensyn til hjemmeboende børn under 18 år.

Organisatoriske struktur i
behandlingstilbuddene samt
overordnet beskrivelse af
behandlingstyper

Behandlingstilbud
Der ydes som udgangspunkt ambulant misbrugsbehandling via
ekstern leverandør. Behandlingen vil primært foregå i dagtimerne.
Der er dog i nogle tilfælde mulighed for ambulant behandling i
aften timerne.
Mere intensiv dagbehandling kan iværksættes efter individuel
vurdering, af den enkelte borgers behov for behandling.
Døgnbehandling kan iværksættes efter individuel vurdering, af
den enkelte borgers behov for behandling.
Organisering
Albertslund Kommune har i forbindelse med tilrettelæggelsen af
den sociale behandling for stofmisbrug efter Serviceloven og den
lægelige behandling efter Sundhedsloven sammen med andre
omegnskommuner valgt at samarbejde med KABS Behandlingscenter for stofbrugere, som ligger under Glostrup
Kommune.
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Herudover kan Albertslund Kommune visitere borgeren til andre
eksterne offentlige og private tilbud efter en individuel vurdering.
Alle behandlingstilbud er godkendt af Socialtilsynet og findes på
Tilbudsportalen.
Visitationsprocedure/kriterier

Alle borgere har ret til henvende sig til KABS City, KABS
Stjernevang i Glostrup, KABS Hvidovre og KABS Gentofte.
Der foretages altid en samlet og individuel vurdering af borgerens
situation og behov.
Der lægges her vægt på:
 Om borgeren er i arbejde, uddannelse mv.
 Hvor omfattende er borgerens misbrug
 Sociale problemer
 Børn
Hvis KABS - Behandlingscenter for stofbrugere indstiller til
ambulant behandling, så godkendes dette som oftest.
Hvis et ambulant tilbud ikke vurderes at være tilstrækkeligt, så
kan der bevilges et dagtilbud.
Hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig, kan der
undtagelsesvist bevilges døgnbehandling.
Det er vigtigt, at borgeren kan profitere af forløbet, og borgeren
skal indgå aktivt i et forberedelsesforløb til døgnbehandlingen
Samtidig skal der planlægges efterbehandling, når borgeren
kommer tilbage til egen bolig.

Behandlingsgaranti
mulighed for frit valg

og

Behandlingsgaranti
Efter behandlingsgarantien skal behandlingen være iværksat
inden 14 dage fra første henvendelse.
Frit valg
Der er som udgangspunkt frit valg. Borgeren har ret til at vælge et
andet tilbud på Tilbudsportalen, som kan levere den samme
behandling, som det Albertslund Kommune har visiteret til.
I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage
fraviges.
Alle borgere har ret til at henvende sig direkte til KABS City,
KABS Stjernevang i Glostrup, KABS Hvidovre og KABS Gentofte,
som Albertslund Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Opfølgning på
behandlingsplan

borgerens

Opfølgning
1 og 6 måneder efter borgeren er færdigbehandlet eller, når
borgeren er udskrevet til videre indsats fx gennem læge/psykiater
eller inden for behandlingspsykiatrien, inviterer Albertslund
Kommune eller KABS - Behandlingscenter for stofbrugere
borgeren til en opfølgningssamtale om den aktuelle status på
behandlingsmålene.
Opfølgningen sker med henblik på at styrke
muligheder for at fastholde effekten af behandlingen.

borgerens

Opfølgningssamtalerne tilbydes ikke borgere, der er fraflyttet
Albertslund Kommune eller borgere, der har genoptaget
misbrugsbehandlingen forud for det tidspunkt samtalerne skulle
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tilbydes. Ej heller hvis borgeren udskrives i behandlingsperioden,
for eksempel som følge af udeblivelser eller mod givet råd,
Målsætning for udarbejdelse
samt
koordinering
og
opfølgning på handleplaner

Tilbud om social handleplan
Efter servicelovens § 141 ”skal Albertslund Kommune tilbyde at
udarbejde en handleplan til personer med alvorlige sociale
problemer, der har behov for betydelig støtte for at forbedre de
personlige udviklingsmuligheder”.
§ 141-handleplanen er et tilbud til borgeren, og borgeren kan
afslå at få udarbejdet en handleplan.
Formålet med handleplanen er at samle den sociale indsats
overfor borgeren.
Opfølgningen på § 141- handleplanen sker, når der ændres i
indsatsen overfor borgeren, herunder afsluttes behandling.

Brugerinddragelse

Ved behandling af stofmisbrug er brugerinddragelse et essentielt
punkt i behandlingen. Det kommer til udtryk ved, at borgeren
inddrages i tilrettelæggelsen af egen behandling gennem
udarbejdelse af behandlingsplaner.
Borgeren søges endvidere inddraget gennem brugermøder,
brugerråd og brugerkonferencer i behandlingstilbuddet.

