
Kvalitetsstandard  
for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
2019-2021 
 
 
 
I medfør af § 139 i Serviceloven, har Socialministeriet siden 1.7.2007 fastsat, 
at kommunerne skal udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale behandling 
for stofmisbrug, som tilbydes kommunens borgere.  
Kvalitetsstandarden er senest revideret 17. december 2019 md virkning fra 1. 
januar 2020. 
 
Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre kommunens målsætninger, tilbud 
og praksis på området synlige og tilgængelige for borgerne. 
Kvalitetsstandarden skal som minimum offentliggøres på kommunens 
hjemmeside 
 
I Socialministeriets vejledning nævnes følgende målgrupper for information om 
tilbud til stofmisbrugere: 
 
Aktive misbrugere 
Misbrugere, som er eller tidligere har været i behandling 
Pårørende til misbrugere 
Behandlingsinstitutionernes samarbejdspartnere i og uden for kommunen 
Offentligheden i al almindelighed 
 
Informationsbehovet varierer fra målgruppe til målgruppe, da det er forskellige 
typer oplysninger, der efterspørges, afhængig af hvem der søger 
oplysningerne, og med hvilket formål. Denne kvalitetsstandard falder derfor i 
tre dele med hver sin primære målgruppe: 
 
1. del henvender sig primært til aktive misbrugere, pårørende og 
offentligheden i al almindelighed. Oplysningerne i denne del af 
kvalitetsstandarden svarer i store træk til indholdet af Frederiksberg 
Kommunes Rådgivningscenters hjemmeside www.frederiksberg.dk/fkrc. 
 
2. del henvender sig primært til misbrugere, som er i behandling.  
Se mere på www.frederiksberg.dk/fkrc  
 
3. del henvender sig primært til samarbejdspartnere og andre offentlige 
myndigheder. Denne del af kvalitetsstandarden er den systematiske og 
udtømmende beskrivelse af tilbuddene. 
 
De øvrige målgrupper kan naturligvis også finde relevante oplysninger her. 
Denne del af kvalitetsstandarden kan ligeledes downloades fra 
www.frederiksberg.dk/fkrc. 

http://www.frederiksberg.dk/fkrc
http://www.frederiksberg.dk/fkrc
http://www.frederiksb/
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Kvalitetsstandarderne skal revideres mindst hvert andet år. Denne 
kvalitetsstandard gælder for årene 2019-21. Næste revision skal senest ske 
1.7.2022. 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har med virkning fra 17. april 
2009 varetaget kommunens alkoholbehandling. Denne kvalitetsstandard 
vedrører alene den sociale behandling af stofmisbrug. 
 
         Frederiksberg, 1. juli 2020 
 
 
 
 
 
Kvalitetsstandard  
for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
 
I 
 
 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter – tilbud til 
stofmisbrugere 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) varetager rådgivning og 
behandling af stofafhængige med bopæl i Frederiksberg Kommune. Pårørende 
til misbrugere kan modtage råd og vejledning i FKRC. 
 
Ud over rådgivning og behandling af enkeltpersoner tilbyder FKRC oplysning 
om brug og misbrug af rusmidler. Det sker i samarbejde med 
Sundhedsafdelingens forebyggelsesafdeling. 
 
 
 
Indhold: 
 
01. Hvor henvender man sig? 
 
02. Hvordan henvender man sig? 
 
03. Anonymitet 
 
04. Åbnings- og telefontider 
 
05. FKRC’s målsætninger, opgaver og politikker 
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06. FKRC’s afdelinger og tilbud 
Afdeling 1. Opiatafhængighed (heroin og benzodiazipin)  
Stofrådgivningen, Afdeling 2. Centralstimulerende stoffer (hash og 
kokain) 
Roskildevej (Værested) 
 
07. Døgnophold 
 
09. Pårørende 
 
09. Behandlingsgaranti og ventetider 
 
10. Frit institutionsvalg 
 
11. Fokusaftale, virksomhedsplan og hjemmeside 
 
13. Klager over behandlingen 
 
14. Personale 
 
 
01. Hvor henvender man sig? 
Man kan henvende sig på FKRC’s ”Stofrådgivning 1” eller ”Stofrådgivning 
2”,(Hash og kokain)  afhængig af hvilken slags stofproblemer man har. 
 
Brugere af opiater heroin, metadon og andre ”hårde” stoffer kan henvende sig 
til 
 
Stofrådgivning 1 
Peter Bangs Vej 32,1. 
2000 Frederiksberg 
Tlf: 3821 3901 
 
Brugere af centralstimulerende stoffer hash, kokain og lignende kan henvende 
sig til 
 
”Stofrådgivning 2” 
FKRC Afdeling 2 
Peter Bangs Vej 24,3 og 26,3. 
2000 Frederiksberg 
Tlf: 3821 3902 
 
 
 
02. Hvordan henvender man sig? 
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Man kan henvende sig på eget initiativ eller på opfordring fra egen læge, 
sagsbehandler eller andre. Henvendelse kan ske personligt, pr. telefon eller på 
e-mail fkrc@frederiksberg.dk  
 
Det er en god idé at ringe og få en tid til en samtale. 
 
 
 
03. Kan man være anonym? 
FKRC yder rådgivning og vejledning tre til fem samtale, uden at man behøver 
at oplyse navn og adresse. Hvis man skal starte en egentlig behandling, kan 
man ikke være anonym. 
 
FKRC beder om at se dokumentation på kommunetilhørsforhold. Det kan ske 
ved fremvisning af sygesikringsbevis, hvor cpr.nr dækkes. 
 
Serviceloven § 101 a giver mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling under 
forudsætning af at man ikke har andre social problemer og ikke har behov for 
medicinsk behandling i henhold til Sundhedslovens § 142. 
 
04. Åbningstider og telefontider  
 
Se under de enkelte afdelinger i punkt 6.  
  
05. FKRC’s målsætninger, opgaver og politikker 
 
 
Målsætninger  
 
FKRC’s primære målsætning vedrører behandlingen: 
 
Den ene vedrører behandlingen: 
Det er FKRC’s målsætning at borgeren på basis af frivillighed ”øger de 
personlige ressourcer og/eller reducere de skadelige virkninger” af rusmidler 
for flest mulige borgere i Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem 
rådgivning og behandling til en bred vifte af borgere med problematisk og / 
eller skadeligt brug af rusmidler. Indsatsen foregår i et samarbejde med øvrige 
social- og sundhedsfaglige tilbud og andre relevante områder i Frederiksberg 
Kommune og Region Hovedstaden. 
I det omfang det er muligt, og den behandlingssøgende ønsker det, skal FKRC 
bidrage til at de personlige ressourcer bl.a. søges styrket gennem opnåelse og 
fastholdelse af en tilværelse uden (skadeligt) brug af rusmidler. 
 
Den anden målsætning vedrører tidlig indsats/forebyggelsen af 
rusmiddelproblemer: 

mailto:fkrc@frederiksberg.dk
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Oplysende og forebyggende aktiviteter udføres i samarbejde 
Sundhedsafdelingen, med skoler og uddannelsesinstitutioner og har til hensigt 
at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over for de unge 
understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet. 
 
FKRC’s indsats er primært rettet mod individ og familieniveau. 
Forebyggelsesindsatsen i Sundhedsafdelingen er primært rettet mod grupper 
og samfund. 
FKRC skal gennem oplysning og forebyggende aktiviteter bidrage til at unge, 
deres forældre og andre borgere i Frederiksberg Kommune opnår en nuanceret 
viden om rusmidlers virkninger og skadevirkninger, som sætter dem i stand til 
at træffe egne beslutninger, når de møder rusmidler i hverdagen. 
FKRC’s tidlige indsats består primært i rådgivende og vejledende samtaler med 
unge og deres forældre om rusmidler på individ- og familieniveau. 
Sundhedsafdelingens forebyggelseskonsulenter varetager oplysningsindsatsen i 
skoler og på ungdomsuddannelser. FKRC bidrager med konsulentbistand.  
Hensigten er at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats 
over unge/borgere understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet.  
 
Opgaver 
 
FKRC er normeret til at varetage driften af 240 behandlingspladser, som 
omfatter: 
Ambulant rådgivning  
Ambulant behandling  
Behandlingstilbud til brugere af hash 
Behandlingstilbud til brugere af kokain, amfetamin, ecstasy mv. 
Anonym stofmisbrugsbehandling 
Behandlingstilbud til opiatafhængige (heroin): substitutionsbehandling, 
herunder delegation til specialklinik (heroin) 
Gruppebehandlingstilbud 
Sundhedsfaglige tilbud 
Familieorienteret behandling 
Drift af værestedet Roskildevej  
Samarbejde med bruger og relevante aktører omkring sanering af sociale, 
boligmæssige, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold  
Visitation til døgnophold og tilsyn med brugere under døgnophold  
Efterværn, herunder forslag til grupper for stoffri brugere  
Opfølgningssamtale 1 og 6 mdr. efter endt behandling 
Tilbud til pårørende 
 
 
 
Politikker 
 



6 
 
 

FKRC har udarbejdet politikker på stofmisbrugsområdet, som angiver de 
overordnede retningslinjer for en række centrale områder. Politikkerne er 
tiltrådt af kommunalbestyrelsen. De vigtigste politikker er: 
 
Behandlingen 
 
Behandlingen tilrettelægges efter aktuel bedste viden på området. 
FKRC’s rådgivnings- og behandlingstilbud hviler på princippet om graduerede 
målsætninger. Indsatsen skal være helhedsorienteret, tage hensyn til hver 
enkelt brugeres specielle forhold og have til hensigt at styrke brugernes 
ressourcer og fjerne eller reducere belastningerne ved stofmisbruget og den 
dermed forbundne livsstil. Indsatsen skal ske på en respektfuld måde og må 
ikke udsætte brugerne for umyndiggørelse.  
 
Medicinanvendelse  
 
Udgangspunktet for FKRC’s anvendelse af medicin i behandlingen er de til 
enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Behandlingshensyn 
vejer tungere end kontrolhensyn.  
 
Behandlingsplaner 
 
FKRC skal betjene sig af behandlingsplaner som et aktivt redskab i de enkelte 
behandlingsforløb. Formålet med behandlingsplanerne er at skabe klarhed om 
mål, midler og ansvarsfordeling samt at medvirke til at fastholde brugeren i 
behandlingskontakten og opnå de ønskede mål.  
 
Journaler 
 
FKRC skal betjene sig af et journalsystem, som opfylder de formelle krav til 
offentlige institutioners journalføring og som desuden kan tjene til 
dokumentation af det udførte behandlingsarbejde med hensyn til 
målsætninger, metoder og resultater. Endvidere skal journalerne kunne danne 
udgangspunkt for supervision, personaletræning og forskning.  
Brugerne skal have fuld adgang til at læse egen journal og skal informeres om 
dette.  
 
Forebyggelse og oplysning  
 
FKRC støtter en forebyggende indsats mod stofmisbrug. Målet er en samlet, 
kommunal forebyggelsesstrategi på rusmiddelområdet og at realisere mest 
muligt af denne i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. 
Forebyggelses- og oplysningsvirksomheden skal være ikke-sensationspræget, 
nuanceret, fagligt og metodisk velfunderet og skal udøves med respekt for de 
enkelte målgruppers særlige forhold.  
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Konsulentvirksomhed  
 
FKRC skal på konsulentbasis stille sin viden om stofmisbrug til rådighed for 
samarbejdspartnere m.fl. Konsulentbistanden ydes i personsager eller i 
generelle misbrugsspørgsmål. Bistanden skal ydes hurtigst muligt efter 
omstændighederne og på et fagligt højt niveau.  
 
Personaleforhold 
 
Målet for personalepolitikken er, inden for rammerne af kommunens generelle 
personalepolitik, at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere; at 
udvikle et godt arbejdsklima, som fremmer medarbejdernes trivsel, 
omstillingsevne og effektive arbejdsindsats; at give den enkelte medarbejder 
mulighed for faglig og personlig udvikling samt at demokratisere 
beslutningsprocesserne vedrørende arbejdstilrettelæggelse og 
personaleforhold.  
SSA området har i foråret 2016, senest revideret i 2019 udarbejdet et 
medarbejdergrundlag som følges. 
 
Ressourcer 
 
FKRC’s samlede budgetramme skal overholdes under hensyn til den mest 
fleksible udnyttelse af de samlede økonomiske ressourcer. Inden for 
institutionen delegerer centerlederen i videst mulig udstrækning den 
økonomiske kompetence, således at der skabes sammenhæng mellem den 
økonomiske og beslutningsmæssige kompetence.  
FKRC’s lokaler skal ved deres indretning signalere en åben og ubureaukratisk 
atmosfære, med en så høj materiel standard som ressourcerne tillader. 
Lokalerne skal fremstå ryddelige og rene. Alle arbejdspladser skal yde hver 
enkelt medarbejder maksimal arbejdsro og skal opfylde de til enhver tid 
gældende arbejdsmiljømæssige forskrifter.  
 
Samarbejdsforhold  
 
FKRC skal arbejde for, at samarbejdet med samarbejdspartnere foregår 
fleksibelt, ubureaukratisk og servicepræget. FKRC skal medvirke til et højt, 
gensidigt informationsniveau.  
Kompetenceforhold og handleansvar skal altid være præciserede. I forhold til 
presse og offentlighed skal FKRC være åben, informativ og saglig. Brugernes 
identitet og personlige forhold skal beskyttes.  
 
Evaluering og forskning  
 
FKRC skal arbejde for en systematisk vidensopsamling og evaluering af 
effekten af institutionens brugerrettede aktiviteter og af hensigtsmæssigheden 
af institutionens organisatoriske opbygning og funktionsmåde.  
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FKRC indberetter data til Socialstyrelsen via Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), 
Danmarks Statistik. 
 
 
 
06. FKRC’s afdelinger og tilbud 
 
Stofrådgivning 1 

 
FKRC’s afdeling 1 varetager behandlingen af personer, som ønsker hjælp til at 
ophøre med, eller stabilisere brugen af opiater: heroin eller tilsvarende stoffer.  
 
Formålet med behandlingen er at støtte brugerne i at få en så tilfredsstillende 
tilværelse som muligt under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og 
muligheder. 
 
I mange tilfælde ønsker brugerne at blive stoffri. I andre tilfælde er ønsket at 
stabilisere brugen af stoffer og reducere de skadelige virkninger. 
 
Stofrådgivning 1’s tilbud kan opdeles i socialfaglige- og sundhedsfaglige / 
medicinske tilbud 
 
De socialfaglige tilbud ydes jf. socialstyrelsens retningslinjer og omfatter:  
Rådgivning og vejledning vedrørende misbrugsproblematikker  
Behandlingsplanlægning, udredning, screening (ASI, M.I.N.I.) 
Samtaler med fokus på behandling af afhængigheden  
Familieinddragelse, hvis ønsket 
Gruppebehandlingstilbud 
Koordinering af behandlingen med lægefaglig behandlingsplan og relevante 
samarbejdspartnere  
Rådgivning, vejledning og kursustilbud til pårørende 
Konsulentbistand 
Opfølgning efter 1. og 6. måneder efter ”afsluttet behandling”. 
 
