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Indledning  

Dette er årsrapporten vedrørende stofmisbrugere i ambulant stofmisbrugsbehandling 2015 

og data forefindes i Stofmisbrugsdatabasen. 

Jf. § 58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det 

sociale område, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1171 af 9. oktober 2007, er kommuner-

ne underlagt en lovpligtig indberetning af statistiske oplysninger vedrørende stofmisbrugere 

i behandling og de ydelser, der tilbydes. Efter bestemmelsens stk. 5 sker indberetningen til 

Socialstyrelsen og DanRIS indeholder herefter oplysninger om stofmisbrugere i såvel døgn-

behandling som dag- og ambulant behandling. Kommunernes forpligtelse hjemles aktuelt i § 

41 i Bekendtgørelse nr. 1020 af 26. juni 2016 om retssikkerhed og administration på det so-

ciale område.   

Grundlaget for denne rapport er data trukket fra VBGS og DanRIS og omfatter antal indskriv-

ninger i stofmisbrugsbehandling og dermed ikke unikke borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling.  

Da rapporten især fokuserer på sammenligning af belastningsgraden på de 5 parametre; 

stof, alkohol, kriminalitet, somatisk (fysiske problemer) og psykisk, er det kun indskrivninger, 

hvor borgeren har udfyldt et EuropASI-skema, der indgår i beregningerne. EuropASI-skema 

skal være besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for påbegyndt 

behandling. 

Der indgår 3 populationer i rapporten: den aktuelle kommune/region, den nationale popula-

tion (dk) samt en standardpopulation. 

For at indgå i rapporten som selvstændig kommune, skal kommunen opfylde et minimums-

krav på 30 indskrivninger i det pågældende år, hvor borgeren har udfyldt et EuropASI-skema. 

Hvis minimumskravet på 30 indskrivninger ikke mødes, vil data fra disse kommuner blive 

samlet og indgå i beskrivelsen af deres respektive regioner. 

Den nationale population består af alle indskrivninger i Danmark i 2015, hvor borgeren har 

udfyldt et EuropASI-skema.  

Standardpopulationen består af 15.697 indskrivninger i stofmisbrugsbehandling i perioden 

2009 til og med 2014, hvor borgerne har udfyldt et EuropASI-skema. 

I rapporten sammenlignes belastningsgraden for de indskrevne borgere i den enkelte kom-

mune henholdsvis de indskrevne borgere i den nationale population (dk) med indskrevne 

borgere fra standardpopulationen. Belastningen i standardpopulationen er markeret som 0 

med en rød linje i graferne og svarer til den gennemsnitlige belastning på hvert område for 
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borgerne i standardpopulationen. Kommunerne henholdsvis den nationale population (dk) 

sammenlignes med standardpopulationen ved hjælp af z-scores, som beregner forskellen 

mellem belastningen for borgere indskrevet i 2015 med belastningen i standardpopulatio-

nen. 

Rapporten for 2015 vil være bygget op som følger:  

En national sammenfatning med beskrivelse af den nationale population, dvs. alle indskriv-

ninger i Danmark i 2015, hvor borgeren har udfyldt et EuropASI-skema. Angivelse af forde-

ling på køn, alder, gennemførelsesprocent og den gennemsnitlige indskrivningslængde. Her-

efter foretages sammenligning med standardpopulationens belastningsgrad på de 5 para-

metre. Derudover sammenlignes belastningsgraden for borgere udskrevet i 2015, der hen-

holdsvis ikke har gennemført eller har gennemført behandlingen med belastningsgraden hos 

standardpopulationen. Derefter fordeles de indskrevne borgere i 5 forbrugsgrupper baseret 

på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling og belastningsgraden for 

hver gruppe sammenlignes med standardpopulationens. 

Efter den nationale sammenfatning bliver statistik for de enkelte kommuner gennemgået. 27 

kommuner har minimum 30 indskrivninger i 2015 og rækkefølgen på kommunerne er alfabe-

tisk. Opbygningen for kommunerne svarer til den nationale sammenfatning, blot tilført den 

enkelte kommunes data for sammenligning med standardpopulationens belastningsgrad. 

Derefter bliver statistik for de 5 regioner gennemgået. På forsiden af hver region er de 

kommuner, der har mindre end 30 indskrivninger i stofmisbrugsbehandling i 2015 oplistet. 

Opbygningen for regionerne svarer ligeledes til den nationale sammenfatning, blot tilført 

kommunernes data i den enkelte region for sammenligning med standardpopulationens be-

lastningsgrad. 

 

Bemærkning 
Aarhus Kommune har leveret data fra deres eget registreringssystem. Det har ikke været 
muligt at få udtræk på gennemførelsesstatus, og der er derfor kun statistik på indskrivnin-
ger i 2015. 
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National sammenfatning 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 med en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere indskrevet i 

stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud fra Europ- 

ASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for påbegyndt 

behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt et  

EuropASI-skema. 

 

Den nationale sammenfatning vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i forhold 

til standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i for-

hold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014). 
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i forhold til stan-
dardpopulationen (2009 – 2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, end den der 

ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen (2009 – 2014), 

kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

2015 (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja 

Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja 

Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014).  
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 661 23 

2. CSS (stimulanser) 756 26 

3. Andre stoffer 158 5 

4. Cannabis 1101 38 

5. Ingen stoffer 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i for-
hold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja 

Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja 

Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015 forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej 

Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej 

Somatisk Ja 

Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 
i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof Nej 

Alkohol Nej 

Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej 

Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015 i for-
hold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja 

Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja 

Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof Ja 

Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja 

Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 441 16 

2. CSS 572 25 

3. Andre stoffer 123 31 

4. Cannabis 868 34 

5. Ingen stoffer 190 45 

 

Konklusion. 

