
 

KVALITETSSTANDARD 
 

Substitutionsbehandling 
Vedtaget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget xxxx 

 
 

Lovgrundlag  
 

  Lov om Social Service § 101 of § 142 i Sundhedsloven og vejled-
ning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmis-
brugere i substitutionsbehandling.    
 

    

    

Målgruppe   Borgere med langvarigt og komplekst stofmisbrug, har mulighed 
for at søge om substitutionsbehandling (lægelig behandling med 
afhængighedsskabende lægemidler).  
 
Behandlingen forudsætter, at borgeren er i målgruppen for substi-
tutionsbehandling og ud fra en lægefaglig vurdering kan profitere 
af behandlingen.  
 

    
    
Formål    Formålet med substitutionsbehandling er skadesreduktion og sta-

bilisering af misbruget.  

 
    

    
Indsats   Behandlingen ordineres, iværksættes, koordineres og uddelege-

res af lægekonsulent. 
 
Lægekonsulenten udarbejder i samarbejdet med borgeren en 
behandlingsplan for behandlingsforløbet. 
 
Behandlingsplanen omfatter bl.a.: 

 Formål med behandlingen 

 Valg af behandlingspræparat 

 Dosisstørrelse  

 Udleveringsmåde 

 Kontrol med indtagelse 

 Samarbejde og koordinering med andre lægelige behand-
linger 

 Opfølgning på helbredsforhold 

 Skadesreduktion.  
 
I forbindelsen med behandlingsforløbet kan der med udgangs-
punkt i en individuel vurdering stilles krav om urinprøvekontrol 
bl.a. i forbindelse med sidemisbrug. 
 
Urinprøvekontrol kan ske med og uden varsel. 

    

    



 

Omfang og varighed    Behandlingsindsatsen iværksættes med udgangspunkt i en indi-
viduel behandlingsplan, der fastsætter omfanget og varighed af 
behandlingsforløbet.   

Lægekonsulenten har ansvaret for ordination, opfølgning og kon-
trol m.m. og kan uddelegere opgaver til det sundhedsfaglige per-
sonale i Udleveringen.     

    
Opfølgning på indsatsen   Der kontrolleres for misbrug af andre stoffer. Konstatering af og 

konsekvenser ved evt. uregelmæssigheder i behandlingsforløbet 
afgøres af lægekonsulenten.   

    
    
Omkostninger for borge-
ren 

  Substitutionsbehandling for stofmisbrug er gratis for borgeren.  
 
Transportudgifter til behandlingsstedet refunderes ikke. 

    

    

Kvalitetsmål     

 At stabilisere borgerens daglige tilværelse 

 At støtte borgeren til et bedre hverdagsliv 

 At bringe borgerens illegale misbrug til ophør 

 At reducere de skader der følger med misbrug 

 At reducere evt. kriminalitet    

 
    
    
Leverandør    Der er frit valg på lægelig substitutionsbehandling, men det forud-

sætter, at borger er visiteret til substitutionsbehandling igennem 
Hjørring Kommune. 
 
Udlevering af medicin (substitutionsbehandling) i Hjørring Kom-
mune:  
 
Dronningensgade 31,  
9800 Hjørring 
  
NC Jensensgade 2b,  
9850 Hirtshals  
 

    

    

Ansøgning    Misbrugsteam Hjørring 
Tlf. 72 33 50 67 
(se telefontid på www.hjoerring.dk) 
 
Digital post:  
Hjørring kommune kan kontaktes via E-Boks eller borger.dk 
 
Almindeligt brev: 
Hjørring Kommune 
Springvandspladsen 5 
9800 Hjørring 

http://www.hjoerring.dk/


 

    

    
Sagsbehandlingstid     Substitutionsbehandling sættes i værk senest 14 dage efter, at 

borgeren har henvendt sig med ansøgning om behandling. 
 
Når borger henvender sig om substitutionsbehandling afholdes i 
første omgang en udredningssamtale med socialfaglig rådgiver, 
hvor borger og rådgiver i samarbejde udreder borgers misbrug og 
øvrige relevante forhold afdækkes og beskrives. Herefter får bor-
ger en tid ved lægekonsulenten, der afgør hvor vidt borger bevil-
ges substitutionsbehandling.  

    

    

Særlige forhold    Behandlingsindsatsen og resultatet heraf dokumenteres, med 
henblik på løbende kvalitetsudvikling.   

Alle registreringer i forbindelse med behandlingsindsatsen er om-
fattet af Persondataloven.  

    
 