De sundhedsfaglige tilbud ydes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer bl.a.: 
Medicinsk behandling af heroinmisbrug med buprenorfin (subuxone) eller 
metadon  
Sundhedsplan jf. gældende lovgivning. 
Samtaler, efter behov om almen sundhedstilstand  
Vejledning ved risikoadfærd / skadesreduktion 
Øreakupunktur 
Prævention og rådgivning om prævention  
Vaccination for bl.a. hepatitis (leverbetændelse)  
Hjælp med kontakt til hospitaler og praktiserende læger  
Støtte til at fortsætte igangværende undersøgelser og behandlinger  
Sårbehandling  
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Udlevering af værktøj 
Kostvejledning 
 
I praksis vil opiatmisbrugeres behandlingsforløb være en kombination af begge 
typer tilbud.  
 
Behandlingen foregår i samarbejde med sagsbehandlere i de relevante 
områder, egen læge, hospitaler og andre kommunale og private 
samarbejdspartnere. 
 
Henvendelse 
 
Man kan henvende sig på eget initiativ ved personligt fremmøde, pr. telefon, e-
mail eller efter henvisning fra sagsbehandler, egen læge, hospital eller andre. 
Det anbefales at ringe i forvejen og få en tid til en samtale, så man undgår 
unødig ventetid.  
 
Hvad sker der når man henvender sig til Stofrådgivning 1? 
 
Det første der sker, er, at man får en tid til en samtale med en af FKRC's 
behandlere/socialrådgivere. Formålet med den første samtale er at afklare 
brugerens ønsker til behandlingen. Der udarbejdes en foreløbig 
behandlingsplan. Omfatter medicinsk behandling, skal man have en samtale 
med FKRC’s læge. Og så kan behandlingen gå i gang - inden for 14 dage, jf. 
behandlingsgarantien. 
 
Senere vil der blive udarbejdet en mere detaljeret behandlingsplan, hvis der er 
behov for det. 
 
Hvor ligger Stofrådgivning 1? 
 
FKRC’s afdeling 1 ligger på Peter Bangs Vej 32,1. Bus 9A, og Metroen 
(Fasanvej) på  Nordre Fasanvej. 
 
 
 
B. Stofrådgivning 2 
 
FKRC's afdeling 2 tilbyder rådgivning og behandling til personer, som har 
problemer med brug af hash, kokain, amfetamin og beslægtede stoffer. 
Hjælpen tilbydes såvel brugere som deres nærmeste pårørende. 
 
Det er målet at støtte den enkelte bruger i at leve en så tilfredsstillende 
tilværelse som muligt uden indtagelse af stoffer, under hensyn til den enkeltes 
behov, ønsker og muligheder. 
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Tilbud 
 
Stofrådgivning 2 kan tilbyde 
Anonym personlig eller telefonisk rådgivning og behandling 
Rådgivning og vejledning med henblik på afklaring af behandlingsbehov 
”Ungetilbud” ”Frederiksberg U-turn” for alle 15-25 årige. 
Lægesamtale 
Behandlingsplanlægning, udredning, screening (ASI, Ung-map, M.I.N.I) 
Familieinddragelse  
Rådgivning og undervisning af pårørende 
Koordinering af behandlingen med relevante samarbejdspartnere og (evt.) 
lægefaglig behandlingsplan 
Behandling 
 
 
 
Behandling 
 
Afdeling 2's behandlingstilbud består bl.a. af 
 
Individuelle samtaleforløb  
Gruppebehandling for hash- og kokainafhængige  
Anonym behandling for hashmisbrugere (SEL § 101a) 
”Frederiksberg U-turn” et ungetilbud  
Øreakupunktur  
Visitation til døgnophold med henblik på stoffrihed  
Opfølgning 1. og 6. måneder efter ”afsluttet behandling”.  
 
Behandlingen foregår i samarbejde med sagsbehandlere i de relevante 
områder, region og andre relevante samarbejdspartnere. 
 
Henvendelse 
 
Man kan henvende sig på eget initiativ eller i samarbejde med mentor, SKP, 
eller efter henvisning fra sagsbehandler, egen læge, hospital m.fl. 
Henvendelsen kan ske ved personligt fremmøde, pr. telefon eller e-mail.  
 
Hvad sker der når man henvender sig til Stofrådgivning 2? 
Det første der sker, er, at man får en tid til en samtale med en af FKRC's 
behandlere/socialrådgivere. Den første kontakt er en samtale, hvor den 
enkeltes aktuelle situation udredes. Derefter tages der stilling til det videre 
forløb. Hvis der skal påbegyndes en egentlig behandling, udarbejdes en 
behandlingsplan. 
 
Hvor ligger Stofrådgivning 2? 
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På Peter Bangs Vej 24,3 og 26,3. 
Nærmeste offentlige transportmidler er bus 9A, og Metro (Fasanvej) på Nordre 
Fasanvej.  
 
Stofrådgivning2 deler lokaler med Alkoholrådgivningen, Afdeling 4. 
 
 
 
Oplysning og forebyggelse 
 
Stofrådgivningen, afdeling 2 varetager i samarbejde med Sundhedsafdelingen 
også opgaver vedrørende oplysning og forebyggelse af rusmiddelproblemer. 
 
Målsætninger og fokusområder 
 
Det er en målsætning at arbejde for at styrke børn og unges 
handlekompetence til at omgås alkohol og andre rusmidler på en fornuftig og 
forsvarlig måde. Samt at hæve alderen for alkoholdebut og sænke forbruget af 
rusmidler blandt børn og unge på Frederiksberg.  
 
Det et mål at fremme at børn og unge kan færdes på skoler, SFO’er, klubber, 
ungdomsuddannelser mv. på Frederiksberg i et miljø frit for rusmidler. 
 
Endvidere at sætte unge og rusmidler på dagsordenen i Frederiksberg 
Kommune, således at de professionelle, der møder de unge med 
rusmiddelproblemer, føler sig klædt på til at løfte opgaven. 
 
Sundhedsafdelingens ydelser på forebyggelsesområdet er et tilbud til 
frontmedarbejdere, skoler, ungdomsuddannelser, klubber, ungdomspensioner 
og andre organisationer i Frederiksberg Kommune og har til hensigt at 
medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over for de unge 
understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet. 
 
Folkeskoler, ungdomsuddannelser og andre institutioner 
Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen står til rådighed for folkeskoler, 
ungdomsuddannelser, klubber og andre samarbejdspartnere, som søger viden 
og faglig eller praktisk bistand vedrørende rusmiddelforebyggelse og indsatser 
mod problematisk brug af rusmidler.  
 
Børn, unge og forældre 
Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen står til rådighed for større børn og 
unge samt forældre, som søger oplysninger om misbrug. 
 
Udlån af undervisningsmaterialer  
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Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen indsamler løbende de nyeste 
undervisningsmaterialer, og bistår gerne med valg af undervisningsmaterialer. 
Det er muligt at låne materiale til undervisningsbrug.  
 
 
 
 
 
C. Roskildevej 
 
Roskildevej rummer et værested (30 brugere) og onsdagsgruppen (15 
deltagere).  
 
 
Tilbud og aktiviteter værested 
Morgenmad og frokost  
Omsorg for brugerne  
Hyggeligt samvær  
Praktisk bistand  
Hjælp til digital post 
Aviser og spil  
Bordtennis  
Computere  
Mulighed for bad og tøjvask  
Aktiviteter og udflugter  
Værksteder  
Brugerinddragelse 
 
 
Tilbud og aktiviteter onsdagsgruppen: 
Samvær  
Aktiviteter planlagt i fællesskab 
 
 
 
Hvordan kommer man på Roskildevej? 
 
Den første kontakt til Roskildevej skal foregå efter forudgående 
henvisning/visitation fra en af FKRC's afdelinger. 
 
Åbningstider 
Mandag:  09.00 - 15.00  
Tirsdag:  09.00 - 17.00  
Onsdagsgru
ppen          

Torsdag:  09.00 - 15.00  



13 
 
 

Fredag:  09.00 - 14.00  
 
Telefontider 
Telefonen er åben i hele åbningstiden, men det forekommer, at der ikke svares 
pga. udflugter eller andet. 
 
Hvor ligger Roskildevej?  
 
På Roskildevej 42A. Fra krydset Søndre Fasanvej / Roskildevej går man 250 
meter ud af Roskildevej. Lige hvor kirkegårdsmuren ender, ligger den gule 
træpavillon, lidt tilbagetrukket fra vejen. Nærmeste offentlige transportmidler 
er buslinjerne 4A. Til fods fra Afdeling 1 er der præcis 1 km. 
 
Regler på Roskildevej 
 
Ingen trusler eller vold mod andre brugere eller medarbejdere. Ingen 
indtagelse eller handel med stoffer. 
 
 
07. Døgnophold 
 
I nogle tilfælde foregår behandlingen bedst ved, at brugeren i kortere eller 
længere tid tager ophold i en døgnbehandlingsinstitution. 
 
FKRC samarbejder med en række private døgninstitutioner, som er vurderet 
egnet til at behandle stofafhængige af FKRC og godkendt af ”Socialt Tilsyn”. 
 
Formålet med et døgnophold kan være enten  
Afgiftning og indledende støtte til at forblive stoffri, eller  
Rekreation, dvs. fysisk og psykisk restituering og omsorg bl.a. ved at reducere 
sidemisbrug 
 
De benyttede døgninstitutioner er registreret på ”Tilbudsportalen” 
www.Tilbudsportalen.dk, har egne hjemmesider og er godkendt af 
”Socialtilsyn”.  
 
 
 
08. Efterværn/netværk 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter opfordrer og anviser muligheder 
for tidligere, nu stoffri misbrugere i Frederiksberg Kommune til at deltage i 
netværk, der har til formål at yde gensidig støtte til et liv uden misbrug af 
rusmidler og til at opbygge stoffri relationer. 
 
 

http://www.tilbudsportalen.dk/
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09. Pårørende 
 
Det er svært at være pårørende til et menneske, der har et problematisk 
forhold til rusmidler, uanset om man er forældre, søskende, ægtefælle, 
kæreste eller en nær ven. Man kan være plaget af skyldfølelse, skam, 
magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Man 
kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe – men hvordan? 
 
Hvis du bor i Frederiksberg Kommune og er pårørende til en person, som er 
afhængig af stoffer, er du altid velkommen til at henvende dig til FKRC, så vi 
kan se om vi har mulighed for at støtte dig. Hvis du ønsker det, kan din 
henvendelse ske anonymt. 
 
Hvis den stofafhængige, du kender, er i behandling i FKRC, er du også 
velkommen til at henvende dig, selv om du ikke selv bor i kommunen. Dog kan 
vores tavshedspligt eventuelt sætte nogle grænser for, hvad vi kan tale med 
dig om (se nedenfor). 
 
Pårørende og nære venner kan ofte yde et positivt bidrag til en vellykket 
behandling. Det er ofte muligt, via professionel støtte, at ændre adfærd så 
man som pårørende kan navigere hensigtsmæssigt.  
 
Vi kan også tilbyde rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges 
brug af rusmidler. Tilbuddet består af information om tegn på brug eller 
misbrug og vejledning i, hvorledes man kan tale om og med den unge om 
problemet. 
 
 
 
 
 
10. Behandlingsgaranti & ventetider 
 
Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget en 
behandlingsgaranti for behandling af stofmisbrug for voksne. Siden 2005 
gælder der i særlige tilfælde også en behandlingsgaranti for unge under 18 år. 
 
Behandlingsgarantien betyder, at en stofmisbruger som hovedregel skal have 
et tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til 
behandlingsinstitutionen. De 14 dage beregnes fra det tidspunkt, hvor 
misbrugeren personligt møder på institutionen og udtrykker ønske om 
behandling. 
 
FKRC opfylder behandlingsgarantien, og der vil normalt ikke være ventetid på 
behandling i FKRC. 
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Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) er IKKE omfattet af 
behandlingsgarantien. 
 
 
 
11. Frit institutionsvalg 
 
Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget, at stofmisbrugere, 
efter forudgående visitation, frit kan vælge hvilken institution, de ønsker at 
modtage behandling i. Man kan således vælge at blive behandlet i en anden 
kommune, end der hvor man bor. 
 
Der er dog visse begrænsninger. Man kan vælge blandt andre offentlige 
institutioner eller private institutioner. Man kan kun vælge en institution, som 
tilbyder behandling af samme karakter, som den man oprindeligt er blevet 
tilbudt. Det er en forudsætning, at den institution, som vælges, har plads og 
ønsker at modtage den pågældende. Det er en forudsætning at institutionen er 
godkendt af ”Socialt tilsyn” og registreret i Tilbudsportalen. 
 
Behandlingsgarantien, dvs. reglen om, at behandlingen skal iværksættes 
senest 14 dage efter henvendelsen, kan fraviges, hvis brugeren vælger at blive 
behandlet et andet sted end det oprindeligt tilbudte.  
 
I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes 
specielt på psykisk syge personer, som ikke er i stand til at overskue 
konsekvenserne af deres eget valg. 
 
 
 
12. Virksomhedsplaner og Udsattepolitik. 
 
Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) udgiver hvert år en 
virksomhedsplan.  
SSA’s Virksomhedsplan, Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik kan 
downloades fra www.frederiksberg.dk  
 
 
 
 
13. Brugervejledning 
 
www.frederiksberg.dk/fkrc.  
 
På hjemmesiden gives en kortfattet beskrivelse af rettigheder, lovgrundlag og 
klageadgang, personalets tavsheds- og oplysningspligt, behandlingsgarantien 

http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/fkrc
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samt andre forhold, det kan være nyttigt at kende til som bruger af social 
rusmiddelbehandling. 
 
 
 
14. Klager over behandlingen 
 
Klager over den sociale side af behandlingen  
Hvis man ønsker at klage over FKRC's behandling, det tilbud man har fået 
(eller ikke fået) eller andet, som vedrører den sociale side af behandlingen, 
skal man i første omgang henvende sig til:  
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningsventer 
Peter Bangs Vej 32,1 
2000 Frederiksberg  
Telefon 3821 2121 
E-mail: fkrc@frederiksberg.dk  
  
FKRC genbehandler sagen. Såfremt afslaget fastholdes sender FKRC klagen 
videre til: 
  
Det Sociale Nævn  
Statsforvaltningen Hovedstaden 
Ellebjergvej 52 
2450 København SV 
E-mail: sochov@statsforvaltningen.dk 
Hjemmeside: www.statsforvaltningen.dk  
  
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor man har fået meddelelse om den 
afgørelse, man ønsker at klage over. 
  