Overordnet er de indskrevne i 2015 signifikant mindre belastede på alle parametre undtagen psykisk 

belastning, hvor scoren er stort set identisk med standardpopulationen. Det skal dog bemærkes, at 

forskellene ikke er store. Borgere, der ikke gennemfører behandlingen som planlagt, er signifikant 

mindre stofbelastede og signifikant mere psykisk belastede end borgere, der gennemfører behand-

lingen som planlagt. Borgere, som gennemfører behandlingen som planlagt, er signifikant mindre 

belastede end standardpopulation på alle parametre undtagen den psykiske belastning, hvor scorer-

ne er identiske. Det er for alle parametre karakteristisk, at borgere, som gennemfører behandlingen 

som planlagt, er mindre belastede end borgere, som ikke gør. 

Ser man på de forskellige forbrugstyper er opioidgruppen mere belastet end standardpopulation i 

forhold til stoffer, kriminalitet og somatiske problemer, CSS-gruppen er mere belastet med hensyn til 

alkohol og psykisk belastning og mindre somatisk belastede. Gruppen, som har brugt andre stoffer, 

er mindre kriminalitetsbelastet og mere psykisk belastet, mens cannabis-gruppen og gruppen, som 

ikke har brugt stoffer op til indskrivning er signifikant mindre belastede på alle parametre. Særligt er 

gruppen, som ikke har brugt stoffer, mindre belastede i forhold til stofbrug. 
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Kommuner 
(Kommuner med mindst 30 indskrevne i 2015) 
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Brøndby Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Brøndby 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 39 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 10 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 15 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

33,7 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

20 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

392 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 17 44 661 23 

2. CSS (stimulanser) 8 21 756 26 

3. Andre stoffer 3 8 158 5 

4. Cannabis 11 28 1101 38 

5. Ingen stoffer 0 0 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 1 0 441 16 

2. CSS 2 0 572 25 

3. Andre stoffer 0 0 123 31 

4. Cannabis 6 33 868 34 

5. Ingen stoffer 1 0 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Brøndby Kommune mindre eller ligeså belastede som standardpopu-

lationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Brøndby Kommune synes generelt at være mere bela-

stede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Alkoholforbruget synes hos flere 

grupper at være mere belastende hos de indskrevne borgere fra Brøndby Kommune end i Danmark 

generelt for samme år. 
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Esbjerg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Esbjerg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 183 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 172 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 23 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,8 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

30 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

249 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 53 29 661 23 

2. CSS (stimulanser) 40 22 756 26 

3. Andre stoffer 7 4 158 5 

4. Cannabis 66 36 1101 38 

5. Ingen stoffer 17 9 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 39 23 441 16 

2. CSS 55 18 572 25 

3. Andre stoffer 5 40 123 31 

4. Cannabis 61 39 868 34 

5. Ingen stoffer 12 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Esbjerg Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses i forbruget af alkohol og kriminalitet. Borgere indskrevet i 

Esbjerg Kommune synes i forbruget af illegale stoffer generelt at være mere belastede end borgere i 

de andre danske kommuner fra samme år. Alkoholforbruget synes hos flere grupper at være mindre 

belastende hos de indskrevne borgere fra Esbjerg Kommune end i Danmark generelt for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er hverken mere eller mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne 

opioid og CSS. 
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Fredericia Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Fredericia 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 107 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 82 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 13 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

30,5 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

27 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

274 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Ja Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 63 59 661 23 

2. CSS (stimulanser) 9 8 756 26 

3. Andre stoffer 7 7 158 5 

4. Cannabis 23 21 1101 38 

5. Ingen stoffer 5 5 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 41 12 441 16 

2. CSS 5 40 572 25 

3. Andre stoffer 3 0 123 31 

4. Cannabis 24 38 868 34 

5. Ingen stoffer 9 67 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Fredericia Kommune mere belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne øgede belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere indskre-

vet i Fredericia Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være mere belastede end bor-

gere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere stofbelastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for opioidgrup-

pen. 
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Frederikshavn Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Frederiks-
havn 

Kommune 
National 

population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 53 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 4 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 11 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,8 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

0 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

87 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 14 26 661 23 

2. CSS (stimulanser) 14 26 756 26 

3. Andre stoffer 5 9 158 5 

4. Cannabis 13 25 1101 38 

5. Ingen stoffer 7 13 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider - - 441 16 

2. CSS - - 572 25 

3. Andre stoffer - - 123 31 

4. Cannabis - - 868 34 

5. Ingen stoffer - - 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Frederikshavn Kommune mindre belastede end standardpopulatio-

nen fra 2009 – 2014. Denne mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere 

indskrevet i Frederikshavn Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være mindre bela-

stede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Alkoholforbruget synes hos flere 

grupper at være mere belastende hos de indskrevne borgere fra Frederikshavn Kommune end i 

Danmark generelt for samme år. 
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Faaborg-Midtfyn Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Faaborg-
Midtfyn 

Kommune 
National 

population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 54 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 50 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,6 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

32 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

381 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 14 26 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 22 756 26 

3. Andre stoffer 3 6 158 5 

4. Cannabis 24 44 1101 38 

5. Ingen stoffer 1 2 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 8 25 441 16 

2. CSS 7 29 572 25 

3. Andre stoffer 4 25 123 31 

4. Cannabis 27 37 868 34 

5. Ingen stoffer 4 25 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommune mindre eller ligeså belastede som stan-

dardpopulationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommune synes generelt 

også at være ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen.  
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Gladsaxe Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Gladsaxe 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 62 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 46 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,8 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

35 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

346 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 8 13 661 23 

2. CSS (stimulanser) 23 37 756 26 

3. Andre stoffer 2 3 158 5 

4. Cannabis 24 39 1101 38 

5. Ingen stoffer 5 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 6 17 441 16 

2. CSS 17 24 572 25 

3. Andre stoffer 4 50 123 31 

4. Cannabis 17 47 868 34 

5. Ingen stoffer 2 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Gladsaxe Kommune mindre eller ligeså belastede som standardpo-

pulationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Gladsaxe Kommune synes generelt også at være 

ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for opioid og CSS 

grupperne. 
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Guldborgsund Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Guldborg-
sund 

Kommune 
National 

population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 100 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 66 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 23 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

25,8 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

12 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

201 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Ja Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 17 17 661 23 

2. CSS (stimulanser) 28 28 756 26 

3. Andre stoffer 9 9 158 5 

4. Cannabis 39 39 1101 38 

5. Ingen stoffer 7 7 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 10 10 441 16 

2. CSS 16 6 572 25 

3. Andre stoffer 9 11 123 31 

4. Cannabis 28 14 868 34 

5. Ingen stoffer 3 33 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Guldborgsund Kommune mindre belastede end standardpopulatio-

nen fra 2009 – 2014. Denne mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere 

indskrevet i Guldborgsund Kommune synes i forbruget af illegale stoffer også at være mindre bela-

stede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre stofbelastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er lav for hovedparten af forbrugs-

typegrupperne. 
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Holstebro Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Holstebro 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 56 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 47 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 16 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,0 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

30 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

207 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 15 27 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 21 756 26 

3. Andre stoffer 4 7 158 5 

4. Cannabis 20 36 1101 38 

5. Ingen stoffer 5 9 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Ingen stoffer 6 100 190 45 

2. Opioider 6 0 441 16 

3. CSS 12 33 572 25 

4. Andre stoffer 4 25 123 31 

5. Cannabis 19 16 868 34 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Holstebro Kommune mindre belastede end standardpopulationen 

fra 2009 – 2014. Denne mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer og alkohol. 

Borgere indskrevet i Holstebro Kommune synes i forbruget af illegale stoffer og alkohol også at være 

mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre stof- eller alkoholbelastede 

end borgere i standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for 

opioidgruppen. 
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Horsens Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Horsens 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 34 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 6 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 24 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

30,6 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

0 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

75 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 9 26 661 23 

2. CSS (stimulanser) 10 29 756 26 

3. Andre stoffer 2 6 158 5 

4. Cannabis 11 32 1101 38 

5. Ingen stoffer 2 6 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider - - 441 16 

2. CSS - - 572 25 

3. Andre stoffer - - 123 31 

4. Cannabis - - 868 34 

5. Ingen stoffer - - 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Horsens Kommune mindre eller ligeså belastede som standardpopu-

lationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Horsens Kommune synes generelt også at være min-

dre eller ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  
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Kalundborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.



91 
 

Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Kalundborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 32 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 8 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

27,0 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

25 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

122 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 3 9 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 38 756 26 

3. Andre stoffer 0 0 158 5 

4. Cannabis 16 50 1101 38 

5. Ingen stoffer 1 3 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 2 0 441 16 

2. CSS 1 100 572 25 

3. Andre stoffer 0 0 123 31 

4. Cannabis 5 20 868 34 

5. Ingen stoffer 0 0 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Kalundborg Kommune mindre eller ligeså belastede som standard-

populationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Kalundborg Kommune synes generelt også at 

være mindre eller ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  
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Kerteminde Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Kerteminde 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 34 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 32 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 29 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,9 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

31 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

298 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 6 18 661 23 

2. CSS (stimulanser) 8 24 756 26 

3. Andre stoffer 2 6 158 5 

4. Cannabis 18 53 1101 38 

5. Ingen stoffer 0 0 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 7 0 441 16 

2. CSS 8 25 572 25 

3. Andre stoffer 3 67 123 31 

4. Cannabis 13 38 868 34 

5. Ingen stoffer 1 100 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Kerteminde Kommune mere eller ligeså belastede som standardpo-

pulationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Kerteminde Kommune synes generelt også at være 

mere eller ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere belastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for opioidgruppen. 
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Københavns Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Københavns 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 252 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 177 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

33,2 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

21 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

217 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Ja Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 51 20 661 23 

2. CSS (stimulanser) 70 28 756 26 

3. Andre stoffer 11 4 158 5 

4. Cannabis 106 42 1101 38 

5. Ingen stoffer 14 6 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 39 10 441 16 

2. CSS 46 15 572 25 

3. Andre stoffer 6 50 123 31 

4. Cannabis 66 24 868 34 

5. Ingen stoffer 20 40 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Københavns Kommune mere belastede end standardpopulationen 

fra 2009 – 2014. Denne øgede belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere ind-

skrevet i Københavns Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være mere belastede end 

borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Også alkoholforbruget synes hos flere grupper 

at være mere belastende hos de indskrevne borgere fra Københavns Kommune end i Danmark gene-

relt for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mere stofbelastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne opioid 

og CSS. 
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Køge Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Køge 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 39 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 33 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 26 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

26,5 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

39 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

306 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 3 8 661 23 

2. CSS (stimulanser) 19 49 756 26 

3. Andre stoffer 5 13 158 5 

4. Cannabis 9 23 1101 38 

5. Ingen stoffer 3 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 2 50 441 16 

2. CSS 16 25 572 25 

3. Andre stoffer 2 0 123 31 

4. Cannabis 9 67 868 34 

5. Ingen stoffer 4 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Køge Kommune mindre eller ligeså belastede som standardpopula-

tionen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Køge Kommune synes generelt også at være mindre 

eller ligeså belastede som borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere belastede end borgere i stan-

dardpopulationen.  
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Norddjurs Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Norddjurs 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 44 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 43 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 18 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

26,9 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

23 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

331 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Ja Stof - 

Alkohol Ja Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Ja Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 12 27 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 27 756 26 

3. Andre stoffer 1 2 158 5 

4. Cannabis 18 41 1101 38 

5. Ingen stoffer 1 2 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 8 13 441 16 

2. CSS 8 13 572 25 

3. Andre stoffer 2 100 123 31 

4. Cannabis 23 22 868 34 

5. Ingen stoffer 2 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Norddjurs Kommune mindre belastede end standardpopulationen 

fra 2009 – 2014. Denne mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer og de fysiske 

problemer. Borgere indskrevet i Norddjurs Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være 

mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Også alkoholforbruget 

synes hos flere grupper at være mindre belastende hos de indskrevne borgere fra Norddjurs Kom-

mune end i Danmark generelt for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mindre stofbelastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne opioid 

og CSS. 
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Nyborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Nyborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 68 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 59 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