Betaling for kost og logi

Ved døgnbehandling skal borgeren selv betale for kost og
eventuelt logi, hvis borgeren ikke har anden bolig. Betalingen
udregnes i indstillingen, inden døgnopholdet iværksættes
Albertslund Kommune står for opkrævningen.

Opfølgning

Der sker løbende opfølgning med de eksterne behandlingssteder,
for at sikre kvaliteten i den iværksatte misbrugs behandling.

Sagsbehandling og klage

Afgørelse om stofmisbrugsbehandling besluttet af Albertslund
Kommune, Social og Familie kan ankes til Ankestyrelsen, inden 4
uger fra modtagelsen af afgørelse om misbrugsbehandling. Hvis
afgørelsen ankes har Albertslund Kommune pligt til at genvurdere
ansøgningen.
Hvis Albertslund Kommune fastholder sin beslutning sendes
klagen videre til Ankestyrelsen, Teglholmsgade 3 2450
København SV.

Personale – kvalifikationer
og kompetenceudvikling

Kvalifikationer og kompetencer
Misbrugsbehandlingen varetages af flere forskellige faggrupper
med forstand på misbrug og forskellige baggrunde.
Typer af medarbejdere med forstand på misbrug:
 Socialrådgivere
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Monitorering af indsats måltal

Pædagoger
Psykologer
Læger
Psykiatere
Sygeplejersker
Danish Addiction Counselor (DAC) - uddannet personale,
som tidligere har været tæt på de skadelige effekter af et
misbrug.

Monitorering
 Andelen af stofmisbrugere der efter afsluttet behandling enten
er reduceret i stofmisbrug eller er stoffri er på 35 %
Måltal
 Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet
behandling vender tilbage til behandling inden for 12 måneder
er på 20 %

Anonym social
behandling af
stofmisbrug
pr. 1. juli 2015
efter
§ 101 a i serviceloven

Anonym social behandling § 101 a
Denne behandling er omfattet af ovennævnte beskrivelse for
servicelovens § 101.
I denne boks fremgår alene de særlige forhold, der er gældende
for behandling efter § 101 a.
Målgruppe:
Albertslund borgere der har afklarede boligforhold samt er under
uddannelse, i beskæftigelse med videre og ønsker at reducere
eller ophøre med stofforbrug.
Behandling:
Der findes to leverandører i Københavns Kommune, som udbyder
anonym stofmisbrugsbehandling. Albertslund Kommune har aftale
med begge udbydere om, at borgere fra Albertslund kan
henvende sig her.
Tilbud:
Der ydes som udgangspunkt ambulant misbrugsbehandling via
ekstern leverandør.
Der er tale om et begrænset behandlingsforløb af kortere
varighed og indeholder gruppebehandling og mulighed for en
individuel afsluttende samtale. Behandlingen efter § 101 a skal
være adskilt fra behandlingen efter § 101.
De to tilbud er KABS City og Projekt Anonym
Stofmisbrugsbehandling (PAS).
Visitation:
Borgeren har mulighed for at for at henvende sig anonymt på
behandlingsstedets hjemmeside eller telefonnummer og indgå
aftale om en afklarende samtale her.
På baggrund af den afklarende samtale træffer Albertslund
Kommune afgørelse om henvisning til et behandlingstilbud.
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Sundhedsloven §141 Alkoholbehandling
Alkoholbehandling
Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141
Ifølge behandlingsgarantien skal behandlingen være iværksat
inden 14 dage fra første henvendelse.

Målgruppe for ydelsen
Behov der dækkes af ydelsen

Målgruppe
Borgere bosat i Albertslund Kommune med misbrug af alkohol.
Borgere under 18 år henvises til Familieafsnittet, som vil vejlede i
mulighederne omkring alkoholbehandling

Opgaver som udføres på området
(Behov der dækkes af ydelsen)

Opgaver
 Udredning af alkoholmisbrugets omfang.
 Afdækning af behandlingsbehov og motivation.
 Rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder.
 Iværksættelse af det valgte tilbud.
 Behandling efter den enkeltes behov i samarbejde med
behandlingssted og Albertslund kommune.
Anden afhængighed så som Ludomani, shopaholic m.m.
behandles ikke.

Overordnede mål for
(værdier og normer)

indsatsen

Mål for indsats
 At
forebygge
og
behandle
misbrugsrelaterede
sygdomme.
 At give tilbud, som er afpasset til den enkelte borgers
behov.
 At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit
alkoholmisbrug.
 At standse den sociale og helbredsmæssige deroute,
som er knyttet til et alkoholmisbrug.

At øge den enkeltes livskvalitet.