Klager over den medicinske side af behandlingen  
Hvis man har klager over den medicinske side af behandlingen, skal man 
henvende sig til: 
  
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn  
Frederiksborggade 15  
1360 København K  
Telefon 7228 6600 
E-mail: pob@patientombuddet.dk 
Hjemmeside: www.patientombuddet.dk    
  
Patientklagenævnets klagefrist er 2 år. 
  
Klager over personalet  

mailto:fkrc@frederiksberg.dk
http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=5814
mailto:sochov@statsforvaltningen.dk
http://www.statsforvaltningen.dk/
http://www.patientombuddet.dk/
mailto:pob@patientombuddet.dk
http://www.patientombuddet.dk/
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Hvis man har klager over FKRC's personale skal man i første omgang 
henvende sig til lederen af den pågældende afdeling i FKRC. 
 
 
15. Personale 
 
FKRC's personale er tværfagligt sammensat, således at vi tilsammen råder 
over de kvalifikationer, som der er brug for i behandlingen af stofproblemer. 
 
På stofområdet er der ansat følgende medarbejdere: 
 
Ledelse og administration  
1 Centerleder 
1 Souschef/afdelingsleder 
2 Sekretærer 
 
Stofrådgivning 1 
1 Afdelingsleder 
5 Socialrådgivere 
1 Overlæge 
2 Sygeplejersker 
1 Social- og sundhedsassistent 
1 Sekretær 
 
Stofrådgivning 2 
1 Afdelingsleder/souschef 
7 Socialrådgivere  
1 Sekretær 
 
Roskildevej 
1 Daglig leder 
1 Pædagoger 
1 Kok 
 
Øvrige 
Udover det faste personale modtager FKRC praktikanter fra socialrådgiver-
,pædagog- og SOSU-assistentuddannelserne. Undertiden beskæftiges også 
personer, som er i gang med et forløb i jobcenterregi. 
 
 
Personalepolitik 
Inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik er det FKRC's 
mål  
at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere  
at fremme medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats  
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at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling 
samt  
at give den enkelte medarbejder indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og 
personaleforhold.  
 
Uddannelse 
Personalets kvalifikationer vedligeholdes og udbygges således: 
Alle nyansatte medarbejdere gennemfører et 14-dages introduktionsprogram.  
Alle medarbejdere har ret (og pligt) til at modtage supervision.  
Alle medarbejdere har ret til udviklingssamtaler (MUS/LUS) med den 
nærmeste foresatte leder.  
Alle medarbejdere får hvert år udarbejdet en kompetenceudviklingsplan.  
Alle medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse i form af interne eller 
eksterne kurser. 
 
Alkoholpolitik 
Det er ikke tilladt FKRC's medarbejdere at indtage alkohol i arbejdstiden. 
 
Rygepolitik 
Jf. Frederiksberg Kommunes politik på området. 
 
 
 
 
Kvalitetsstandard 
for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
 
II 
 
 
 
Brugervejledning 
om nogle af de vigtigste rettigheder, du har som bruger af FKRC. Vejledningen 
er ikke udtømmende, men du er altid velkommen til at spørge FKRC’s 
medarbejdere, hvis du vil have flere oplysninger 
 
Indhold: 
 
Aktindsigt 
 
Anonymitet 
 
Behandlingsgaranti 
 
Behandlingsplan 
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Bopæl 
 
Frit valg af institution 
 
Frivillighed 
 
Klager 
 
Lovgrundlag 
 
Medicinsk behandling 
 
Oplysningspligt 
 
Organisation 
 
Prioriteringer 
 
Samtykke 
 
Sundhedsstyrelsens register 
 
Tavshedspligt 
 
Opfølgning 1 og 6 måneder efter ”Afsluttet behandling” 
 
Ventetider 
 
SSA Virksomhedsplan 
 
Vold og trusler 
 
Yderligere oplysninger 
 
Adresser 
 
 
Aktindsigt 
Mens du er indskrevet i FKRC, skriver din behandler en journal om dig. Det 
skal fremgå af journalen, hvilken behandlingsplan du og din behandler er enige 
om at arbejde efter. Og alle væsentlige beslutninger i forbindelse med 
behandlingen skal stå i journalen. 
 
Du kan til enhver tid få adgang til og læse din egen journal, og du kan få en 
kopi, hvis du ønsker det. Du har også ret til at læse alle breve om dig, som 
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FKRC sender eller modtager. Hvis der står noget i journalen, som du ikke er 
enig i, har du ret til at få tilføjet dine egne synspunkter. 
 
Anonymitet 
Hvis du ikke ønsker at oplyse navn, adresse, cpr-nummer eller andre 
personlige oplysninger, kan du få anonym rådgivning og vejledning. Men hvis 
der er tale om egentlig behandling, kan du som hovedregel ikke være anonym. 
 
Behandlingsgaranti 
At der er behandlingsgaranti betyder, at den, der henvender sig med ønske om 
behandling for stofmisbrug, skal have et behandlingstilbud senest 14 dage 
efter henvendelsen. Dette gælder dog ikke, hvis man vælger at få behandling 
et andet sted end i FKRC. 
 
Behandlingsplan 
Alle brugere af FKRC skal have en behandlingsplan, som bør udarbejdes inden 
for ca. 14 dage - tre måneder efter henvendelsen. Planen skal blandt andet 
indeholde klare aftaler om, hvori behandlingen består, hvad der er formålet, 
hvad der skal ske, varigheden, og hvem der har ansvaret for de forskellige 
dele af behandlingen. Hvis der er tale om medicinsk behandling, skal der også 
laves en medicinsk behandlingsplan. Planerne bliver til i et samarbejde mellem 
den enkelte bruger og FKRC’s behandler / læge. 
 
Bopæl 
Man skal, som udgangspunkt, have bopæl i Frederiksberg Kommune for at 
kunne benytte FKRC’s behandlingstilbud. 
 
Frit valg af institution 
Brugere af FKRC har mulighed for at vælge at blive behandlet et andet sted, 
end det FKRC anviser. Men det skal ske inden for rammerne af de tilbud, FKRC 
har visiteret til, og det kan kun ske i andre offentlige eller private, godkendte 
institutioner. Hvis du for eksempel er visiteret til ambulant behandling, kan du 
ikke vælge, at du hellere vil modtage behandling i en døgninstitution. 
 
Hvis man vælger behandling et andet sted end FKRC, kræver det for det 
første, at det andet behandlingssted har plads, og ønsker at modtage 
brugeren. For det andet gælder reglen om, at behandlingen skal starte senest 
14 dage efter henvendelsen, kun i forhold til FKRC’s egne tilbud. 
 
Frivillighed 
Behandlingen i FKRC er baseret på frivillighed. Det vil sige, at der ikke er 
nogen, der kan tvinge dig til at have kontakt med FKRC mod dit ønske, og du 
kan altid bede om at blive udskrevet af behandlingen. Hvis du er under 18 år, 
gælder der særlige regler. 
 
Klager 
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Hvis der er noget du er utilfreds med ved behandlingen, kan du klage. 
Klagesystemet er desværre lidt indviklet, for der skal klages forskellige steder, 
alt efter hvad det er, du vil klage over.  
 
Hvis du vil klage over den sociale behandling, skal klagen sendes til 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter, Peter Bangs Vej 32,1, 2000 
Frederiksberg. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget besked 
om den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter give dig skriftligt besked og 
videresende sagen til Det Sociale Nævn.  
 
Ankestyrelsen  
www.ats.dk  
 
Hvis du vil klage over den lægelige eller medicinske behandling, skal klagen 
sendes til:   
 
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn  
www.patientombuddet.dk    
 
Klagen skal fremsendes inden der er gået 2 år. 
 
 
Det er politikerne i Kommunalbestyrelsen og Socialudvalget, som bestemmer 
FKRC's serviceniveau, for eksempel antallet af behandlingspladser eller 
størrelsen af FKRC's budgetter.  
Hvis du har klager over serviceniveauet, skal klagen sendes til Socialudvalget, 
Frederiksberg Kommune, Rådhuset, 2000 Frederiksberg. 
 
Hvis du har klager over personalet eller dets opførsel, skal du som hovedregel i 
første omgang henvende dig til lederen af den pågældende afdeling i FKRC.  
 
FKRC's personale har pligt til at give dig vejledning, hvis du ønsker at klage. 
Du har også krav på en skriftlig begrundelse for den afgørelse, du ønsker at 
klage over. 
 
Lovgrundlag  
De vigtigste love og bestemmelser, som FKRC's virksomhed hviler på, er 
følgende: 
 
Lov om social service 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
Sundhedsloven 
Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende 
lægemidler 
 

http://www.ats.dk/
http://www.patientombuddet.dk/
http://www.patientombuddet.dk/
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Spørg FKRC's personale, hvis du er interesseret i at kende ordlyden af de 
enkelte bestemmelser. 
 
Medicinsk behandling 
Den medicinske behandling i FKRC tager udgangspunkt i lovgivning og regler, 
som er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Hvis du får medicinsk behandling (for 
eksempel subuxone eller metadon), skal der udarbejdes en medicinsk 
behandlingsplan, som blandt andet indeholder aftaler om dosis, varighed, 
udlevering og indtagelse af medicinen. Du kan altid få udleveret en kopi af din 
medicinske behandlingsplan 
 
I visse tilfælde kan FKRC overlade den medicinske behandling til en 
praktiserende læge. Det kræver, at både du, din praktiserende læge og FKRC 
er enige om det. 
 
 
Oplysningspligt 
FKRC's medarbejdere har ifølge lovgivningen pligt til at underrette de sociale 
myndigheder, hvis de får kendskab til forhold, der kan give formodning om, at 
et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Dette gælder specielt, hvis det 
er et barn eller en ung under 18 år, som lever under forhold, der bringer dets 
udvikling i fare. Hvis FKRC underretter, vil du få det at vide, og du vil få en 
kopi af brevet. 
 
Hvis politiet eftersøger en person på grund af en alvorlig forbrydelse (for 
eksempel væbnet røveri), har FKRC pligt til at give oplysninger til politiet. Når 
det drejer sig om mindre overtrædelser af straffeloven eller politivedtægten 
(for eksempel tyverier), har FKRC tavshedspligt. 
 
Organisation 
FKRC er en institution under Frederiksberg Kommunes Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområde (SSA). Politikerne i Det Sociale Udvalg har det 
politiske ansvar for hele SSA’s virksomhed. Det øverste politiske organ i 
kommunen er Kommunalbestyrelsen (borgmesteren). 
 
 
Prioriteringer 
Det Sociale Udvalg har, i tråd med Socialstyrelsen, vedtaget, at visse af FKRC's 
brugere skal prioriteres særligt:  
Det drejer sig om gravide, brugere med børn, unge under 25 år og hiv-positive 
eller aids-syge. 
 
FKRC bestræber sig for, at alle får så god en behandling som muligt, uanset 
om man tilhører en af de højprioriterede grupper eller ej.  
 
Samtykke 

http://www.frederiksberg.dk/OmKommunen/Forvaltningen/SocialSundhedsOgArbejdsmarkedsomraadet.aspx
http://www.frederiksberg.dk/OmKommunen/Forvaltningen/SocialSundhedsOgArbejdsmarkedsomraadet.aspx
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Du skal give din tilladelse, hvis der skal udveksles oplysninger om dig med 
andre, for eksempel sygehuse, kriminalforsorgen eller andre 
behandlingsinstitutioner. Du vil derfor blive bedt om at udfylde og underskrive 
en såkaldt samtykkeerklæring. En samtykkeerklæring gælder i et år, 
medmindre andet aftales - og du kan altid trække den tilbage.  
 
FKRC og din sagsbehandler på Rådhuset har ret til at udveksle oplysninger om 
dig uden dit samtykke - men vi vil altid søge at få dit samtykke. 
 
Et manglende samtykke vil normalt betyde, at medicinsk behandling ikke kan 
iværksættes. 
 
Social- og Sundhedsstyrelsens registre 
Social- og Sundhedsstyrelsen fører et registre over alle, som er i behandling i 
samtlige misbrugsinstitutioner i Danmark. Det bruges blandt andet til at følge 
udviklingen på misbrugsområdet, og til at lave landsdækkende statistikker.  
 
Registret er godkendt af Datatilsynet. Der er meget strenge regler for, hvem 
der har adgang til registret, og hvad det må bruges til. Du har ret til at vide, 
hvad der står i registret om dig selv. Spørg en af FKRC's medarbejdere. 
 
Opfølgning 1 og 6 måneder efter afsluttet behandling 
I 2014, revideret 17.12.2019, vedtog Folketinget at kommunen skal rette 
henvendelse til alle borgere, der har afsluttet stofmisbrugsbehandling 1. og 6. 
måneder efter afslutningen. 
Formålet er at høre hvordan det går med at opretholde behandlingsmålene 
og/eller om der er brug for rådgivning/behandling. 
Du bliver derfor spurgt, allerede ved indskrivningen om samtykke til denne 
kontakt. 
 
 
Tavshedspligt 
FKRC's medarbejdere har tavshedspligt - også selv om de ikke længere er 
ansat i FKRC. Det vil sige, at de ikke må give oplysninger om dig eller din 
behandling til andre, medmindre du har givet lov til det. Tavshedspligten 
gælder for eksempel også over for forældre, ægtefælle, kæreste og politiet - 
og selvfølgelig andre brugere af FKRC.  
 
FKRC's sociale medarbejdere har ikke tavshedspligt over for hinanden. De har 
ret til indbyrdes at tale om de ting, som er relevante for din behandling - men 
de må naturligvis ikke "sladre" om dig. 
 
I visse tilfælde har FKRC's medarbejdere ikke tavshedspligt, men derimod 
oplysningspligt (se ovenfor). 
 
Ventetider 
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Der vil kun meget sjældent være ventetid på at komme i behandling, men det 
kan ikke udelukkes, for eksempel ved valg af behandling andre steder end 
FKRC. 
 
Virksomheds- og Udsatteplan 
Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på, at borgerne kan få de 
informationer om kommunens virksomhed, som de har brug for. Derfor 
udarbejder SSA området en såkaldt virksomhedsplan og en Udsattepolitik en 
gang om året.  
 
Planerne offentliggøres på: www.frederiksberg.dk  
 
Vold og trusler 
Frederiksberg Kommune og FKRC accepterer ikke trusler eller vold mod 
personalet, mod andre brugere af FKRC eller hærværk mod FKRC's ejendom. 
Det forventes også, at FKRC's brugere opfører sig på en sådan måde, at det 
ikke medfører gener for nabolaget. Overtrædelse af disse regler kan medføre 
karantæne, i grove tilfælde udskrivning fra behandlingen.  
 
Trusler eller vold mod personalet anmeldes til politiet.  
 
Reglerne gælder også i forhold til personer, som varetager dele af 
behandlingen på FKRC's vegne, for eksempel apotekspersonale, medarbejdere 
på døgninstitutioner m.fl. 
 
Yderligere oplysninger 
Du er altid velkommen til at henvende dig til FKRC's personale, hvis du har 
spørgsmål eller hvis der er noget, du vil have uddybet. 
 