30,5 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

25 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

261 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 14 21 661 23 

2. CSS (stimulanser) 19 28 756 26 

3. Andre stoffer 4 6 158 5 

4. Cannabis 24 35 1101 38 

5. Ingen stoffer 7 10 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 11 18 441 16 

2. CSS 17 18 572 25 

3. Andre stoffer 2 0 123 31 

4. Cannabis 23 35 868 34 

5. Ingen stoffer 6 33 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Nyborg Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses både i forbruget af illegale stoffer og alkohol og ikke 

mindst på de fysiske problemer. Borgere indskrevet i Nyborg Kommune synes også på de samme 

områder at være mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. De fysi-

ske problemer synes også hos flere grupper at være mindre belastende hos de indskrevne borgere 

fra Nyborg Kommune end i Danmark generelt for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne 

opioid og CSS. 
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Næstved Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Næstved 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 30 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 13 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 27 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

31,7 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

31 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

282 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 11 37 661 23 

2. CSS (stimulanser) 4 13 756 26 

3. Andre stoffer 2 7 158 5 

4. Cannabis 12 40 1101 38 

5. Ingen stoffer 1 3 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 6 33 441 16 

2. CSS 3 0 572 25 

3. Andre stoffer 0 0 123 31 

4. Cannabis 3 67 868 34 

5. Ingen stoffer 1 0 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Næstved Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses i forbruget af alkohol og ikke mindst på de fysiske pro-

blemer. Borgere indskrevet i Næstved Kommune synes også at være mindre belastede på områderne 

kriminalitet og fysiske problemer end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Derimod 

synes borgere indskrevet i Næstved Kommune at være mere belastede i forbruget af illegale stoffer 

end i Danmark generelt for samme år. 
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Odense Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Odense 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 300 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 308 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 21 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,2 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

31 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

321 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 75 25 661 23 

2. CSS (stimulanser) 66 22 756 26 

3. Andre stoffer 11 4 158 5 

4. Cannabis 124 41 1101 38 

5. Ingen stoffer 24 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 83 18 441 16 

2. CSS 63 33 572 25 

3. Andre stoffer 11 27 123 31 

4. Cannabis 124 37 868 34 

5. Ingen stoffer 27 44 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Odense Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses i forbruget af illegale stoffer, alkohol, kriminalitet og fysi-

ske problemer. Borgere indskrevet i Odense Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at 

være mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mere belastede på psykiske problemer 

end borgere i standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for 

opioidgruppen. 
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Randers Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Randers 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 111 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 113 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 22 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

30,0 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

34 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

270 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 27 24 661 23 

2. CSS (stimulanser) 36 32 756 26 

3. Andre stoffer 5 5 158 5 

4. Cannabis 34 31 1101 38 

5. Ingen stoffer 9 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 9 0 441 16 

2. CSS 32 34 572 25 

3. Andre stoffer 13 54 123 31 

4. Cannabis 46 33 868 34 

5. Ingen stoffer 13 38 190 45 

 

Konklusion. 

Borgere indskrevet i Randers Kommune er mindre alkoholbelastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Samtidig synes borgerne mere belastede med fysiske problemer end standardpopulati-

onen. Borgere indskrevet i Randers Kommune synes også i forbruget af alkohol at være mindre bela-

stede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for opioidgrup-

pen. 
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Roskilde Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Roskilde 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 76 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 71 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 20 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,2 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

30 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

220 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 2 3 661 23 

2. CSS (stimulanser) 35 46 756 26 

3. Andre stoffer 2 3 158 5 

4. Cannabis 34 45 1101 38 

5. Ingen stoffer 3 4 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 7 43 441 16 

2. CSS 30 20 572 25 

3. Andre stoffer 1 0 123 31 

4. Cannabis 29 34 868 34 

5. Ingen stoffer 4 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Roskilde Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses både i forbruget af illegale stoffer og kriminalitet. Borgere 

indskrevet i Roskilde Kommune synes også på de samme områder at være mindre belastede end 

borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mindre belastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for CSS-gruppen. 
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Silkeborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Silkeborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 93 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 85 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 16 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,9 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

27 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

330 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 21 23 661 23 

2. CSS (stimulanser) 25 27 756 26 

3. Andre stoffer 3 3 158 5 

4. Cannabis 35 38 1101 38 

5. Ingen stoffer 9 10 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 18 17 441 16 

2. CSS 23 35 572 25 

3. Andre stoffer 6 17 123 31 

4. Cannabis 32 28 868 34 

5. Ingen stoffer 6 33 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Silkeborg Kommune hverken mere eller mindre belastede end stan-

dardpopulationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Silkeborg Kommune synes heller ikke at være 

mere eller mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere belastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne CSS og 

andre stoffer. 
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Svendborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Svendborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 107 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 108 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 22 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,0 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

35 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

454 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Ja Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 14 13 661 23 

2. CSS (stimulanser) 24 22 756 26 

3. Andre stoffer 2 2 158 5 

4. Cannabis 53 50 1101 38 

5. Ingen stoffer 14 13 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 19 21 441 16 

2. CSS 31 16 572 25 

3. Andre stoffer 3 33 123 31 

4. Cannabis 43 51 868 34 

5. Ingen stoffer 12 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Svendborg Kommune mindre belastede end standardpopulationen 

fra 2009 – 2014. Denne mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere ind-

skrevet i Svendborg Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være mindre belastede end 

borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Alkoholforbruget synes hos flere grupper at 

være mere belastende hos de indskrevne borgere fra Svendborg Kommune end i Danmark generelt 

for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mindre stofbelastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for grupperne opioid 

og CSS. 
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Syddjurs Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Syddjurs 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 32 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 26 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 28 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