Organisatoriske
struktur
i
behandlingstilbuddene
samt
overordnet
beskrivelse
af
behandlingstyper

Behandlingstilbud
Der ydes som udgangspunkt ambulant misbrugsbehandling via
ekstern leverandør. Behandlingen vil primært foregå i dagtimerne.
Der er dog i nogle tilfælde mulighed for ambulant behandling i
aften timerne.
Mere intensiv dagbehandling kan iværksættes efter individuel
vurdering, af den enkelte borgers behov for behandling.
Døgnbehandling kan iværksættes efter individuel vurdering, af
den enkelte borgers behov for behandling.
Albertslund Kommune anviser kun til tilbud som er anført på
Socialstyrelsens Tilbudsportalen

Visitationsprocedure/kriterier

Visitationskriterier
Der er ingen visitation til ambulant behandling.
Borgeren kan være anonym og er ofte ikke kendt i Albertslund
Kommune.
Der sker en visitation i Albertslund Kommune, hvis borgeren
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ansøger om dagbehandling eller døgnbehandling.
Behandlingstilbud
Der ydes som udgangspunkt ambulant alkoholbehandling via
ekstern leverandør. Behandlingen vil primært foregå i dagtimerne.
Der er dog i nogle tilfælde mulighed for ambulant behandling i
aften timerne.
Mere intensiv dagbehandling kan iværksættes efter individuel
vurdering, af den enkelte borgers behov for behandling.
Døgnbehandling kan iværksættes efter individuel vurdering, af
den enkelte borgers behov for behandling.
Hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig, kan der
undtagelsesvist bevilges døgnbehandling.
Det er vigtigt, at borgeren kan profitere af forløbet, og borgeren
skal indgå aktivt i et forberedelsesforløb til døgnbehandlingen
Samtidigt skal der planlægges efterbehandling, når borgeren
kommer tilbage til egen bolig.
Behandlingsgaranti og mulighed for
frit valg

Behandlingsgaranti
Efter behandlingsgarantien skal behandlingen være iværksat
inden 14 dage fra første henvendelse.
Frit valg
Der er som udgangspunkt frit valg. Borgeren har ret til at vælge et
andet tilbud på Tilbudsportalen, og som kan levere den samme
behandling, som det Albertslund Kommune har visiteret til.
I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage
fraviges.
Anonymitet i forhold til ambulant behandling
Alle borgere har ret til at henvende sig direkte til et hvilket som
helst godkendt ambulant behandlingssted, for eksempel
Lænkeambulatorierne eller hos Blå Kors ambulante
behandlingssteder.

Opfølgning
på
behandlingsplan

borgerens

Opfølgning
Der er ingen opfølgning på den ambulante, anonyme behandling,
da Albertslund Kommune ikke har kendskab til borgeren.
På dagbehandling er der typisk opfølgning efter 3 måneder med
inddragelse af borgeren og behandlingsstedet.

Brugerinddragelse

Ved behandling af alkoholmisbrug er brugerinddragelse et
essentielt punkt i behandlingen. Det kommer til udtryk ved, at
borgeren inddrages i tilrettelæggelse af egen behandling gennem
udarbejdelse af behandlingsplaner.
Borgeren søges endvidere inddraget gennem brugermøder,
brugerråd og brugerkonferencer i behandlingstilbuddet.

Betaling for kost og logi

Der er som udgangspunkt ingen brugerbetaling. Ved
døgnbehandling skal borgeren dog selv betale for kost og logi.
Dog ikke logi hvis borgeren har egen bolig. Betalingen udregnes i
indstillingen, inden døgnopholdet iværksættes og opkrævningen
står Albertslund kommune for.
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Opfølgning

Der sker løbende opfølgning med de eksterne behandlingssteder,
for at sikre kvaliteten i den iværksat misbrugs behandling.

Sagsbehandling og klage

Afgørelse om afslag på alkoholmisbrugsbehandling besluttet af
Albertslund Kommune, Social og familie kan ankes til
Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelse om
alkoholbehandling.
Hvis afslaget ankes har Albertslund Kommune pligt til at
genvurdere ansøgningen.
Hvis Albertslund Kommune fastholder sin beslutning sendes
klagen videre til Ankestyrelsen, Teglholmsgade 3 2450
København SV.

Personale – kvalifikationer og
kompetenceudvikling

Der er tale om behandling ved læger. Derudover er der ansat:
 Psykiatere
 Sygeplejersker
 Socialrådgivere
 Pædagoger
 Danish Addiction Counselor (DAC) - uddannet personale,
som tidligere har været tæt på de skadelige effekter af et
misbrug.
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Sundhedsloven §142 Lægelig behandling af stofmisbrug
Stofmisbrugsbehandling
Lovgrundlag

Sundhedslovens § 142

Målgruppe for ydelsen

Borgere bosat i Albertslund Kommune med et forbrug,
overforbrug eller misbrug af euforiserende stoffer .
Borgere under 18 år henvises til Familieafsnittet, som vil vejlede i
mulighederne omkring misbrugsbehandling

Behandlingsgaranti og frit valg

Behandlingsgaranti
Ifølge behandlingsgarantien skal behandlingen være iværksat
inden 14 dage fra første henvendelse.
Frit valg
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 med
mindre, der er tale om lægelig behandling med diacetylmorphin
(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.

