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En undersøgelse bestilt af Socialministeriet viser, at amterne i fire 

ud af ti tilfælde ikke levede op til behandlingsgarantien for stofmis-

brugere. Tallene tilbageviser amternes hidtidige forsikringer om, at 

garantien blev overholdt. 'For ringe', mener socialministeren, der 

nu vil sikre en effektiv behandlingsgaranti i kommunerne, som har 

overtaget opgaven fra amterne.

Center for Rusmiddelforskning har evalueret behandlingsgarantien 

for stofmisbrugere, som blev indført i 2003. Evalueringen viser, at 

41.5 procent af de behandlede narkomaner ikke har modtaget be-

handling indenfor 14 dage, sådan som de har krav på.

- Amterne svigtede stofmisbrugerne, og tegnede et vildledende bil-

lede af behandlingen af stofmisbrugere, siger socialminister Eva Kjer 

Hansen. Amterne har simpelthen ikke levet op til kravene i behand-

lingsgarantien. Det er dybt beklageligt for stofmisbrugerne, som i 

forvejen er en sårbar gruppe. Jeg vil nu sikre, at kommunerne ud-

fører opgaven bedre end amterne gjorde. Folketinget har givet en 

behandlingsgaranti, og den skal overholdes. Stofmisbrugere, der er 

parate til at modtage hjælp, skal også have hjælp inden for 14 da-

ge. De skal ikke vente i måneder på en venteliste.

 Undersøgelsen viser, at amterne og misbrugscentrene selv har væ-

ret af den opfattelse, at de overholdt garantien, og at der kun skete 

ganske få overtrædelser af behandlingsgarantien.

De forkerte indberetninger skyldes ifølge undersøgelsen, at amter-

ne enten har fejllæst eller slet ikke læst vejledningen om behand-

lingsgarantien. Amterne har fx fejlagtigt forlangt, at klienten skal 

møde op på misbrugscentret, før det blev anset som en anmod-

ning om behandling. Nogle misbrugscentre har anset første sam-

tale som påbegyndelse af behandling, hvilket heller ikke er kor-

rekt. Evalueringen viser også, at en række stofmisbrugere kun har 

modtaget metadonbehandlingen uden samtidig at få tilbudt social 

behandling ved siden af.

Loven og vejledningen slår klart fast, at fristen på de 14 dage træ-

der i kraft fra det øjeblik, en misbruger henvender sig om behand-

ling uanset om det er sket telefonisk eller ved fremmøde. De vej-

ledende regler for den lægelige såvel som den sociale behandling 

beskriver også klart, at metadonbehandling skal ledsages af tilbud 

om social indsats.

Det er i dag kommunerne, der har overtaget ansvaret for af stofmis-

brugere, efter kommunalreformen trådte i kraft ved nytår.

- En bred indsats med efteruddannelse, gode eksempler, dokumen-

tation og kvalitetskrav skal sikre, at stofmisbrugerne får den hjælp, 

som de har krav på og brug for. Jeg er sikker på, at kommunerne vil 

vise, at de kan gøre det væsentligt bedre end amterne gjorde det, 

siger socialministeren.

For at sikre at stofmisbrugere får den behandling de har ret til, vil 

socialministeren:

●  Forpligte alle kommuner til at indberette om ventetider på at 

komme i behandling. For at sikre, at indberetningerne er vali-

de, vil der løbende blive lavet stikprøver.

●  Gennemføre et landsdækkende uddannelsesforløb for kommu-

nale sagsbehandlere, der arbejder med området, så det sikres, at 

de kender reglerne og de har nødvendige redskaber så stofmis-

brugerne kan få den hjælp, som de har krav på.

●  Udarbejde en metodebog om 'God stofmisbrugsbehandling'  ba-

seret på gode eksempler fra kommuner og behandlingstilbud, 

der har succes med at hjælpe stofmisbrugerne.

●  Løfte kvaliteten i sagsbehandlingen med et kvalitetsudviklings-

projekt. Tjeklister og andre it-baserede hjælpemidler skal sik-

re, at misbrugerne altid inddrages i sagsbehandlingen og der-

med får en individuel begrundet og forståelig skriftlig afgørelse 

af deres sager.

●  Oprette et landsdækkende fagligt netværk bestående af centrale 

parter, KL og repræsentanter fra kommunerne og fra bruger- og 

pårørende organisationer. Netværket skal mødes 1-2 gange om 

året og drøfte ny viden, aktuelle temaer. Netværket skal sikre, at 

brugerne og de pårørende bliver hørt i debatten om  behand-

ling og social indsats.

●  Desuden gennemføre en kvalitativ evaluering af indholdet i be-

handlingen af stofmisbrugere. Undersøgelsen skal give et over-

blik over eksisterende viden fra Danmark og relevante interna-

tionale undersøgelser. Brugersynspunkter skal inddrages i den-

ne evaluering
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Status over behandlingsgarantien   
på stofområdet
I efteråret 2006 fik Center for Rusmiddelforskning af Socialministeriet i opdrag at gøre status over behandlingsgarantien for stofmisbrugere, før 

ansvaret for denne overgik til kommunerne. I den forbindelse blev der gennemført 18 interviews med ledere af amters/kommuners misbrugs-

centre. Dertil kommer analyse af 443 klientcases, der er udvalgt vilkårligt fra de fleste amter og udvalgte kommuner jævnt fordelt i landet. 

Rapporten om undersøgelsen kan downloades fra Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside: www.crf.dk I forbindel-

se med offentliggørelse af undersøgelsen udsendte Socialministeriet nedenstående pressemeddelelse d. 25. maj 2007: 

Amterne svigtede behAndling Af stofmisbrugere

behandlingsgaranti

pressemeddelelse