27,1 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

23 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

237 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 14 44 661 23 

2. CSS (stimulanser) 6 19 756 26 

3. Andre stoffer 6 19 158 5 

4. Cannabis 6 19 1101 38 

5. Ingen stoffer 0 0 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 8 13 441 16 

2. CSS 7 29 572 25 

3. Andre stoffer 2 50 123 31 

4. Cannabis 6 0 868 34 

5. Ingen stoffer 3 67 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Syddjurs Kommune hverken mere eller mindre belastede end stan-

dardpopulationen fra 2009 – 2014. Borgere indskrevet i Syddjurs Kommune synes at være mere stof-

belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere belastede end borgere i stan-

dardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for opioidgruppen. 
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Varde Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Varde 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 50 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 40 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 26 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

27,8 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

15 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

187 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Ja Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Ja Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 18 36 661 23 

2. CSS (stimulanser) 9 18 756 26 

3. Andre stoffer 2 4 158 5 

4. Cannabis 17 34 1101 38 

5. Ingen stoffer 4 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 13 0 441 16 

2. CSS 9 22 572 25 

3. Andre stoffer 2 50 123 31 

4. Cannabis 12 8 868 34 

5. Ingen stoffer 4 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Varde Kommune mere belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne øgede belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere indskre-

vet i Varde Kommune synes i forbruget af illegale stoffer også at være mere belastede end borgere i 

de andre danske kommuner fra samme år. Tillige synes alkoholforbruget hos flere grupper at være 

mere belastende hos de indskrevne borgere fra Varde Kommune end i Danmark generelt for samme 

år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mere alkoholbelastede end borgere i 

standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for cannabisgrup-

pen. 
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Vejle Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Vejle 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 85 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 79 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 19 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

27,3 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

49 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

192 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 18 21 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 14 756 26 

3. Andre stoffer 6 7 158 5 

4. Cannabis 39 46 1101 38 

5. Ingen stoffer 10 12 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 14 43 441 16 

2. CSS 9 44 572 25 

3. Andre stoffer 6 33 123 31 

4. Cannabis 42 55 868 34 

5. Ingen stoffer 8 50 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Vejle Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses i forbruget af alkohol samt fysiske og psykiske problemer. 

Borgere indskrevet i Vejle Kommune synes også på de samme områder at være mindre belastede 

end borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mindre belastede på fysiske og psykiske 

problemer end borgere i standardpopulationen.  
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Viborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Viborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 49 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 32 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 29 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

24,5 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

31 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

200 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 5 10 661 23 

2. CSS (stimulanser) 12 24 756 26 

3. Andre stoffer 9 18 158 5 

4. Cannabis 20 41 1101 38 

5. Ingen stoffer 3 6 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Nej 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 3 0 441 16 

2. CSS 9 33 572 25 

3. Andre stoffer 5 20 123 31 

4. Cannabis 13 46 868 34 

5. Ingen stoffer 2 0 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Viborg Kommune mindre eller ligeså belastede som standardpopula-

tionen fra 2009 – 2014. Den mindre belastning ses ikke mindst i forbruget af illegale stoffer. Borgere 

indskrevet i Viborg Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer at være mindre belastede end 

borgere i de andre danske kommuner fra samme år.  

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er ikke signifikant mere belastede end borgere i stan-

dardpopulationen.  
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Aalborg Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Aalborg 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 162 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 125 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 23 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,1 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

26 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

205 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 21 13 661 23 

2. CSS (stimulanser) 42 26 756 26 

3. Andre stoffer 7 4 158 5 

4. Cannabis 78 48 1101 38 

5. Ingen stoffer 14 9 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 22 27 441 16 

2. CSS 35 26 572 25 

3. Andre stoffer 8 38 123 31 

4. Cannabis 49 16 868 34 

5. Ingen stoffer 11 55 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Aalborg Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses i forbruget af illegale stoffer, kriminalitet og psykiske pro-

blemer. Borgere indskrevet i Aalborg Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer generelt at 

være mindre belastede end borgere i de andre danske kommuner fra samme år. Alkoholforbruget 

synes hos flere grupper at være mere belastende hos de indskrevne borgere fra Aalborg Kommune 

end i Danmark generelt for samme år. 

Borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifikant mere belastede på psykiske problemer 

end borgere i standardpopulationen. Andelen, der gennemfører som planlagt, er ikke mindst lav for 

opioidgruppen. 
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Aarhus Kommune 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående kommune med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugs-

behandling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 bor-

gere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden bereg-

nes ud fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato 

for påbegyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således 

udfyldt et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende kommune vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

NB! Aarhus Kommune har leveret data fra deres eget registreringssystem. Det har ikke været muligt 

at få udtræk på gennemførselsstatus, og der er derfor kun statistik på indskrivninger i 2015. 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Aarhus 
Kommune 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 163 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet - 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 17 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

31,6 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

- 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

- 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende 

kommune i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

kommunen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende kommune henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende kommune:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende kommune i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 

 

 



229 
 

 
Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof - Stof - 

Alkohol - Alkohol - 

Kriminalitet - Kriminalitet - 

Somatisk - Somatisk - 

Psykisk - Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i kommunen Andel % (kommunen) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 48 29 661 23 

2. CSS (stimulanser) 43 26 756 26 

3. Andre stoffer 11 7 158 5 

4. Cannabis 50 31 1101 38 

5. Ingen stoffer 11 7 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – kommunen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – kommunen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – 
kommunen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – kommunen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – kommunen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal udskrevne 
kommunen 

Procent 
gennemført 

Antal udskrevne 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider - - 441 16 

2. CSS - - 572 25 

3. Andre stoffer - - 123 31 

4. Cannabis - - 868 34 

5. Ingen stoffer - - 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Aarhus Kommune mindre belastede end standardpopulationen fra 