Behov der dækkes af ydelsen








Formålet med ydelsen







Aktiviteter der indgår i ydelsen




Udredning af misbrugets omfang, herunder lægelig
samtale.
Afdækning af behandlingsbehov og motivation.
Rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder.
Iværksættelse af det valgte tilbud
Substitutionsbehandling
Diacetylmorphin behandling (Heroinbehandling).
At
forebygge
og
behandle
misbrugsrelaterede
sygdomme.
At give tilbud, som er afpasset til den enkelte borgers
behov.
At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit
misbrug.
At standse den sociale og helbredsmæssige deroute,
som er knyttet til misbruget.
At øge den enkeltes livskvalitet.
Udredning.
Behandling efter den enkeltes behov i samarbejde med
behandlingssted og Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune har i forbindelse med tilrettelæggelsen af
den sociale behandling for stofmisbrug efter Serviceloven og den
lægelige behandling efter Sundhedsloven sammen med andre
omegnskommuner valgt at samarbejde med KABS Behandlingscenter for stofbrugere, som ligger under Glostrup
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Kommune.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Anden afhængighed så som Ludomani, shopaholic m.m.

Funktionsniveau

Borgere skal være motiveret for og i stand til at indgå i et
behandlingsforløb.

Ydelsens omfang

Behandlingstilbud
Der ydes som udgangspunkt ambulant misbrugsbehandling via
ekstern leverandør. Behandlingen vil primært foregå i dagtimerne.
Der er dog i nogle tilfælde mulighed for ambulant behandling i
aften timerne.
Hvis et ambulant tilbud ikke vurderes at være tilstrækkeligt så kan
der bevilges et dagtilbud.
Den mere intensive dagbehandling kan iværksættes efter
individuel vurdering af den enkelte borgers behov for behandling.
Hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig, kan der
undtagelsesvist bevilges døgnbehandling.
Døgnbehandling kan iværksættes efter individuel vurdering af den
enkelte borgers behov for behandling.
Det er dog vigtigt, at borgeren kan profitere af forløbet, og
borgeren skal indgå aktivt i et forberedelsesforløb til
døgnbehandlingen
Samtidigt skal der planlægges efterbehandling, når borgeren
kommer tilbage til egen bolig.

Leverandør af ydelsen

Albertslund Kommune anviser kun til tilbud, som er anført på
Socialstyrelsens Tilbudsportal.

Befordring til heroinbehandling

Kommunalbestyrelsen i den kommune, som er ansvarlig for
lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin) i medfør af § 142,
stk. 3, kan yde befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra
heroinbehandlingen.
Denne regel om befordringsgodtgørelse omfatter ikke anden
lægelig misbrugsbehandling.
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BILAG 1
Serviceloven
§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter
henvendelsen til Albertslund Kommune.
Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af
stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet
i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende
karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive
behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det,
kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til
stofmisbrugeren taler for det.

§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af
stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men
som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af
tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1., hvoraf mindst
ét tilbud skal være beliggende uden for Albertslund Kommune.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage
anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til
Albertslund Kommune anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale
om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale
skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på
baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de
behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk.
2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de tilbud, der er indgået aftale
med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk.3, samt træffer afgørelse om
behandling på baggrund af en afklarende samtale.
Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.
Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud
efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.
Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb
af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en
individuel afsluttende samtale.
Sundhedsloven
§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at
alkoholmisbrugeren har henvendt sig til Albertslund Kommune med ønske om
at komme i behandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i
henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller
ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf.
stk. 4, eller private institutioner.
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Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i
regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og
yder faglig bistand og rådgivning.
Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt,
hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor
patienten bor.
§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som ønsker at komme i
stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service, en
vederlagsfri lægesamtale.
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 Albertslund Kommune 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.«
BILAG 2

KABS City, Teglgårdsstræde 13A, Baghuset 1452 København K

KABS Stjernevang Nordre Ringvej 69 2600 Glostrup,

KABS Hvidovre Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre

KABS Gentofte Callisens vej 34, 2900 Hellerup

Blå Kors Jernbane Allé 11A, 2630 Taastrup

Lænkeambulatorierne (dem i nærheden) Evt. Hovedvejen 140-146, 1.B 2600
Glostrup
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