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Vedr.: Overholdelse af behandlingsgarantien for stofbrugere i Københavns Kommune 

Gadejuristen tillader sig at rette henvendelse til Københavns Kommunes socialborgmester og 

Københavns Kommunes Socialudvalg på baggrund af vores bekymring over en mulig systematisk 

tilsidesættelse af behandlingsgarantien for stofbrugere i Københavns Kommune. 

Folketinget vedtog som bekendt i 2002 en behandlingsgaranti for stofbrugere, der indebærer en 

pligt for kommunerne til at iværksætte behandling inden for 14 dage fra borgerens første 

henvendelse om hjælp. 

I 2007 afslørede en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning, at behandlingsgarantien ikke 

var overholdt i 41,5 % af afgørelserne efter servicelovens § 101. SFI-undersøgelsen publiceret i 

2009 peger ligeledes på, at mange stofbrugere indskrevet i behandling ønsker mere behandling 

end de tilbydes i det kommunale behandlingssystem og at 44 % modtager behandling af meget lav 

intensitet, dvs., at de ud over at få udleveret medicin er i kontakt med behandlere sjældnere end 

hver 14. dag. Senest har også Rigsrevisionen udtalt kritik af dansk stofbehandling, nemlig i januar 

sidste år.  

Behandlingsgarantien indebærer, at kommunen inden for 14 dage skal have foretaget udredning, 

udarbejdet behandlingsplan, truffet afgørelse om et behandlingstilbud samt have iværksat 

behandlingen i henhold til den udarbejdede behandlingsplan.1 Behandlingsgarantien omfatter 

social behandling reguleret i servicelovens § 101, mens der ikke eksisterer en behandlingsgaranti 

for medicinsk behandling. Indholdet af den sociale behandling er som sådan ikke undergivet 

minimumsforpligtelser, men skal indholdsmæssigt og omfangsmæssigt række ud over tilbud om 

rådgivning og enkeltstående samtaler.2 Hvis det ikke er muligt at foretage en fuld udredning inden 

for 14 dage, må dette skrives ind i behandlingsplanen og såvel behandlingsplan som 

                                                           
1
 Vejledning nr. 10 om særlig støtte til voksne af 15. februar 2011 (Vejledning nr. 5 til serviceloven), pkt. 160. 

2
 Ankestyrelsens Principafgørelse 54-09, hvor Ankestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering fandt at et 

”forbehandlingstilbud”, der indebar behandling to halve dage om ugen baseret på såvel gruppe som individuelt 
udviklingsarbejde, i den konkrete sag opfyldte servicelovens krav om tilbud til behandling af stofbrugere. 
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behandlingsbehovet og behandlingsindsatsen skal løbende vurderes og justeres.3 

Gadejuristen har gennem årene fulgt et større antal udsatte borgere i behandling ved Københavns 

Kommunes rådgivningscentre og vi har det seneste år set en række tilfælde, hvor stofbrugere i 

Københavns Kommune ikke tilbydes behandling inden for 14 dage. Dertil har vi set flere tilfælde, 

hvor der visiteres til ”udredning med henblik på udarbejdelse af behandlingsplan”, herunder at der 

samtidig sættes en to måneders tidsplan for denne opgave, som lovgiver altså har tildelt højst 14 

dage.  

Det er Gadejuristens opfattelse, at der kun i helt særlige tilfælde vil kunne foretages sådanne 

visitationer uden, at behandlingsgarantien herved vil være overtrådt. Kommunen er som ovenfor 

nævnt forpligtet til at foretage udredning, udarbejde behandlingsplan og iværksætte den konkrete 

behandling inden for 14 dage, hvorfor en sådan ”afgørelse” om visitation til udredning og 

udarbejdelse af behandlingsplan reelt set alene indeholder de elementer, der allerede skal være 

foretaget inden for 14 dage og forud for afgørelsen. Udredning og udarbejdelse af 

behandlingsplan alene eller i sammenhæng med substitutionsbehandling vil ikke indholds- og 

omfangsmæssigt opfylde kravet til behandling efter servicelovens § 101. 

Vi har tillige set en række eksempler på, at man på rådgivningscentrene anser 

behandlingsgarantien for opfyldt, når en stofbruger modtager substitutionsbehandling, selvom der 

fortsat hverken er iværksat eller tilbudt ønsket social behandling i henhold til servicelovens § 101. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet og denne fejlfortolkning kunne også betyde, at Københavns 

Kommunes medarbejdere i disse tilfælde fejlagtigt indberetter til Stofmisbrugsdatabasen, at man 

har overholdt behandlingsgarantien. 