2009 – 2014. Denne mindre belastning ses på kriminalitet og fysiske problemer. Borgere indskrevet i 

Aarhus Kommune synes også i forbruget af illegale stoffer generelt at være mere belastede end bor-

gere i de andre danske kommuner fra samme år. Stofbelastningen ses især hos grupperne opioid og 

CSS. 
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Regioner 
(Samlet opgørelse for kommuner med mindre end 30 indskrevne i 2015) 
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Region Hovedstaden 

Kommuner der har bidraget med data:  

Ballerup, Bornholm, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Fu-

resø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Høje-

Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre. 
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Region Hovedstaden 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående region med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugsbe-

handling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere 

indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud 

fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for på-

begyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt 

et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende region vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Region Ho-
vedstaden 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 118 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 95 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 20 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

29,3 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

32 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

323 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i regionen i 2015, sam-
menlignet med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulatio-
nen (2009 – 2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende regi-

on i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

regionen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende region henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende region:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende region i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i regionen Andel % (region) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 15 13 661 23 

2. CSS (stimulanser) 45 38 756 26 

3. Andre stoffer 7 6 158 5 

4. Cannabis 38 32 1101 38 

5. Ingen stoffer 13 11 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – regionen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – regionen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – regi-
onen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – regionen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – regionen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
regionen 

Procent 
gennemført 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 12 8 441 16 

2. CSS 36 28 572 25 

3. Andre stoffer 4 25 123 31 

4. Cannabis 36 42 868 34 

5. Ingen stoffer 7 43 190 45 

 

Konklusion. 

Borgere indskrevet i Region Hovedstaden i 2015 er signifikant mindre kriminalitetsbelastede end 

standardpopulationen 2009 – 2014. Derudover er der ingen overordnede signifikante forskelle. Ud-

over kriminalitet er belastningen for borgere i denne region endvidere meget lig borgere i den natio-

nale population. Borgere, som gennemfører behandlingen som planlagt, er generelt mindre belaste-

de end de borgere som ikke gør, og de er endvidere signifikant mindre alkoholbelastede end stan-

dardpopulationen. Opdelt på forbrugsgrupper er opioidgruppen signifikant mere stofbelastet end 

standardpopulationen og cannabisgruppen er signifikant mindre kriminalitetsbelastet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

Region Midtjylland 

Kommuner der har bidraget med data:  

Favrskov, Hedensted, Herning, Lemvig, Odder, Skanderborg, 

Struer. 
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Region Midtjylland 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående region med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugsbe-

handling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere 

indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud 

fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for på-

begyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt 

et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende region vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Region 
Midtjylland 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 115 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 90 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 23 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

27,6 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

39 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

325 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende regi-

on i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

regionen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende region henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende region:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende region i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Ja Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i regionen Andel % (region) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 22 19 661 23 

2. CSS (stimulanser) 29 25 756 26 

3. Andre stoffer 4 3 158 5 

4. Cannabis 51 44 1101 38 

5. Ingen stoffer 9 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – regionen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – regionen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – regi-
onen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – regionen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – regionen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
regionen 

Procent 
gennemført 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 14 7 441 16 

2. CSS 22 41 572 25 

3. Andre stoffer 3 0 123 31 

4. Cannabis 46 50 868 34 

5. Ingen stoffer 5 40 190 45 

 

Konklusion. 

Borgere indskrevet i Region Midtjylland er signifikant mindre stofbelastede end standardpopulatio-

nen fra 2009 – 2014. Borgere, der gennemfører behandlingen som planlagt, er signifikant mindre 

belastede mht. alkohol og kriminalitet, mens borgere, der ikke gennemfører behandlingen, er signifi-

kant mere psykisk belastede. Endelig er borgere i cannabisgruppen signifikant mindre stofbelastede 

end standardpopulationen. Bortset fra stofbelastning minder borgerne i Region Midtjyllands belast-

ning meget om den, der ses i den nationale population for 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

 

 

 

 

 

 

 

Region Nordjylland 

Kommuner der har bidraget med data:  

Hjørring, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted. 
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Region Nordjylland 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående region med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugsbe-

handling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere 

indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud 

fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for på-

begyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt 

et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende region vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Region 
Nordjylland 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 59 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 29 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 27 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,5 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

31 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

331 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende regi-

on i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

regionen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 

-0.02 

-0.09 

-0.33 

0.11 0.13 

-0.10 -0.10 

-0.12 

-0.08 

0.00 

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Stof Alkohol Kriminalitet Somatisk Psykisk

Nordjylland (n=59) Dk (n=2902)



256 
 

                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende region henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende region:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende region i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i regionen Andel % (region) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 13 22 661 23 

2. CSS (stimulanser) 16 27 756 26 

3. Andre stoffer 5 8 158 5 

4. Cannabis 20 34 1101 38 

5. Ingen stoffer 5 8 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – regionen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – regionen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – regi-
onen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – regionen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Ja Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – regionen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
regionen 

Procent 
gennemført 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 1 0 441 16 

2. CSS 8 50 572 25 

3. Andre stoffer 6 17 123 31 

4. Cannabis 12 33 868 34 

5. Ingen stoffer 2 0 190 45 

 

Konklusion. 