 
Adresser: 
Brugere af heroin, metadon og beslægtede stoffer: 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter,  
Stofrådgivning 1 
Peter Bangs Vej 32,1. 2000 Frederiksberg 
Telefon: 3821 3901 
Email: fkrc@frederiksberg.dk 
 
 
Brugere af hash, amfetamin, kokain og beslægtede stoffer: 
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter,  
Stofrådgivning 2 
Peter Bangs Vej 24,3. 2000 Frederiksberg 
Telefon: 3821 3902 

mailto:fkrc@frederiksberg.dk
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Email: fkrc@frederiksberg.dk  
 
Telefon- og åbningstider: se under de enkelte afdelinger på 
www.frederiksberg.dk/fkrc  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsstandard 
for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune  
 
III 
 
 
 
 
Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om 
social service, jf. Socialministeriets Bekendtgørelse 17.12.2019 
 
 
 
Indhold 
 
01. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
 
02. Målgrupper for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling 
 
03. Særligt prioriterede målgrupper 
 
04. Det overordnede formål med indsatsen 
 
05. Værdier og normer, som indsatsen bygger på 
 a. Frivillighed 
 b. Graduerede målsætninger 
 c. Helhedssyn 
 d. Respekt 
 e. Personligt ansvar 
 
06. Politikker for centrale dele af virksomheden 
 a. Medicinsk behandling 
 b. Behandlingsplaner 
 c. Journaler 

mailto:fkrc@frederiksberg.dk
http://www.frederiksberg.dk/fkrc
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 d. Konsulentvirksomhed 
 e. Personaleforhold 
 f. Ressourcer 
 g. Samarbejdsforhold 
 h. Evaluering og forskning  
 
07. Den organisatoriske struktur i behandlingstilbuddene 
  
08. Beskrivelse af de konkrete typer behandling, som tilbydes 
 a. Rådgivning og vejledning 
 b. Ambulant behandling Afdeling 1 
 c. Ambulant behandling Stofrådgivningen, afdeling 2 
 d. Substitutionsbehandling 
 e. Øvrige sundhedsfaglige tilbud 
 f.  Dagtilbud,  
 g. Døgnbehandling 
 i. Tilbud til pårørende 
 j. Tilbud til gravide 
 
 
09. Henvendelse og visitation 
 
10. Behandlingsgaranti 
 
11. Muligheden for frit institutionsvalg 
 
12. Handle- og behandlingsplaner 
 
13. Børnesager 
 
14. Brugerinddragelse 
 
15. Regler for betaling af kost og logi 
 
16. Klageadgang 
 
17. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 
 
18. Monitorering af indsatsen 
 
19. Brugervejledning 
 
20. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
 
21. Kvalitetsstandardens tidshorisont 
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22. Yderligere oplysninger 
 
 
 
 
 
01. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
I henhold til Lov om social service § 101 påhviler det kommunerne at sørge for 
tilbud om behandling af stofmisbrugere. Ved bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 
2006, senest revideret 17.12.2019 har Socialministeriet bestemt, at der skal 
fastsættes kvalitetsstandarder for behandlingen, og at kvalitetsstandarderne 
skal gøres alment tilgængelige. 
  
I Frederiksberg Kommune varetages behandlingen af stofmisbrugere af 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC), som blev etableret i 
1992. Centret har til opgave at yde rådgivning, social behandling samt 
omsorgstilbud til de af kommunens borgere, som har behov herfor, uanset 
misbrugets omfang eller karakter. Ved siden af den sociale behandling 
varetager FKRC de læge- og sygeplejefaglige tilbud til stofmisbrugere, primært 
i form af substitutionsbehandling. Endelig har FKRC en række opgaver 
vedrørende forebyggelse og oplysning om brug og misbrug af rusmidler. FKRC 
overtog i april 2009 tillige ansvaret for kommunens tilbud på alkoholområdet. 
Det bemærkes, at denne kvalitetsstandard alene vedrører den sociale 
behandling på stofmisbrugsområdet. Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af 
kvalitetsstand på alkoholbehandling 
 
Kvalitetsstandarden er i store træk udarbejdet efter den disposition, som er 
angivet i Socialministeriets vejledning.  
 
 
02. Målgrupper for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling 
FKRC’s målgrupper omfatter alle borgere i Frederiksberg Kommune med 
stofmisbrugsproblemer, uanset misbrugets varighed, omfang eller karakter. 
Det er således ikke en forudsætning for at gøre brug af FKRC’s tilbud, at der er 
tale om en kronisk eller behandlingskrævende tilstand. FKRC’s tilbud retter sig 
også mod personer, som endnu kun har en sporadisk eller eksperimenterende 
brug af stofferne. Der ydes også støtte til personer, som er ophørt med 
misbruget, men som ønsker assistance til at fastholde stoffriheden.  
 
03. Særligt prioriterede målgrupper 
Socialudvalget har i tråd med Socialstyrelsen, vedtaget, at følgende 
brugergrupper skal prioriteres særligt højt: 
 
Gravide misbrugere 
Misbrugere med børn 
Unge misbrugere (under 25 år) 
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Hiv-positive og aids-syge misbrugere 
Misbrugere, som står i akut risiko for at miste vigtige personlige ressourcer, fx 
arbejde eller bolig 
 
04. Det overordnede formål med indsatsen 
Det er FKRC’s målsætning at øge de personlige ressourcer og/eller reducere de 
skadelige virkninger af afhængigheden for flest mulige stofafhængige i 
Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem rådgivning og 
behandling samt øvrige socialfaglige og sundhedsfaglige tilbud. I det omfang 
det er muligt, og den stofafhængige selv ønsker det, skal de personlige 
ressourcer bl.a. søges styrket gennem opnåelse og fastholdelse af en 
tilværelse uden brug af rusmidler. 
 
05 Værdier og normer, som indsatsen bygger på 
 
A. Frivillighed: Behandlingen i FKRC er baseret på brugernes frivillige 
medvirken. 
 
B. Graduerede målsætninger: FKRC’s rådgivnings- og behandlingstilbud hviler 
på princippet om graduerede målsætninger. Det vil sige, at der ikke arbejdes 
med standardiserede løsningsmodeller, og at behandlingen i hvert enkelt 
tilfælde tilrettelægges efter individuelle behov. 
 
C. Helhedssyn: Indsatsen skal være helhedsorienteret, tage hensyn til den 
enkelte brugers specielle forhold og have til hensigt at styrke ressourcerne og 
fjerne eller reducere belastningerne ved stofafhængigheden og den dermed 
forbundne livsstil. 
 
D. Respekt: Indsatsen skal ske på en respektfuld måde og må ikke udsætte 
brugerne for umyndiggørelse. 
 
E. Personligt ansvar: Brugernes følelse af ansvar over for eget 
behandlingsforløb skal understøttes. 
 
06. Politikker for centrale dele af virksomheden 
 
A. Medicinsk behandling: Udgangspunktet for FKRC’s anvendelse af medicin i 
behandlingen er de til enhver tid gældende retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen. Behandlingshensyn vejer tungere end kontrolhensyn.  
 
B. Behandlingsplaner: FKRC skal betjene sig af behandlingsplaner som et 
aktivt redskab i de enkelte behandlingsforløb. Formålet med 
behandlingsplanerne er at skabe klarhed om mål, midler og ansvarsfordeling 
samt at medvirke til at fastholde brugeren i behandlingskontakten.  
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C. Journaler: FKRC skal betjene sig af et journalsystem, som opfylder de 
formelle krav til offentlige institutioners journalføring og som desuden kan 
tjene til dokumentation af det udførte behandlingsarbejde med hensyn til 
målsætninger, metoder og resultater. Endvidere skal journalerne kunne danne 
udgangspunkt for supervision, personaletræning og forskning. Brugerne skal 
have fuld adgang til at læse egen journal og skal informeres om dette.  
 
D. Konsulentvirksomhed: FKRC skal på konsulentbasis stille sin viden om 
stofmisbrug til rådighed for samarbejdspartnere m.fl. Konsulentbistanden ydes 
i personsager eller i generelle misbrugsspørgsmål. Bistanden skal ydes hurtigst 
muligt efter omstændighederne og på et fagligt højt niveau.  
 
E. Personaleforhold: Målet for personalepolitikken er, inden for rammerne af 
kommunens generelle personalepolitik, at tiltrække og fastholde højt 
kvalificerede medarbejdere; at udvikle et godt arbejdsklima, som fremmer 
medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats; at give 
den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling samt at 
demokratisere beslutningsprocesserne vedrørende arbejdstilrettelæggelse og 
personaleforhold.  
 
F. Ressourcer: FKRC’s samlede budgetramme skal overholdes under hensyn til 
den mest fleksible udnyttelse af de samlede økonomiske ressourcer. Inden for 
institutionen delegerer centerlederen i videst mulig udstrækning den 
økonomiske kompetence, således at der skabes sammenhæng mellem den 
økonomiske og beslutningsmæssige kompetence. FKRC’s lokaler skal ved deres 
indretning signalere en åben og ubureaukratisk atmosfære, med en så høj 
materiel standard som ressourcerne tillader. Lokalerne skal fremstå ryddelige 
og rene. Alle arbejdspladser skal yde hver enkelt medarbejder maksimal 
arbejdsro og skal opfylde de til enhver tid gældende arbejdsmiljømæssige 
forskrifter.  
 
G. Samarbejdsforhold: FKRC skal arbejde for, at samarbejdet med de eksterne 
samarbejdspartnere foregår fleksibelt, ubureaukratisk og servicepræget. FKRC 
skal medvirke til et højt, gensidigt informationsniveau. Kompetenceforhold og 
handleansvar skal altid være præciserede. I forhold til presse og offentlighed 
skal FKRC være åben, informativ og saglig. Brugernes identitet og personlige 
forhold skal beskyttes.  
 
H. Evaluering og forskning: FKRC skal arbejde for en systematisk 
vidensopsamling og evaluering af effekten af institutionens brugerrettede 
aktiviteter og af hensigtsmæssigheden af institutionens organisatoriske 
opbygning og funktionsmåde.  
 
07. Den organisatoriske struktur i behandlingstilbuddene 
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FKRC er en institution under Frederiksberg Kommunes Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområde. Centerlederen refererer i dagligdagen til teamlederen 
af Socialpsykiatriområdet, det specialiserende Socialområde. 
 
FKRC består af tre afdelinger, som varetager følgende opgaver: 
 
Stofrådgivning 1 (Peter Bangs Vej 32,1. 2000 F.) varetager social og 
sundhedsmæssig rådgivning og behandling af personer, som primært har en 
problematisk brug af opioider (heroin, metadon m.v.) 
 
Stofrådgivning 2 (Peter Bangs Vej 24,3.varetager rådgivning og behandling af 
personer, som primært har en problematisk brug af hash, amfetamin, kokain, 
ecstasy og beslægtede stoffer. 
 
Roskildevej (Roskildevej 42A, 2000 F.) rummer et socialt værested og en 
onsdagsgruppe. 
 
 
 
 
 
 
08. Beskrivelse af de konkrete typer behandling, som tilbydes 
 
A. Rådgivning og vejledning: FKRC’s Stofrådgivning 1 og 2 yder rådgivning og 
vejledning. Tilbuddet om rådgivning og vejledning retter sig mod personer, 
som har behov for at drøfte spørgsmål eller problemer i relation til brug eller 
misbrug af stoffer. Det kan for eksempel dreje sig om personer, som er usikre 
på, om deres eget forbrug af rusmidler er behandlingskrævende, eller forældre 
eller pårørende, som ønsker vejledning om, hvordan de kan håndtere de 
problemer, som ofte er forbundet med et samliv med en aktiv misbruger. 
Rådgivning og vejledning kan ydes anonymt. 
 
B. Ambulant behandling: Stofrådgivning1 varetager behandlingen af personer, 
som ønsker hjælp til at ophøre med, eller stabilisere brugen af heroin eller 
tilsvarende stoffer.  
 
Formålet med behandlingen er at støtte brugerne i at få en så tilfredsstillende 
tilværelse som muligt under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og 
muligheder. I mange tilfælde ønsker brugerne at blive stoffri. I andre tilfælde 
er ønsket at stabilisere brugen af stoffer og reducere de skadelige virkninger. 
 
Stofrådgivning 1’s socialfaglige tilbud omfatter:  
 
Anonym personlig eller telefonisk rådgivning 

http://www.frederiksberg.dk/OmKommunen/Forvaltningen/SocialSundhedsOgArbejdsmarkedsomraadet.aspx
http://www.frederiksberg.dk/OmKommunen/Forvaltningen/SocialSundhedsOgArbejdsmarkedsomraadet.aspx
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Rådgivning og vejledning vedrørende rusmiddelproblemer, herunder afklaring 
af behandlingsbehov samt eventuelt henvisning til andre behandlingstilbud  
Behandlingsplanlægning  
Samtaler med fokus på behandling af afhængigheden  
Gruppebehandlingstilbud 
Koordinering af behandlingen med samarbejdspartnere, herunder 
sagsbehandlerne i de relevante afdelinger i SSA  
Rådgivning og vejledning af pårørende 
Øreakupunktur 
Visitation til døgnbehandling 
 
For en nærmere beskrivelse af de sundhedsfaglige og medicinske 
behandlingstilbud, se nedenfor. 
 
Stofrådgivning 2 tilbyder rådgivning og behandling til personer, som har 
problemer med brug af hash, kokain, amfetamin og beslægtede stoffer. 
Hjælpen tilbydes såvel brugere som deres nærmeste pårørende. 
 
Målet med Stofrådgivning 2’s indsats er at støtte den enkelte bruger i at leve 
en så tilfredsstillende tilværelse som muligt uden indtagelse af stoffer, under 
hensyn til den enkeltes behov, ønsker og muligheder. 
 
Stofrådgivning 2’s tilbud omfatter: 
 
Anonym personlig eller telefonisk rådgivning  
Rådgivning og vejledning vedrørende afhængighedsproblemer, herunder 
afklaring af behandlingsbehov samt eventuelt henvisning til andre 
behandlingstilbud  
Frederiksberg U-turn” for 15-25 årige, en ungetilgang 
”Åben rådgivning” for brugere, frontmedarbejdere og pårørende 
Familieorienteret tilgang 
Forældrerådgivning 
Lægesamtale 
Individuelle samtaleforløb  
Gruppebehandling  
Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) 
Øreakupunktur  
Visitation til døgnbehandling 
 
D. Substitutionsbehandling: Stofrådgivning 1 tilbyder medicinsk behandling af 
heroinmisbrug med buprenorfin eller metadon. Ordinationerne varetages af 
FKRC’s læge efter de retningslinier, som findes i Sundhedsstyrelsens cirkulære 
om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Den praktiske håndtering 
af medicinen varetages primært af FKRC’s social- og sundhedsassistent og 
sygeplejerske i overensstemmelse med en af lægen udarbejdet 
medicininstruks. 
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Som hovedregel vil en bruger, som tilbydes substitutionsbehandling, skulle 
indtage den ordinerede medicin på FKRC dagligt (mandag-fredag) under 
overvågning i de første tre uger af behandlingen. Dette med henblik på at sikre 
en korrekt dosering og indkøring af behandlingen. Indtagelsen af medicin på 
FKRC sker i tidsrummet 08.45–09.30 eller 14.15-14.45. Torsdag tillige 17.15 – 
17.45. Medicin til weekenden udleveres på apotek. 
 