Gadejuristen har i flere tilfælde påtalt disse fejlfortolkninger af lovgivningen overfor 

rådgivningscentrene. Beskeden har imidlertid været – herunder fra ledende medarbejdere - at 

man i Københavns Kommune anser behandlingsgarantien for overholdt, så snart man er 

indskrevet i substitutionsbehandling, samt at de sager Gadejuristen påtalte ikke var udtryk for fejl 

eller helt særlige sager, idet en sådan sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstiden, var helt i 

overensstemmelse med almindelig praksis i kommunen.  

Dette får Gadejuristen til at frygte, at behandlingsgarantien i Københavns Kommune i vidt omfang 

ikke overholdes og at man altså systematisk tilsidesætter den behandlingsgaranti Folketinget har 

vedtaget for mere end 10 år siden. 

Der kan være flere grunde til, at man fører en ulovlig praksis i den kommunale stofbehandling. Der 

kan være tale om en fejlagtig fortolkning af servicelovens § 101, herunder en misforståelse af 

kommunens ”Vejledende retningslinjer for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i 

Københavns Kommune” fra april 2011, eller der kan være tale om en normering af behandlende 

personale, der gør det vanskeligt eller umuligt i praksis at overholde behandlingsgarantien.  

I ”Vejledende retningslinjer for visitation til behandling for stof- og alkoholmisbrug i Københavns 
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 Vejledning nr. 10 om særlig støtte til voksne af 15. februar 2011 (Vejledning nr. 5 til serviceloven), pkt. 160. 
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Kommune” deler man indsatsen op i to dele, 1) substitutionsbehandling og 2) stoffri behandling. 

Mens man ved gennemgangen af substitutionsbehandling hovedsagligt fokuserer på den 

medicinske behandling, gennemgås servicelovens § 101 under stoffri behandling. Selvom det ikke 

af teksten fremgår, at patienter i substitutionsbehandling ikke tillige har ret til social behandling 

efter servicelovens § 101, synes det nærliggende, at man kan få denne forståelse på baggrund af 

opdelingen i kommunens retningslinjer. Gadejuristen skal derfor foreslå, at man foretager 

ændringer i disse retningslinjer. 

Gadejuristen har også bistået en række borgere indskrevet i heroinbehandling i forbindelse med 

besparelser og serviceforringelser i heroinbehandlingen i løbet af 2012. I den forbindelse har 

Københavns Kommunes socialforvaltning oplyst, at normeringen af personale til at varetage den 

sociale behandling på Valmuen efter ændringerne af tilbuddet var ca. dobbelt så høj som på de 

øvrige rådgivningscentre. Der var ifølge socialforvaltningen afsat tre årsværk (der var ansat tre 

pædagoger) til varetagelse af den sociale behandling ift. 75 indskrevne på Valmuen, da man 

oplyste dette.4 Såfremt det er korrekt, at der på Københavns Kommunes rådgivningscentre er tale 

om en normering i nærheden af blot 3 årsværk til godt 150 indskrevne, synes det tydeligt, at man 

ikke vil være i stand til at levere en social behandling, der indholds- og omfangsmæssigt opfylder 

lovens krav, ligesom det synes nærliggende, at man ikke vil være i stand til at foretage udredning, 

udarbejde behandlingsplan og iværksætte et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud inden for 14 

dage, som der er krav om i serviceloven. 

Gadejuristen skal på baggrund af ovenstående opfordre til, at Københavns Kommunes 

socialforvaltning foretager en gennemgang af praksis på rådgivningscentrene og indskærper, at 

behandlingsgarantien skal overholdes, samt at socialforvaltningen ved detaljerede retningslinjer 

for det behandlende personale vil sikre, at man her vil komme til at forstå indholdet af 

behandlingsgarantien her godt 10 år efter denne bestemmelses ikrafttræden.  

Gadejuristen skal tillige opfordre til, at man i Københavns Kommune sætter tal på normeringen på 

rådgivningscentrene samt undersøger om den nuværende normering reelt er årsag til den 

manglende overholdelse af behandlingsgarantien. 

  

Med venlig hilsen 

Gadejuristen      
 
 
Emil Kiørboe, cand.jur., gadejurist 
 
 

                                                           
4
 Af socialforvaltningens skrivelse af 18. august 2012 til brugerne af Valmuen fremgår: ”Det betyder dog ikke, at 

brugerne får mindre social behandling end i de øvrige københavnske behandlingstilbud. Faktisk er forbruget til den 
psykosociale behandling i Valmuen højere end på sammenlignelige behandlingsenheder i København. Den nuværende 
bemanding på 3 årsværk til varetagelse af den psykosociale behandlingsindsats for 75 brugere er således ca. dobbelt 
så høj som på sammenlignelige tilbud i Rådgivningscenter Københavns behandlingsenheder.” 
Se https://subsite.kk.dk/~/media/5779E9EEF1D74CCD91D98BAE416C59C8.ashx 
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