Generelt er borgere indskrevet i Region Nordjylland ikke signifikant forskellige fra standardpopulati-

onen fra 2009 – 2014, dog er de signifikant mindre belastede af kriminalitet. Det er endvidere pri-

mært med hensyn til somatisk og kriminalitetsbelastning, at borgere i Region Nordjylland adskiller sig 

fra den nationale population. Opdelt på forskellige grupper er der generelt for få borgere til, at man 

kan sige noget om signifikante forskelle, om end cannabisgruppen i regionen er signifikant mindre 

kriminalitetsbelastede end standardpopulationen.  
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Region Sjælland 

Kommuner der har bidraget med data:  

Faxe, Greve, Holbæk, Lejre, Lolland, Odsherred, Slagelse, 

Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg. 
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Region Sjælland 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående region med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugsbe-

handling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere 

indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud 

fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for på-

begyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt 

et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende region vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Region Sjæl-
land 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 82 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 55 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 29 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

25,7 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

18 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

307 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende regi-

on i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

regionen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende region henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende region:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende region i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof - 

Alkohol Nej Alkohol - 

Kriminalitet Nej Kriminalitet - 

Somatisk Nej Somatisk - 

Psykisk Nej Psykisk - 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug.  

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i regionen Andel % (region) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 10 12 661 23 

2. CSS (stimulanser) 28 34 756 26 

3. Andre stoffer 6 7 158 5 

4. Cannabis 26 32 1101 38 

5. Ingen stoffer 12 15 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – regionen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – regionen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – regi-
onen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – regionen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Ja Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Ja Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – regionen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
regionen 

Procent 
gennemført 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 10 10 441 16 

2. CSS 12 17 572 25 

3. Andre stoffer 2 0 123 31 

4. Cannabis 26 19 868 34 

5. Ingen stoffer 5 40 190 45 

 

Konklusion. 

Borgere indskrevet i Region Sjælland i 2015 er samlet set ikke signifikant forskellige fra standardpo-

pulationen 2009 – 2014. Der synes heller ikke at være store forskellige mellem de borgere, som gen-

nemfører behandlingen som planlagt, og de borgere som ikke gør. Dette kan dog skyldes det lille 

antal udskrevne borgere. Opdelt på forbrugstyper er det kun cannabisgruppen, som adskiller sig sig-

nifikant fra standardpopulationen, idet disse borgere er mindre belastede mht. stof, alkohol og psy-

kisk belastning. 
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Region Syddanmark 

Kommuner der har bidraget med data:  

Billund, Fanø, Haderslev, Langeland, Middelfart, Nordfyn, 

Sønderborg, Vejen, Ærø, Aabenraa. 
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Region Syddanmark 

I det følgende sammenlignes belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

2015 i ovenstående region med en national population (Dk) af borgere indskrevet i stofmisbrugsbe-

handling i 2015 i forhold til en standardpopulation. Standardpopulationen udgøres af 15.697 borgere 

indskrevet i stofmisbrugsbehandling i perioden 2009 til og med 2014. Belastningsgraden beregnes ud 

fra EuropASI-skema, som er besvaret indenfor tidsrummet 30 dage før til 30 dage efter dato for på-

begyndt behandling. Alle borgere, der indgår i sammenligning af belastningsgrad, har således udfyldt 

et EuropASI-skema. 

Rapporten for nærværende region vil bestå af følgende tre tabeller og syv figurer: 

Tabel 1.  Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

Tabel 2.  Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

Tabel 3.  Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 

fordelt på fem forbrugstyper. 

Figur 1.  Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 

med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopu-

lationen (2009 – 2014). 

Figur 2.  Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 

har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 3.  Belastningsgrad for opioid-brugere, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammen-

lignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 

standardpopulationen (2009 – 2014).  

Figur 4.  Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS), indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale po-

pulation (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 5.  Belastningsgrad for brugere af andre stoffer, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 

2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 6.  Belastningsgrad for brugere af cannabis, indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 

sammenlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 

forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

Figur 7.  Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i stof-

misbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 

population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 

 

 

 

Grupper < 5 vil ikke blive grafisk afbildet og der vil ikke blive beregnet signifikans på grupper < 15.
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Tabel 1. Behandlingsforløb, køn og alder for borgere i stofmisbrugsbehandling i 2015. 

 

Region Syd-
danmark 

National 
population 

 
Kommentarer 

Indskrevet 113 2902 Dato for påbegyndt behandling i 2015 
(ikke første anmodning) 

Udskrevet 90 2194 OBS! Kan være indskrevet før 2015, men 

er udskrevet i 2015. 

% kvinder 12 21 Omkring 80 % af de borgere, der besvarer 
ASI, er mænd. 

Alder, gns. 
 

28,3 29,2 Gennemsnitsalder ved dato for påbegyndt 
behandling. 

Gennemførelsesprocent 
for borgere udskrevet i 
2015.  

26 29 

Dette inkluderer alene gennemført be-
handling som planlagt. 

Indskrivningstid, dage gns. 
(af de udskrevne i 2015). 

180 276 Fra dato for påbegyndt behandling til or-
ganisationen udskriver borgeren.  

 

 

 
Figur 1. Belastningsgrad for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet 
med borgere indskrevet i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 
2014).  
 

0,00 udgør belastningsgraden på standardpopulationen (2009 – 2014) og gælder for faktorerne Stof, 

Alkohol, Kriminalitet, Somatisk (fysiske problemer) og Psykisk. En score over 0,00 er ensbetydende 

med en højere belastningsgrad for borgerne indskrevet i stofmisbrugsbehandling i nærværende regi-

on i 2015, end den der ses for standardpopulationen (2009 – 2014).  

 

Til vurdering af om afvigelsen af belastningsgraden for borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 

regionen i 2015 er signifikant forskellig fra belastningsgraden for borgere i standardpopulationen 

(2009 – 2014), kan nedenstående signifikanstabel anvendes som retningslinje. 
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                      Signifikanstabel 

              

  n=15 0,51 
 

n=300 0,12   

  n=30 0,36 
 

n=500 0,09   

  n=50 0,28 
 

n=1000 0,07   

  n=100 0,20 
 

n=2000 0,05   

  n=200 0,14 
 

n=3000 0,04   

              

Tabellen bruges ved alle figurer og skal læses som følger: 

Hvis udregningsgrundlaget udgør mellem 30 og 50 indskrivninger vil en score på +/- 0,36 være signifi-

kant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad (gælder såvel Stof, Alkohol, Kriminalitet, 

Somatisk som Psykisk).  