Efter indkøringsperioden vil brugeren normalt blive tilbudt at afhente 
medicinen på apoteket, eventuelt for flere dage af gangen, således at der er en 
større grad af frihed i hverdagen. En apoteksordning vil normalt være ledsaget 
af aftaler om indtagelse af medicinen på FKRC med jævne mellemrum. 
 
FKRC er altid åben over for fleksible løsninger omkring medicinudleveringen, 
således at brugeren sættes i stand til at føre en så normal tilværelse som 
muligt i forbindelse med arbejde, uddannelse, familiebegivenheder, ferierejser 
m.v. 
 
FKRC anvender normalt ikke kontrol af den medicinske behandling i form af 
urinkontrol, med mindre brugeren selv ønsker det. I visse tilfælde 
(børnesager) udfører FKRC dog kontrolopgaver, som også kan omfatte 
urinkontrol, efter ønske fra Frederiksberg Kommunes børneområde. 
 
E. Øvrige sundhedsfaglige tilbud: FKRC's sundhedsfaglige team består af læge,  
sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Udover den medicinske 
behandling af heroinmisbrug tilbyder det sundhedsfaglige team: 
  
  
Samtaler hver 6. måned eller efter behov om almen sundhedstilstand  
Prævention og rådgivning om prævention  
Vaccination for bl.a. hepatitis (leverbetændelse)  
Hjælp med kontakt til hospitaler og praktiserende læger  
Støtte til at fortsætte igangværende undersøgelser og behandlinger  
Sårbehandling  
Kostvejledning 
 
F. Dagtilbud: FKRC råder over værested og klub på Roskildevej 
 
Roskildevej, Roskildevej 42A, 2000 Frederiksberg er et værested for ca. 30 af 
FKRC's brugere, fortrinsvis ældre brugere i substitutionsbehandling.  
 
Værestedets aktiviteter og tilbud omfatter: 
 
Omsorg for hver enkelt bruger  
Altid nogen at snakke med  
Hjælp til praktiske gøremål  
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Morgenmad  
Et varmt måltid mad til middag  
Udflugter  
TV, aviser, blade, spil  
Bordtennis 
Adgang til pc  
Adgang til vaskemaskine  
Besøg ved hospitalsophold og lignende  
Øreakupunktur 
 
Onsdagsgruppens aktiviteter omfatter: 
Samvær  
Aktiviteter planlagt i fællesskab 
 
Visitationen til Roskildevej sker gennem FKRC’s afdelinger.  
 
 
G. Døgnbehandling: FKRC råder ikke over egne døgntilbud, men samarbejder 
med en række private behandlingsinstitutioner over hele landet. Da de private 
institutioner er forskellige med hensyn til behandlingsideologi, 
behandlingsprogram, fysiske rammer, beskæftigelsesmuligheder og 
beliggenhed m.v., er der således mulighed for at finde et døgntilbud, som i 
videst mulig udstrækning tilgodeser den enkelte brugers konkrete behov på 
det aktuelle tidspunkt. 
 
I langt de fleste tilfælde, hvor FKRC benytter behandling i døgninstitution, er 
der tale om enten  
 
Afgiftning og støtte til at blive og forblive stoffri, eller  
Rekreation, dvs. fysisk og psykisk restituering bl.a. ved reduktion af 
sidemisbrug 
 
Som forudsætning for samarbejdet med den enkelte institution stiller FKRC 
følgende krav: 
 
Institutionen skal være godkendt af ”Socialt tilsyn” og være registreret i 
”Tilbudsportalen”. 
Institutionen skal opfylde almindeligt gældende faglige standarder, dels for den 
behandlingsmæssige indsats, dels for den administrative praksis, herunder 
regnskabsaflæggelse. 
Institutionen skal afgive fyldestgørende rapporter om forløbet af de enkelte 
behandlingsforløb og i øvrigt stå til rådighed med de oplysninger om 
behandlingen og om institutionen, som FKRC måtte ønske 
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Institutionen skal være tilsluttet DANRIS1 
 
De døgninstitutioner, som FKRC samarbejder med, har egne hjemmesider, 
hvor der kan findes oplysninger om den enkelte institutions målsætninger, 
behandlingsmetoder, opgaver, husregler, personalesammensætning m.v. 
Oplysninger om institutionerne samt oplysninger om de enkelte institutioners 
behandlingsresultater findes på DANRIS’ hjemmeside www.danris.dk (kræver 
brugerregistrering) eller på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk.  
 
Ophold i døgninstitution er omfattet af reglerne i Servicelovens § 101 om frit 
valg af institution. Det vil sige, at hvis en bruger er visiteret til behandling i en 
bestemt døgninstitution, kan brugeren vælge i stedet at modtage behandlingen 
i en anden institution af tilsvarende type. 
 
 
I. Tilbud til pårørende  
Pårørende kan ofte yde et meget positivt bidrag til en vellykket behandling. 
Det er ofte muligt, med professionel vejledning, at ændre adfærd så man som 
pårørende kan navigere i forhold til et uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug hos en 
nær.  
 
FKRC tilbyder rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug 
af rusmidler. Tilbuddet består af information om tegn på brug eller misbrug og 
vejledning i, hvorledes man kan tale om og med den unge om problemet. 
 
Pårørende til FKRC’s brugere kan inddrages i behandlingen efter følgende 
retningslinjer: 
 
Pårørende til brugere over 18 år: Hvis brugeren er i behandling i FKRC, kan de 
pårørende inddrages i behandlingen, såfremt brugeren ønsker det og giver 
tilladelse. 
 
Hvis brugeren er i behandling i FKRC, men ikke ønsker de pårørende inddraget, 
kan FKRC ikke drøfte den konkrete sag med de pårørende på grund af 
tavshedspligten. Men FKRC kan yde generel rådgivning og vejledning om 
afhængighedsbehandling, og informere om pårørendegrupper eller andre 
muligheder for støtte til pårørende.  
 

                                    
 
1 DANRIS (Dansk registrerings- og informationssystem) er et it-baseret 
registreringssystem, som har til formål at registrere behandlingsresultaterne i 
døgninstitutioner for stofmisbrugere. DANRIS drives af Center for 
Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. 

http://www.danris.dk/
http://www.tilbudsportalen.dk/
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Hvis den stofafhængige ikke er i behandling i FKRC, kan FKRC også yde 
rådgivning og vejledning om støttemuligheder, hvis de pårørende selv bor i 
Frederiksberg Kommune. 
 
 
Pårørende til brugere under 18 år 
Brugere under 18 år kan få rådgivning og vejledning i FKRC, uden at de 
pårørende inddrages. Men hvis der er tale om at indlede et egentligt 
behandlingsforløb, skal forældrene normalt give deres tilladelse og eventuelt 
inddrages i behandlingen. 
 
Hvis den unge ikke er i behandling i FKRC, kan FKRC også yde rådgivning og 
vejledning om afhængighed og behandling til de pårørende, hvis de bor i 
Frederiksberg Kommune. 
 
FKRC udbyder ad hoc undervisningsmoduler til pårørende 
 
J. Tilbud til gravide  
Gravide stofmisbrugere er den højest prioriterede målgruppe i FKRC, jf. punkt 
3. Når FKRC får kendskab til en gravid, henvises den gravide omgående til 
Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital eller Rigshospitalet, som koordinerer 
den samlede indsats vedrørende svangerskab og fødsel, misbrugsbehandlingen 
og de øvrige sociale støtteforanstaltninger. 
 
Samarbejdet mellem FKRC og Socialområdet / Familieafdelingen følger de 
retningslinjer, som er beskrevet i den særlige samarbejdsaftale vedrørende 
børnesager, jf. punkt 13 nedenfor. 
 
09. Henvendelse og visitation 
Henvendelse om rådgivning eller behandling kan ske til Stofrådgivning 1 eller  
2.  
Ingen af stederne stilles der nogle formelle krav til måden, hvorpå man 
henvender sig. Man kan henvende sig af egen drift ved personligt fremmøde, 
pr. telefon, e-mail, eller man kan blive henvist af andre (sagsbehandler, egen 
læge, institutioner m.fl.) 
 
Den anbefalede fremgangsmåde er, at man ringer i forvejen for at få en aftale, 
hvorved unødig ventetid undgås. 
 
Det første der sker, er, typisk at brugeren får en tid til en samtale med en af 
FKRC's behandlere. Formålet med den første samtale er at afklare ønsker til 
behandlingen, og der skal indenfor 14 dage udarbejdes en foreløbig 
behandlingsplan. Hvis planen omfatter medicinsk behandling, skal man 
desuden have en samtale med FKRC’s læge, og der udarbejdes i så fald også 
en medicinsk behandlingsplan, som omfatter aftaler om medicinering, dosis, 
indtagelse og udlevering m.v. Derefter kan behandlingen gå i gang.  
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På et ugentligt behandlingsmøde fordeles alle nyhenvendelser mellem FKRC’s 
behandlere, og brugeren vil derefter få en fast person i FKRC, som varetager 
den løbende kontakt og koordinerer de forskellige elementer i behandlingen.  
 
Inden for tre måneder skal der som hovedregel foreligge en mere detaljeret 
behandlingsplan, som bl.a. omfatter formål, indhold, ydelser, ansvarsfordeling 
og tidshorisont for behandlingen.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen kan det være aktuelt at 
indhente oplysninger om tidligere behandlinger, indlæggelser eller andet 
relevant materiale fra andre institutioner, hvor brugeren tidligere har modtaget 
behandling for stofmisbrug eller beslægtede problemer. I så fald vil brugeren 
blive anmodet om at underskrive en samtykkeerklæring, som angiver hvilke 
myndigheder e.a., som brugeren giver tilladelse til at der udveksles 
oplysninger med. En samtykkeerklæring gælder i ét år, men kan altid 
tilbagekaldes. 
 
Manglende samtykke kan medføre, at en behandling ikke kan sættes i værk. 
For eksempel kan en medicinsk behandling i FKRC kun finde sted, hvis 
brugeren giver samtykke til at egen læge orienteres. 
  
 
 
10. Behandlingsgaranti 
Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget en 
behandlingsgaranti for behandling af stofmisbrug, jf. Servicelovens § 101 stk. 
2. Behandlingsgarantien betyder, at en stofmisbruger som hovedregel skal 
have et tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til 
behandlingsinstitutionen.  
 
FKRC opfylder behandlingsgarantien, og der vil normalt ikke være ventetid på 
behandling i FKRC. Ventetid kan dog forekomme, hvis brugeren for eksempel 
vælger at gøre brug af retten til frit institutionsvalg, jf. nedenfor. 
 
I tilfælde af at FKRC ikke kan opfylde behandlingsgarantien, indberettes hvert 
enkelt tilfælde til Stofmisbrugsdatabasen, VBGS (Ventetid og 
behandlingsgaranti for stofmisbrugere). 
 
FKRC informerer aktuelle og potentielle brugere om behandlingsgarantien på 
FKRC’s hjemmeside på www.frederiksberg.dk/fkrc. 
 
Behandlingsgarantien for voksne er i 2005 suppleret med en 
behandlingsgaranti for unge under 18 år i særlige tilfælde, som der ligeledes 
orienteres om på hjemmesiden. 
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Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) er IKKE omfattet af 
behandlingsgarantien. 
 
 
11. Muligheden for frit institutionsvalg 
Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget, at stofmisbrugere, 
efter forudgående visitation, frit kan vælge hvilken institution, de ønsker at 
modtage behandling i, jf. Servicelovens § 101 stk. 3. Man kan således også 
vælge at blive behandlet i en anden kommune, end der hvor man bor. 
 
Der er dog visse begrænsninger på valgfriheden. Man kan kun vælge blandt 
andre offentlige institutioner eller godkendte, private institutioner. Desuden 
kan man kun vælge en institution, som tilbyder behandling af samme karakter, 
som den man oprindeligt er blevet tilbudt. Det er en forudsætning, at den 
institution, som vælges, har plads og ønsker at modtage den pågældende.  
 
Behandlingsgarantien (se ovenfor) kan fraviges, hvis brugeren vælger at blive 
behandlet et andet sted end det oprindeligt tilbudte.  
 
I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes 
specielt på psykisk syge personer, som ikke er i stand til at overskue 
konsekvenserne af deres eget valg. 
 
FKRC informerer om muligheden for frit institutionsvalg valg på hjemmesiden 
og i den løbende kontakt med de brugere, for hvem muligheden kan være 
relevant. 
 
12. Handle- og behandlingsplaner 
FKRC udarbejder for hver enkelt bruger en behandlingsplan og – hvis der tillige 
er tale om medicinsk behandling – en medicinsk behandlingsplan. FKRC’s 
behandlingsplan udgør den del af den samlede kommunale handleplan, som 
vedrører afhængighedsbehandlingen. 
 
FKRC har vedtaget, at de enkelte behandlingsplaner i videst muligt omfang 
udarbejdes med følgende indhold: 
 
Overordnet målsætning: Angiver det primære formål med brugerens 
behandlingsforløb i FKRC 
Delmålsætninger: Eventuelle sekundære formål med behandlingen 
Prioriteringer: Prioriteringer af formålene; hvad der er vigtigst, i hvilken 
rækkefølge der skal arbejdes med de enkelte opgaver 
Tidsperspektiv: Varigheden eller tidsrammerne for behandlingen 
Midler: Punktet beskriver, hvorledes målsætninger og delmålsætninger skal 
realiseres. Hvilken konkret behandling, skal der sættes i værk? Hvilke tilbud 
skal der visiteres til etc. 
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Ansvarsfordeling: Præcisering af, hvem der har ansvaret for at handle, eller 
udføre de forskellige elementer i behandlingen, dels i forholdet mellem brugere 
og FKRC, dels i forholdet mellem FKRC og eventuelle eksterne 
samarbejdspartnere 
Rammer for evaluering: Aftaler om hvornår og hvordan behandlingsplanen og 
dens udførelse skal evalueres sammen med brugeren. Aftaler om, hvem der 
deltager, eventuelt aftaler om der skal indhentes udtalelser fra eksterne 
samarbejdspartnere el. lign. 
Brugerens accept: Det skal udtrykkeligt fremgå, at behandlingsplanen er sket i 
et samarbejde med og efter drøftelser med brugeren 
 
En behandlingsplan er ikke statisk, og revideres efter behov i et samarbejde 
mellem brugeren og FKRC’s behandler. Samtidig vil den sociale 
behandlingsplan løbende skulle koordineres med den eventuelle medicinske 
behandlingsplan, som indeholder rammer og aftaler for medicinordinationer, 
indtagelse eller afhentning af medicinen, varigheden af ordinationen, 
eventuelle aftaler om nedtrapning samt eventuelle kontrolforanstaltninger. 
 
Efter behov samordnes indsatsen i FKRC med den øvrige sociale behandling 
ved koordinerende møder mellem FKRC’s behandler og den kommunale 
sagsbehandler, som hovedregel med brugerens deltagelse. 
 
 
 
13. Børnesager 
FKRC har en samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommunes Familieafdeling, 
som præciserer procedurer og ansvarsfordeling i arbejdet med unge under 18 
år og brugere, som har børn. Ifølge aftalen er FKRC forpligtet til at underrette 
socialområdet, når FKRC får kontakt med unge og med misbrugende forældre. 
Ellers er ansvarsfordelingen som hovedregel, at FKRC alene varetager 
afhængighedsbehandlingen af de(n) voksne, mens Familieafdelingen varetager 
de øvrige sociale støtteforanstaltninger i forhold til forældrene og barnet / 
børnene. 
 
 
14. Brugerinddragelse 
I nogle tilfælde har brugere øvet indflydelse på tilrettelæggelsen af 
behandlingen gennem Brugerforeningen af Aktive Stofbrugere. Som eksempel 
kan nævnes, at FKRC har ændret (udvidet) medicinudleveringstiderne efter 
ønske fra Brugerforeningen. 
 
På Roskildevej arbejdes der mere direkte med brugerinddragelse i form af 
jævnlige møder mellem brugerne og personalet. 
FKRC ser frem til den planlagte etablering af Udsatteråd på Frederiksberg. 
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15. Regler for betaling af kost og logi mv. 
Rådgivning og behandling i FKRC er gratis for borgere i Frederiksberg 
Kommune. Ved ophold i døgninstitution jf. SEL § 107 fastsættes en 
egenbetaling efter gældende regler. 
 
16. Klageadgang 
Der oplyses om klagemulighederne på FKRC’s hjemmeside, samt i de konkrete 
tilfælde, hvor en bruger ønsker at klage. 
 
17. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 
FKRC's personale er tværfagligt sammensat, således at centret tilsammen 
råder over de kvalifikationer, som der er brug for i behandlingen af 
afhængighedsproblemer. 
 
Inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik er det FKRC's 
mål  
at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere  
at fremme medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats  
at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling 
samt  
at give den enkelte medarbejder indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og 
personaleforhold.  
 
Der er aktuelt (juli 2011) ansat følgende medarbejdere, hvis uddannelse er 
anført i parentes, hvis den ikke umiddelbart fremgår af stillingsbetegnelsen: 
 
Ledelse og administration 
1 Centerleder (socionom, cand.scient.soc.) 
1 Souschef/afdelingsleder ”Stofrådgivningen” afdeling 2 (socialrådgiver)  
2 Sekretær (kontorfunktionær) 
 
 
Stofrådgivning 1 
1 Afdelingsleder (socialrådgiver, antropolog) 
5 behandlere 
1 Læge 
1 Sygeplejerske 
1 Social- og sundhedsassistent 
1 Sekretær (kontorassistent) 
 
Afdeling 2 
1 Afdelingsleder/souschef(socialrådgiver) 
7 behandlere  
1 Sekretær (kontorfunktionær). 
 
Roskildevej 
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1 Daglig leder  
1 Pædagoger 
1 Kok 
 
Øvrige 
Udover det faste personale modtager FKRC et antal praktikanter fra 
socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Centret beskæftiger fra tid til 
anden også personer, som er i gang med et aktiveringsforløb. 
 
 
Personalets kvalifikationer vedligeholdes og udbygges således: 
 
Alle nyansatte medarbejdere gennemfører et introduktionsprogram af ca. 14 
dages varighed 
Alle medarbejdere har ret (og pligt) til at modtage supervision.  
Alle medarbejdere har ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale med den 
nærmeste foresatte leder.  
Alle medarbejdere får udarbejdet kompetenceudviklingsplan. 
Alle medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse i form af interne eller 
eksterne kurser. 
 
 
Ekstern monitorering:  
 
Der sker en samlet indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) 
 
Informationerne tilgår: 
1. Socialstyrelsen: FKRC indberetter månedligt data til Social- og 
Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling, 
stofmisbrugsdatabasen (SMDB). Registret er omfattet af gældende 
datasikkerhedsforskrifter, og data transmitteres i krypteret form. De data, som 
indberettes, indeholder oplysninger om køn, alder, oplevet belastning af 
misbruget (ASI) en række socioøkonomiske forhold, misbrug, risikoadfærd 
(inden for den seneste måned inden henvendelsen), kvalitetssikring af 
sundhedsfaglige ydelser, behandlingsform, behandlingsvarighed og status ved 
ophør af behandlingen. 
 
På den baggrund udarbejder Socialstyrelsen i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen årligt en landsdækkende statistik, som gør det muligt at 
følge udviklingen blandt de behandlingssøgende misbrugere i de enkelte 
kommuner, ligesom det er muligt at drage sammenligninger mellem 
kommuner. Den seneste statistik er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside www.sst.dk  
 
 

http://www.sst.dk/
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2. Socialstyrelsen: Med virkning fra 1. januar 2008 indberettes også til 
Servicestyrelsens database VBGS (Ventetid og Behandlingsgaranti for 
Stofmisbrugere).  
 
SMDB, Stofmisbrugsdatabasen er det fælles indberetningssystem.  
 
Intern monitorering 
FKRC registrerer løbende en række data vedrørende de indskrevne brugere og 
deres behandlingsforløb. Data er delvist overlappende med data i 
Sundhedsstyrelsens register, suppleret med en række lokale data. Tilsammen 
gør disse data det muligt dels at beskrive den aktuelle population af brugere 
relativt tæt, dels at følge den lokale udvikling i kommunen over tid. Statistiske 
opgørelser over brugergruppens karakteristika publiceres i generaliseret form 
på hjemmesiden. 
 
 
19. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
Kommunens fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet skal blandt 
andet fokusere på følgende elementer: 
 
Der arbejdes på udvikling og implementering af  
 
Arbejdet med at dokumentere og evaluere effekten af FKRC’s samlede 
aktiviteter: behandlingsarbejde og øvrige aktiviteter skal styrkes. 
 
21. Kvalitetsstandardens tidshorisont 
Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen revidere 
kvalitetsstandarden mindst hvert andet år, dvs. næste gang pr. 1. juli 2022. 
Kvalitetsstandarden vil løbende blive tilpasset alle væsentlige ændringer i 
ovenstående beskrivelse. 
 
22. Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stofmisbrugsbehandlingen i Frederiksberg Kommune 
kan fås ved henvendelse til:  
 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 
Peter Bangs Vej 32,1. 
2000 Frederiksberg 
 
Tlf: 3821 3901 
 
E-mail: fkrc@frederiksberg.dk  
 
Hjemmeside: www.frederiksberg.dk/fkrc 

mailto:fkrc@frederiksberg.dk
http://www.frederiksberg.dk/fkrc

	Kvalitetsstandard 
	for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
	2019 -2021 
	I medfør af § 139 i Serviceloven, har Socialministeriet siden 1.7.2007 fastsat, at kommunerne skal udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug, som tilbydes kommunens borgere. 
	Kvalitetsstandarden er senest revideret 17. december 2019 md virkning fra 1. januar 2020. 
	Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre kommunens målsætninger, tilbud og praksis på området synlige og tilgængelige for borgerne. Kvalitetsstandarden skal som minimum offentliggøres på kommunens hjemmeside 
	I Socialministeriets vejledning nævnes følgende målgrupper for information om tilbud til stofmisbrugere: 
	Aktive misbrugere 
	Misbrugere, som er eller tidligere har været i behandling 
	Pårørende til misbrugere 
	Behandlingsinstitutionernes samarbejdspartnere i og uden for kommunen 
	Offentligheden i al almindelighed 
	Informationsbehovet varierer fra målgruppe til målgruppe, da det er forskellige typer oplysninger, der efterspørges, afhængig af hvem der søger oplysningerne, og med hvilket formål. Denne kvalitetsstandard falder derfor i tre dele med hver sin primære målgruppe: 
	1. del henvender sig primært til aktive misbrugere, pårørende og offentligheden i al almindelighed. Oplysningerne i denne del af kvalitetsstandarden svarer i store træk til indholdet af Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenters hjemmeside www.frederiksberg.dk/fkrc. 
	2. del henvender sig primært til misbrugere, som er i behandling. 
	Se mere på www.frederiksberg.dk/fkrc 
	3. del henvender sig primært til samarbejdspartnere og andre offentlige myndigheder. Denne del af kvalitetsstandarden er den systematiske og udtømmende beskrivelse af tilbuddene. 
	De øvrige målgrupper kan naturligvis også finde relevante oplysninger her. Denne del af kvalitetsstandarden kan ligeledes downloades fra www.frederiksberg.dk/fkrc. 
	Kvalitetsstandarderne skal revideres mindst hvert andet år. Denne kvalitetsstandard gælder for årene 2019-21. Næste revision skal senest ske 1.7.2022. 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter har med virkning fra 17. april 2009 varetaget kommunens alkoholbehandling. Denne kvalitetsstandard vedrører alene den sociale behandling af stofmisbrug. 
	 Frederiksberg, 1. juli 2020 

	Kvalitetsstandard 
	for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
	I 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter – tilbud til stofmisbrugere 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) varetager rådgivning og behandling af stofafhængige med bopæl i Frederiksberg Kommune. Pårørende til misbrugere kan modtage råd og vejledning i FKRC. 
	Ud over rådgivning og behandling af enkeltpersoner tilbyder FKRC oplysning om brug og misbrug af rusmidler. Det sker i samarbejde med Sundhedsafdelingens forebyggelsesafdeling. 
	Indhold: 
	01. Hvor henvender man sig? 
	02. Hvordan henvender man sig? 
	03. Anonymitet 
	04. Åbnings- og telefontider 
	05. FKRC’s målsætninger, opgaver og politikker 
	06. FKRC’s afdelinger og tilbud 
	Afdeling 1. Opiatafhængighed (heroin og benzodiazipin) 
	Stofrådgivningen, Afdeling 2. Centralstimulerende stoffer (hash og kokain) 
	Roskildevej (Værested) 
	07. Døgnophold 
	09. Pårørende 
	09. Behandlingsgaranti og ventetider 
	10. Frit institutionsvalg 
	11. Fokusaftale, virksomhedsplan og hjemmeside 
	13. Klager over behandlingen 
	14. Personale 

	01. Hvor henvender man sig? 
	Man kan henvende sig på FKRC’s ”Stofrådgivning 1” eller ”Stofrådgivning 2”,(Hash og kokain) afhængig af hvilken slags stofproblemer man har. 
	Brugere af opiater heroin, metadon og andre ”hårde” stoffer kan henvende sig til 
	Stofrådgivning 1 
	Peter Bangs Vej 32,1. 
	2000 Frederiksberg 
	Tlf: 3821 3901 
	Brugere af centralstimulerende stoffer hash, kokain og lignende kan henvende sig til 
	”Stofrådgivning 2” 
	FKRC Afdeling 2 
	Peter Bangs Vej 24,3 og 26,3. 
	2000 Frederiksberg 
	Tlf: 3821 3902 

	02. Hvordan henvender man sig? 
	Man kan henvende sig på eget initiativ eller på opfordring fra egen læge, sagsbehandler eller andre. Henvendelse kan ske personligt, pr. telefon eller på e-mail fkrc@frederiksberg.dk 
	Det er en god idé at ringe og få en tid til en samtale. 

	03. Kan man være anonym? 
	FKRC yder rådgivning og vejledning tre til fem samtale, uden at man behøver at oplyse navn og adresse. Hvis man skal starte en egentlig behandling, kan man ikke være anonym. 
	FKRC beder om at se dokumentation på kommunetilhørsforhold. Det kan ske ved fremvisning af sygesikringsbevis, hvor cpr.nr dækkes. 
	Serviceloven § 101 a giver mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling under forudsætning af at man ikke har andre social problemer og ikke har behov for medicinsk behandling i henhold til Sundhedslovens § 142. 

	04. Åbningstider og telefontider 
	Se under de enkelte afdelinger i punkt 6. 

	05. FKRC’s målsætninger, opgaver og politikker 
	Målsætninger 
	FKRC’s primære målsætning vedrører behandlingen: 
	Den ene vedrører behandlingen: 
	Det er FKRC’s målsætning at borgeren på basis af frivillighed ”øger de personlige ressourcer og/eller reducere de skadelige virkninger” af rusmidler for flest mulige borgere i Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem rådgivning og behandling til en bred vifte af borgere med problematisk og / eller skadeligt brug af rusmidler. Indsatsen foregår i et samarbejde med øvrige social- og sundhedsfaglige tilbud og andre relevante områder i Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden. 
	I det omfang det er muligt, og den behandlingssøgende ønsker det, skal FKRC bidrage til at de personlige ressourcer bl.a. søges styrket gennem opnåelse og fastholdelse af en tilværelse uden (skadeligt) brug af rusmidler. 
	Den anden målsætning vedrører tidlig indsats/forebyggelsen af rusmiddelproblemer: 
	Oplysende og forebyggende aktiviteter udføres i samarbejde Sundhedsafdelingen, med skoler og uddannelsesinstitutioner og har til hensigt at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over for de unge understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet. 
	FKRC’s indsats er primært rettet mod individ og familieniveau. 
	Forebyggelsesindsatsen i Sundhedsafdelingen er primært rettet mod grupper og samfund. 
	FKRC skal gennem oplysning og forebyggende aktiviteter bidrage til at unge, deres forældre og andre borgere i Frederiksberg Kommune opnår en nuanceret viden om rusmidlers virkninger og skadevirkninger, som sætter dem i stand til at træffe egne beslutninger, når de møder rusmidler i hverdagen. 
	FKRC’s tidlige indsats består primært i rådgivende og vejledende samtaler med unge og deres forældre om rusmidler på individ- og familieniveau. 
	Sundhedsafdelingens forebyggelseskonsulenter varetager oplysningsindsatsen i skoler og på ungdomsuddannelser. FKRC bidrager med konsulentbistand. 
	Hensigten er at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over unge/borgere understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet. 
	Opgaver 
	FKRC er normeret til at varetage driften af 240 behandlingspladser, som omfatter: 
	Ambulant rådgivning 
	Ambulant behandling 
	Behandlingstilbud til brugere af hash 
	Behandlingstilbud til brugere af kokain, amfetamin, ecstasy mv. 
	Anonym stofmisbrugsbehandling 
	Behandlingstilbud til opiatafhængige (heroin): substitutionsbehandling, herunder delegation til specialklinik (heroin) 
	Gruppebehandlingstilbud 
	Sundhedsfaglige tilbud 
	Familieorienteret behandling 
	Drift af værestedet Roskildevej 
	Samarbejde med bruger og relevante aktører omkring sanering af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold 
	Visitation til døgnophold og tilsyn med brugere under døgnophold 
	Efterværn, herunder forslag til grupper for stoffri brugere 
	Opfølgningssamtale 1 og 6 mdr. efter endt behandling 
	Tilbud til pårørende 
	Politikker 
	FKRC har udarbejdet politikker på stofmisbrugsområdet, som angiver de overordnede retningslinjer for en række centrale områder. Politikkerne er tiltrådt af kommunalbestyrelsen. De vigtigste politikker er: 
	 Behandlingen 
	Behandlingen tilrettelægges efter aktuel bedste viden på området. FKRC’s rådgivnings- og behandlingstilbud hviler på princippet om graduerede målsætninger. Indsatsen skal være helhedsorienteret, tage hensyn til hver enkelt brugeres specielle forhold og have til hensigt at styrke brugernes ressourcer og fjerne eller reducere belastningerne ved stofmisbruget og den dermed forbundne livsstil. Indsatsen skal ske på en respektfuld måde og må ikke udsætte brugerne for umyndiggørelse. 