Hvis udregningsgrundlagt udgør mellem 200 og 300 indskrivninger vil en score på +/- 0,14 være signi-

fikant forskellig fra standardpopulationens belastningsgrad. Og så videre. 

 

På følgende områder ses der en signifikant forskel på belastningsgraden hos borgere indskrevet i 

nærværende region henholdsvis den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen 

(2009 – 2014). 

 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere i pågældende region:  Signifikant Borgere - Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 

 

EuropASI belastning fordelt på forskellige grupper 

I de følgende figurer indgår fordelinger for henholdsvis borgere der gennemførte/ikke gennemførte 

behandling og for forskellige grupper. I figurerne afbildes eksempelvis belastningsgraden for opioid-

brugere indskrevet i ambulant stofmisbrugsbehandling i 2015 i nærværende region i forhold til stan-

dardpopulationen (2009 – 2014), samt belastningsgraden for opioid-brugere indskrevet i stofmis-

brugsbehandling i 2015 i den nationale population (Dk) i forhold til standardpopulationen (2009 – 

2014). 
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Figur 2. Belastningsgrad for borgere udskrevet i 2015, der henholdsvis ikke har gennemført eller 
har gennemført behandlingen, sammenlignet med standardpopulationen (2009 – 2014).  
 

Belastning forskellig fra standard. 

Borgere der ikke har gennemført:  Signifikant Borgere der har gennemført:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Nej 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Nej 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

Forbrugsgrupper 

I tabel 2 er antal indskrevne borgere i 2015 opdelt i 5 forbrugsgrupper baseret på deres stofforbrug 

de sidste 30 dage inden påbegyndt behandling. 1) Har brugt opioider (inklusiv ordinerede opioider) 

og evt. også CSS, andre stoffer og cannabis. 2) Har brugt CSS og evt. også andre stoffer og cannabis, 

men ikke opioider. 3) Har brugt andre stoffer såsom benzodiazepiner, hallucinogener, inhalanter og 

lignende. Kan også have brugt cannabis, men ikke CSS eller opioider. 4) Har alene haft et forbrug af 

cannabis. 5) Har ikke rapporteret noget forbrug. 

 

 Tabel 2. Borgere fordelt på fem forbrugstyper ved behandlingsstart i 2015. 

 

 

Antal i regionen Andel % (region) Antal i Dk Andel % (Dk) 

1. Opioider 28 25 661 23 

2. CSS (stimulanser) 28 25 756 26 

3. Andre stoffer 5 4 158 5 

4. Cannabis 42 37 1101 38 

5. Ingen stoffer 10 9 226 8 
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Figur 3. Belastningsgrad for opioid-brugere indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med opioid-brugere indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for opioid-brugere. 

Opioid-brugere – regionen:  Signifikant Opioid-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Nej 

 

 
Figur 4. Belastningsgrad for brugere af centralstimulerende stoffer (CSS) indskrevet i stofmis-
brugsbehandling i 2015, sammenlignet med brugere af CSS indskrevet i den nationale populati-
on (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for CSS-brugere. 

CSS-brugere – regionen:  Signifikant CSS-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Nej Stof Nej 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Nej 

Somatisk Nej Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 
Figur 5. Belastningsgrad for brugere af andre stoffer indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, 
sammenlignet med brugere af andre stoffer indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i 
forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af andre stoffer. 

Brugere af andre stoffer – regi-
onen:  

Signifikant Brugere af andre stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Nej 

Alkohol - Alkohol Nej 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Nej 

Psykisk - Psykisk Ja 
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Figur 6. Belastningsgrad for brugere af cannabis indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2015, sam-
menlignet med brugere af cannabis indskrevet i den nationale population (Dk) i 2015 i forhold til 
standardpopulationen (2009 – 2014). 
 

Belastning forskellig fra standard for brugere af cannabis. 

Cannabis-brugere – regionen:  Signifikant Cannabis-brugere – Dk:  Signifikant 

Stof Ja Stof Ja 

Alkohol Nej Alkohol Ja 

Kriminalitet Nej Kriminalitet Ja 

Somatisk Ja Somatisk Ja 

Psykisk Nej Psykisk Ja 

 

 

 
Figur 7. Belastningsgrad for borgere, der ikke har brugt stoffer seneste måned, indskrevet i 
stofmisbrugsbehandling i 2015, sammenlignet med samme gruppe indskrevet i den nationale 
population (Dk) i 2015 i forhold til standardpopulationen (2009 – 2014). 
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Belastning forskellig fra standard for indskrevne der ikke har brugt stoffer i måneden op til ind-
skrivning. 

Brugere af ingen stoffer – regionen:  Signifikant Brugere af ingen stoffer – Dk:  Signifikant 

Stof - Stof Ja 

Alkohol - Alkohol Ja 

Kriminalitet - Kriminalitet Ja 

Somatisk - Somatisk Ja 

Psykisk - Psykisk Ja 

 

Tabel 3. Andelen af borgere, der ved udskrivning i 2015 har gennemført behandling som planlagt, 
fordelt på fem forbrugstyper. 

 

Antal 
regionen 

Procent 
gennemført 

Antal 
Dk 

Procent 
gennemført 

1. Opioider 20 15 441 16 

2. CSS 30 23 572 25 

3. Andre stoffer 6 33 123 31 

4. Cannabis 25 36 868 34 

5. Ingen stoffer 9 22 190 45 

 

Konklusion. 

Borgere indskrevet i Region Syddanmark er signifikant mindre stofbelastede og somatisk belastede 

end standardpopulationen fra 2009 – 2014. Borgere, der er udskrevet i regionen i 2015, er ikke signi-

fikant forskellige fra standardpopulationen, uanset gennemførselsstatus. Derudover er borgere i 

cannabisgruppen signifikant mindre stof- og somatisk belastede end standardpopulationen. 

 

 

 

 

 

 