	Medicinanvendelse 
	 Udgangspunktet for FKRC’s anvendelse af medicin i behandlingen er de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Behandlingshensyn vejer tungere end kontrolhensyn. 
	Behandlingsplaner 
	FKRC skal betjene sig af behandlingsplaner som et aktivt redskab i de enkelte behandlingsforløb. Formålet med behandlingsplanerne er at skabe klarhed om mål, midler og ansvarsfordeling samt at medvirke til at fastholde brugeren i behandlingskontakten og opnå de ønskede mål. 
	Journaler 
	 FKRC skal betjene sig af et journalsystem, som opfylder de formelle krav til offentlige institutioners journalføring og som desuden kan tjene til dokumentation af det udførte behandlingsarbejde med hensyn til målsætninger, metoder og resultater. Endvidere skal journalerne kunne danne udgangspunkt for supervision, personaletræning og forskning. 
	Brugerne skal have fuld adgang til at læse egen journal og skal informeres om dette. 
	Forebyggelse og oplysning 
	 FKRC støtter en forebyggende indsats mod stofmisbrug. Målet er en samlet, kommunal forebyggelsesstrategi på rusmiddelområdet og at realisere mest muligt af denne i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. Forebyggelses- og oplysningsvirksomheden skal være ikke-sensationspræget, nuanceret, fagligt og metodisk velfunderet og skal udøves med respekt for de enkelte målgruppers særlige forhold. 
	Konsulentvirksomhed 
	 FKRC skal på konsulentbasis stille sin viden om stofmisbrug til rådighed for samarbejdspartnere m.fl. Konsulentbistanden ydes i personsager eller i generelle misbrugsspørgsmål. Bistanden skal ydes hurtigst muligt efter omstændighederne og på et fagligt højt niveau. 
	Personaleforhold 
	Målet for personalepolitikken er, inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik, at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere; at udvikle et godt arbejdsklima, som fremmer medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats; at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling samt at demokratisere beslutningsprocesserne vedrørende arbejdstilrettelæggelse og personaleforhold. 
	SSA området har i foråret 2016, senest revideret i 2019 udarbejdet et medarbejdergrundlag som følges. 
	Ressourcer 
	 FKRC’s samlede budgetramme skal overholdes under hensyn til den mest fleksible udnyttelse af de samlede økonomiske ressourcer. Inden for institutionen delegerer centerlederen i videst mulig udstrækning den økonomiske kompetence, således at der skabes sammenhæng mellem den økonomiske og beslutningsmæssige kompetence. 
	FKRC’s lokaler skal ved deres indretning signalere en åben og ubureaukratisk atmosfære, med en så høj materiel standard som ressourcerne tillader. Lokalerne skal fremstå ryddelige og rene. Alle arbejdspladser skal yde hver enkelt medarbejder maksimal arbejdsro og skal opfylde de til enhver tid gældende arbejdsmiljømæssige forskrifter. 
	Samarbejdsforhold 
	FKRC skal arbejde for, at samarbejdet med samarbejdspartnere foregår fleksibelt, ubureaukratisk og servicepræget. FKRC skal medvirke til et højt, gensidigt informationsniveau. 
	Kompetenceforhold og handleansvar skal altid være præciserede. I forhold til presse og offentlighed skal FKRC være åben, informativ og saglig. Brugernes identitet og personlige forhold skal beskyttes. 
	Evaluering og forskning 
	FKRC skal arbejde for en systematisk vidensopsamling og evaluering af effekten af institutionens brugerrettede aktiviteter og af hensigtsmæssigheden af institutionens organisatoriske opbygning og funktionsmåde. 
	FKRC indberetter data til Socialstyrelsen via Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), Danmarks Statistik. 

	06. FKRC’s afdelinger og tilbud 
	Stofrådgivning 1 
	FKRC’s afdeling 1 varetager behandlingen af personer, som ønsker hjælp til at ophøre med, eller stabilisere brugen af opiater: heroin eller tilsvarende stoffer. 
	Formålet med behandlingen er at støtte brugerne i at få en så tilfredsstillende tilværelse som muligt under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og muligheder. 
	I mange tilfælde ønsker brugerne at blive stoffri. I andre tilfælde er ønsket at stabilisere brugen af stoffer og reducere de skadelige virkninger. 
	Stofrådgivning 1’s tilbud kan opdeles i socialfaglige- og sundhedsfaglige / medicinske tilbud 
	De socialfaglige tilbud ydes jf. socialstyrelsens retningslinjer og omfatter: 
	Rådgivning og vejledning vedrørende misbrugsproblematikker 
	Behandlingsplanlægning, udredning, screening (ASI, M.I.N.I.) 
	Samtaler med fokus på behandling af afhængigheden 
	Familieinddragelse, hvis ønsket 
	Gruppebehandlingstilbud 
	Koordinering af behandlingen med lægefaglig behandlingsplan og relevante samarbejdspartnere 
	Rådgivning, vejledning og kursustilbud til pårørende 
	Konsulentbistand 
	Opfølgning efter 1. og 6. måneder efter ”afsluttet behandling”. 
	De sundhedsfaglige tilbud ydes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer bl.a.: 
	Medicinsk behandling af heroinmisbrug med buprenorfin (subuxone) eller metadon 
	Sundhedsplan jf. gældende lovgivning. 
	Samtaler, efter behov om almen sundhedstilstand 
	Vejledning ved risikoadfærd / skadesreduktion 
	Øreakupunktur 
	Prævention og rådgivning om prævention 
	Vaccination for bl.a. hepatitis (leverbetændelse) 
	Hjælp med kontakt til hospitaler og praktiserende læger 
	Støtte til at fortsætte igangværende undersøgelser og behandlinger 
	Sårbehandling 
	Udlevering af værktøj 
	Kostvejledning 
	I praksis vil opiatmisbrugeres behandlingsforløb være en kombination af begge typer tilbud. 
	Behandlingen foregår i samarbejde med sagsbehandlere i de relevante områder, egen læge, hospitaler og andre kommunale og private samarbejdspartnere. 
	Henvendelse 
	 Man kan henvende sig på eget initiativ ved personligt fremmøde, pr. telefon, e-mail eller efter henvisning fra sagsbehandler, egen læge, hospital eller andre. Det anbefales at ringe i forvejen og få en tid til en samtale, så man undgår unødig ventetid. 
	Hvad sker der når man henvender sig til Stofrådgivning 1? 
	 Det første der sker, er, at man får en tid til en samtale med en af FKRC's behandlere/socialrådgivere. Formålet med den første samtale er at afklare brugerens ønsker til behandlingen. Der udarbejdes en foreløbig behandlingsplan. Omfatter medicinsk behandling, skal man have en samtale med FKRC’s læge. Og så kan behandlingen gå i gang - inden for 14 dage, jf. behandlingsgarantien. 
	Senere vil der blive udarbejdet en mere detaljeret behandlingsplan, hvis der er behov for det. 
	Hvor ligger Stofrådgivning 1? 
	 FKRC’s afdeling 1 ligger på Peter Bangs Vej 32,1. Bus 9A, og Metroen (Fasanvej) på Nordre Fasanvej. 
	B. Stofrådgivning 2 
	FKRC's afdeling 2 tilbyder rådgivning og behandling til personer, som har problemer med brug af hash, kokain, amfetamin og beslægtede stoffer. Hjælpen tilbydes såvel brugere som deres nærmeste pårørende. 
	Det er målet at støtte den enkelte bruger i at leve en så tilfredsstillende tilværelse som muligt uden indtagelse af stoffer, under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og muligheder. 
	Tilbud 
	Stofrådgivning 2 kan tilbyde 
	Anonym personlig eller telefonisk rådgivning og behandling 
	Rådgivning og vejledning med henblik på afklaring af behandlingsbehov 
	”Ungetilbud” ”Frederiksberg U-turn” for alle 15-25 årige. 
	Lægesamtale 
	Behandlingsplanlægning, udredning, screening (ASI, Ung-map, M.I.N.I) 
	Familieinddragelse 
	Rådgivning og undervisning af pårørende 
	Koordinering af behandlingen med relevante samarbejdspartnere og (evt.) lægefaglig behandlingsplan 
	Behandling 
	Behandling 
	Afdeling 2's behandlingstilbud består bl.a. af 
	Individuelle samtaleforløb 
	Gruppebehandling for hash- og kokainafhængige 
	Anonym behandling for hashmisbrugere (SEL § 101a) 
	”Frederiksberg U-turn” et ungetilbud 
	Øreakupunktur 
	Visitation til døgnophold med henblik på stoffrihed 
	Opfølgning 1. og 6. måneder efter ”afsluttet behandling”. 
	Behandlingen foregår i samarbejde med sagsbehandlere i de relevante områder, region og andre relevante samarbejdspartnere. 
	Henvendelse 
	Man kan henvende sig på eget initiativ eller i samarbejde med mentor, SKP, eller efter henvisning fra sagsbehandler, egen læge, hospital m.fl. Henvendelsen kan ske ved personligt fremmøde, pr. telefon eller e-mail. 
	Hvad sker der når man henvender sig til Stofrådgivning 2? 
	Det første der sker, er, at man får en tid til en samtale med en af FKRC's behandlere/socialrådgivere. Den første kontakt er en samtale, hvor den enkeltes aktuelle situation udredes. Derefter tages der stilling til det videre forløb. Hvis der skal påbegyndes en egentlig behandling, udarbejdes en behandlingsplan. 
	Hvor ligger Stofrådgivning 2? 
	På Peter Bangs Vej 24,3 og 26,3. 
	Nærmeste offentlige transportmidler er bus 9A, og Metro (Fasanvej) på Nordre Fasanvej. 
	Stofrådgivning2 deler lokaler med Alkoholrådgivningen, Afdeling 4. 
	Oplysning og forebyggelse 
	Stofrådgivningen, afdeling 2 varetager i samarbejde med Sundhedsafdelingen også opgaver vedrørende oplysning og forebyggelse af rusmiddelproblemer. 
	Målsætninger og fokusområder 
	Det er en målsætning at arbejde for at styrke børn og unges handlekompetence til at omgås alkohol og andre rusmidler på en fornuftig og forsvarlig måde. Samt at hæve alderen for alkoholdebut og sænke forbruget af rusmidler blandt børn og unge på Frederiksberg. 
	Det et mål at fremme at børn og unge kan færdes på skoler, SFO’er, klubber, ungdomsuddannelser mv. på Frederiksberg i et miljø frit for rusmidler. 
	Endvidere at sætte unge og rusmidler på dagsordenen i Frederiksberg Kommune, således at de professionelle, der møder de unge med rusmiddelproblemer, føler sig klædt på til at løfte opgaven. 
	Sundhedsafdelingens ydelser på forebyggelsesområdet er et tilbud til frontmedarbejdere, skoler, ungdomsuddannelser, klubber, ungdomspensioner og andre organisationer i Frederiksberg Kommune og har til hensigt at medvirke til, at den generelle sundhedsfremmende indsats over for de unge understøttes og kvalificeres på rusmiddelområdet. 
	Folkeskoler, ungdomsuddannelser og andre institutioner 
	Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen står til rådighed for folkeskoler, ungdomsuddannelser, klubber og andre samarbejdspartnere, som søger viden og faglig eller praktisk bistand vedrørende rusmiddelforebyggelse og indsatser mod problematisk brug af rusmidler. 
	Børn, unge og forældre 
	Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen står til rådighed for større børn og unge samt forældre, som søger oplysninger om misbrug. 
	Udlån af undervisningsmaterialer 
	Alkoholkonsulenterne i Sundhedsafdelingen indsamler løbende de nyeste undervisningsmaterialer, og bistår gerne med valg af undervisningsmaterialer. Det er muligt at låne materiale til undervisningsbrug. 
	C. Roskildevej 
	Roskildevej rummer et værested (30 brugere) og onsdagsgruppen (15 deltagere). 
	Tilbud og aktiviteter værested 
	Morgenmad og frokost 
	Omsorg for brugerne 
	Hyggeligt samvær 
	Praktisk bistand 
	Hjælp til digital post 
	Aviser og spil 
	Bordtennis 
	Computere 
	Mulighed for bad og tøjvask 
	Aktiviteter og udflugter 
	Værksteder 
	Brugerinddragelse 
	Tilbud og aktiviteter onsdagsgruppen: 
	Samvær 
	Aktiviteter planlagt i fællesskab 
	Hvordan kommer man på Roskildevej? 
	Den første kontakt til Roskildevej skal foregå efter forudgående henvisning/visitation fra en af FKRC's afdelinger. 
	Åbningstider 
	Mandag: 
	09.00 - 15.00 
	Tirsdag: 
	09.00 - 17.00 
	Onsdagsgruppen 
	Torsdag: 
	09.00 - 15.00 
	Fredag: 
	09.00 - 14.00 
	Telefontider 
	Telefonen er åben i hele åbningstiden, men det forekommer, at der ikke svares pga. udflugter eller andet. 
	Hvor ligger Roskildevej? 
	På Roskildevej 42A. Fra krydset Søndre Fasanvej / Roskildevej går man 250 meter ud af Roskildevej. Lige hvor kirkegårdsmuren ender, ligger den gule træpavillon, lidt tilbagetrukket fra vejen. Nærmeste offentlige transportmidler er buslinjerne 4A. Til fods fra Afdeling 1 er der præcis 1 km. 
	Regler på Roskildevej 
	Ingen trusler eller vold mod andre brugere eller medarbejdere. Ingen indtagelse eller handel med stoffer. 

	07. Døgnophold 
	I nogle tilfælde foregår behandlingen bedst ved, at brugeren i kortere eller længere tid tager ophold i en døgnbehandlingsinstitution. 
	FKRC samarbejder med en række private døgninstitutioner, som er vurderet egnet til at behandle stofafhængige af FKRC og godkendt af ”Socialt Tilsyn”. 
	Formålet med et døgnophold kan være enten 
	Afgiftning og indledende støtte til at forblive stoffri, eller 
	Rekreation, dvs. fysisk og psykisk restituering og omsorg bl.a. ved at reducere sidemisbrug 
	De benyttede døgninstitutioner er registreret på ”Tilbudsportalen” www.Tilbudsportalen.dk, har egne hjemmesider og er godkendt af ”Socialtilsyn”. 

	08. Efterværn/netværk 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter opfordrer og anviser muligheder for tidligere, nu stoffri misbrugere i Frederiksberg Kommune til at deltage i netværk, der har til formål at yde gensidig støtte til et liv uden misbrug af rusmidler og til at opbygge stoffri relationer. 

	09. Pårørende 
	Det er svært at være pårørende til et menneske, der har et problematisk forhold til rusmidler, uanset om man er forældre, søskende, ægtefælle, kæreste eller en nær ven. Man kan være plaget af skyldfølelse, skam, magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Man kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe – men hvordan? 
	Hvis du bor i Frederiksberg Kommune og er pårørende til en person, som er afhængig af stoffer, er du altid velkommen til at henvende dig til FKRC, så vi kan se om vi har mulighed for at støtte dig. Hvis du ønsker det, kan din henvendelse ske anonymt. 
	Hvis den stofafhængige, du kender, er i behandling i FKRC, er du også velkommen til at henvende dig, selv om du ikke selv bor i kommunen. Dog kan vores tavshedspligt eventuelt sætte nogle grænser for, hvad vi kan tale med dig om (se nedenfor). 
	Pårørende og nære venner kan ofte yde et positivt bidrag til en vellykket behandling. Det er ofte muligt, via professionel støtte, at ændre adfærd så man som pårørende kan navigere hensigtsmæssigt. 
	Vi kan også tilbyde rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug af rusmidler. Tilbuddet består af information om tegn på brug eller misbrug og vejledning i, hvorledes man kan tale om og med den unge om problemet. 

	10. Behandlingsgaranti & ventetider 
	Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget en behandlingsgaranti for behandling af stofmisbrug for voksne. Siden 2005 gælder der i særlige tilfælde også en behandlingsgaranti for unge under 18 år. 
	Behandlingsgarantien betyder, at en stofmisbruger som hovedregel skal have et tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til behandlingsinstitutionen. De 14 dage beregnes fra det tidspunkt, hvor misbrugeren personligt møder på institutionen og udtrykker ønske om behandling. 
	FKRC opfylder behandlingsgarantien, og der vil normalt ikke være ventetid på behandling i FKRC. 
	Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) er IKKE omfattet af behandlingsgarantien. 

	11. Frit institutionsvalg 
	Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget, at stofmisbrugere, efter forudgående visitation, frit kan vælge hvilken institution, de ønsker at modtage behandling i. Man kan således vælge at blive behandlet i en anden kommune, end der hvor man bor. 
	Der er dog visse begrænsninger. Man kan vælge blandt andre offentlige institutioner eller private institutioner. Man kan kun vælge en institution, som tilbyder behandling af samme karakter, som den man oprindeligt er blevet tilbudt. Det er en forudsætning, at den institution, som vælges, har plads og ønsker at modtage den pågældende. Det er en forudsætning at institutionen er godkendt af ”Socialt tilsyn” og registreret i Tilbudsportalen. 
	Behandlingsgarantien, dvs. reglen om, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen, kan fraviges, hvis brugeren vælger at blive behandlet et andet sted end det oprindeligt tilbudte. 
	I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes specielt på psykisk syge personer, som ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres eget valg. 

	12. Virksomhedsplaner og Udsattepolitik. 
	Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) udgiver hvert år en virksomhedsplan. 
	SSA’s Virksomhedsplan, Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik kan downloades fra www.frederiksberg.dk 

	13. Brugervejledning 
	www.frederiksberg.dk/fkrc. 
	På hjemmesiden gives en kortfattet beskrivelse af rettigheder, lovgrundlag og klageadgang, personalets tavsheds- og oplysningspligt, behandlingsgarantien samt andre forhold, det kan være nyttigt at kende til som bruger af social rusmiddelbehandling. 

	14. Klager over behandlingen 
	Klager over den sociale side af behandlingen 
	Hvis man ønsker at klage over FKRC's behandling, det tilbud man har fået (eller ikke fået) eller andet, som vedrører den sociale side af behandlingen, skal man i første omgang henvende sig til: 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningsventer 
	Peter Bangs Vej 32,1 
	2000 Frederiksberg 
	Telefon 3821 2121 
	E-mail: fkrc@frederiksberg.dk 
	FKRC genbehandler sagen. Såfremt afslaget fastholdes sender FKRC klagen videre til: 
	Det Sociale Nævn 
	Statsforvaltningen Hovedstaden 
	Ellebjergvej 52 
	2450 København SV 
	E-mail: sochov@statsforvaltningen.dk 
	Hjemmeside: www.statsforvaltningen.dk 
	Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor man har fået meddelelse om den afgørelse, man ønsker at klage over. 
	Klager over den medicinske side af behandlingen 
	Hvis man har klager over den medicinske side af behandlingen, skal man henvende sig til: 
	Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 
	Frederiksborggade 15 
	1360 København K 
	Telefon 7228 6600 
	E-mail: pob@patientombuddet.dk 
	Hjemmeside: www.patientombuddet.dk 
	Patientklagenævnets klagefrist er 2 år. 
	Klager over personalet 
	Hvis man har klager over FKRC's personale skal man i første omgang henvende sig til lederen af den pågældende afdeling i FKRC. 

	15. Personale 
	FKRC's personale er tværfagligt sammensat, således at vi tilsammen råder over de kvalifikationer, som der er brug for i behandlingen af stofproblemer. 
	På stofområdet er der ansat følgende medarbejdere: 
	Ledelse og administration 
	1 Centerleder 
	1 Souschef/afdelingsleder 
	2 Sekretærer 
	Stofrådgivning 1 
	1 Afdelingsleder 
	5 Socialrådgivere 
	1 Overlæge 
	2 Sygeplejersker 
	1 Social- og sundhedsassistent 
	1 Sekretær 
	Stofrådgivning 2 
	1 Afdelingsleder/souschef 
	7 Socialrådgivere 
	1 Sekretær 
	Roskildevej 
	1 Daglig leder 
	1 Pædagoger 
	1 Kok 
	Øvrige 
	Udover det faste personale modtager FKRC praktikanter fra socialrådgiver-,pædagog- og SOSU-assistentuddannelserne. Undertiden beskæftiges også personer, som er i gang med et forløb i jobcenterregi. 
	Personalepolitik 
	Inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik er det FKRC's mål 
	at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere 
	at fremme medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats 
	at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling samt 
	at give den enkelte medarbejder indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og personaleforhold. 
	Uddannelse 
	Personalets kvalifikationer vedligeholdes og udbygges således: 
	Alle nyansatte medarbejdere gennemfører et 14-dages introduktionsprogram. 
	Alle medarbejdere har ret (og pligt) til at modtage supervision. 
	Alle medarbejdere har ret til udviklingssamtaler (MUS/LUS) med den nærmeste foresatte leder. 
	Alle medarbejdere får hvert år udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. 
	Alle medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse i form af interne eller eksterne kurser. 
	Alkoholpolitik 
	Det er ikke tilladt FKRC's medarbejdere at indtage alkohol i arbejdstiden. 
	Rygepolitik 
	Jf. Frederiksberg Kommunes politik på området. 

	Kvalitetsstandard 
	for social behandling for stofmisbrug i Frederiksberg Kommune 
	II 
	Brugervejledning 
	om nogle af de vigtigste rettigheder, du har som bruger af FKRC. Vejledningen er ikke udtømmende, men du er altid velkommen til at spørge FKRC’s medarbejdere, hvis du vil have flere oplysninger 
	Indhold: 
	Aktindsigt 
	Anonymitet 
	Behandlingsgaranti 
	Behandlingsplan 
	Bopæl 
	Frit valg af institution 
	Frivillighed 
	Klager 
	Lovgrundlag 
	Medicinsk behandling 
	Oplysningspligt 
	Organisation 
	Prioriteringer 
	Samtykke 
	Sundhedsstyrelsens register 
	Tavshedspligt 
	Opfølgning 1 og 6 måneder efter ”Afsluttet behandling” 
	Ventetider 
	SSA Virksomhedsplan 
	Vold og trusler 
	Yderligere oplysninger 
	Adresser 
	Aktindsigt 
	Mens du er indskrevet i FKRC, skriver din behandler en journal om dig. Det skal fremgå af journalen, hvilken behandlingsplan du og din behandler er enige om at arbejde efter. Og alle væsentlige beslutninger i forbindelse med behandlingen skal stå i journalen. 
	Du kan til enhver tid få adgang til og læse din egen journal, og du kan få en kopi, hvis du ønsker det. Du har også ret til at læse alle breve om dig, som FKRC sender eller modtager. Hvis der står noget i journalen, som du ikke er enig i, har du ret til at få tilføjet dine egne synspunkter. 
	Anonymitet 
	Hvis du ikke ønsker at oplyse navn, adresse, cpr-nummer eller andre personlige oplysninger, kan du få anonym rådgivning og vejledning. Men hvis der er tale om egentlig behandling, kan du som hovedregel ikke være anonym. 
	Behandlingsgaranti 
	At der er behandlingsgaranti betyder, at den, der henvender sig med ønske om behandling for stofmisbrug, skal have et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen. Dette gælder dog ikke, hvis man vælger at få behandling et andet sted end i FKRC. 
	Behandlingsplan 
	Alle brugere af FKRC skal have en behandlingsplan, som bør udarbejdes inden for ca. 14 dage - tre måneder efter henvendelsen. Planen skal blandt andet indeholde klare aftaler om, hvori behandlingen består, hvad der er formålet, hvad der skal ske, varigheden, og hvem der har ansvaret for de forskellige dele af behandlingen. Hvis der er tale om medicinsk behandling, skal der også laves en medicinsk behandlingsplan. Planerne bliver til i et samarbejde mellem den enkelte bruger og FKRC’s behandler / læge. 
	Bopæl 
	Man skal, som udgangspunkt, have bopæl i Frederiksberg Kommune for at kunne benytte FKRC’s behandlingstilbud. 
	Frit valg af institution 
	Brugere af FKRC har mulighed for at vælge at blive behandlet et andet sted, end det FKRC anviser. Men det skal ske inden for rammerne af de tilbud, FKRC har visiteret til, og det kan kun ske i andre offentlige eller private, godkendte institutioner. Hvis du for eksempel er visiteret til ambulant behandling, kan du ikke vælge, at du hellere vil modtage behandling i en døgninstitution. 
	Hvis man vælger behandling et andet sted end FKRC, kræver det for det første, at det andet behandlingssted har plads, og ønsker at modtage brugeren. For det andet gælder reglen om, at behandlingen skal starte senest 14 dage efter henvendelsen, kun i forhold til FKRC’s egne tilbud. 
	Frivillighed 
	Behandlingen i FKRC er baseret på frivillighed. Det vil sige, at der ikke er nogen, der kan tvinge dig til at have kontakt med FKRC mod dit ønske, og du kan altid bede om at blive udskrevet af behandlingen. Hvis du er under 18 år, gælder der særlige regler. 
	Klager 
	Hvis der er noget du er utilfreds med ved behandlingen, kan du klage. Klagesystemet er desværre lidt indviklet, for der skal klages forskellige steder, alt efter hvad det er, du vil klage over. 
	Hvis du vil klage over den sociale behandling, skal klagen sendes til Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter, Peter Bangs Vej 32,1, 2000 Frederiksberg. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget besked om den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter give dig skriftligt besked og videresende sagen til Det Sociale Nævn. 
	Ankestyrelsen 
	www.ats.dk 
	Hvis du vil klage over den lægelige eller medicinske behandling, skal klagen sendes til: 
	Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 
	www.patientombuddet.dk 
	Klagen skal fremsendes inden der er gået 2 år. 
	Det er politikerne i Kommunalbestyrelsen og Socialudvalget, som bestemmer FKRC's serviceniveau, for eksempel antallet af behandlingspladser eller størrelsen af FKRC's budgetter. 
	Hvis du har klager over serviceniveauet, skal klagen sendes til Socialudvalget, Frederiksberg Kommune, Rådhuset, 2000 Frederiksberg. 
	Hvis du har klager over personalet eller dets opførsel, skal du som hovedregel i første omgang henvende dig til lederen af den pågældende afdeling i FKRC. 
	FKRC's personale har pligt til at give dig vejledning, hvis du ønsker at klage. Du har også krav på en skriftlig begrundelse for den afgørelse, du ønsker at klage over. 
	Lovgrundlag 
	De vigtigste love og bestemmelser, som FKRC's virksomhed hviler på, er følgende: 
	Lov om social service 
	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
	Sundhedsloven 
	Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 
	Spørg FKRC's personale, hvis du er interesseret i at kende ordlyden af de enkelte bestemmelser. 
	Medicinsk behandling 
	Den medicinske behandling i FKRC tager udgangspunkt i lovgivning og regler, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Hvis du får medicinsk behandling (for eksempel subuxone eller metadon), skal der udarbejdes en medicinsk behandlingsplan, som blandt andet indeholder aftaler om dosis, varighed, udlevering og indtagelse af medicinen. Du kan altid få udleveret en kopi af din medicinske behandlingsplan 
	I visse tilfælde kan FKRC overlade den medicinske behandling til en praktiserende læge. Det kræver, at både du, din praktiserende læge og FKRC er enige om det. 
	Oplysningspligt 
	FKRC's medarbejdere har ifølge lovgivningen pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til forhold, der kan give formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Dette gælder specielt, hvis det er et barn eller en ung under 18 år, som lever under forhold, der bringer dets udvikling i fare. Hvis FKRC underretter, vil du få det at vide, og du vil få en kopi af brevet. 
	Hvis politiet eftersøger en person på grund af en alvorlig forbrydelse (for eksempel væbnet røveri), har FKRC pligt til at give oplysninger til politiet. Når det drejer sig om mindre overtrædelser af straffeloven eller politivedtægten (for eksempel tyverier), har FKRC tavshedspligt. 
	Organisation 
	FKRC er en institution under Frederiksberg Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområde (SSA). Politikerne i Det Sociale Udvalg har det politiske ansvar for hele SSA’s virksomhed. Det øverste politiske organ i kommunen er Kommunalbestyrelsen (borgmesteren). 
	Prioriteringer 
	Det Sociale Udvalg har, i tråd med Socialstyrelsen, vedtaget, at visse af FKRC's brugere skal prioriteres særligt: 
	Det drejer sig om gravide, brugere med børn, unge under 25 år og hiv-positive eller aids-syge. 
	FKRC bestræber sig for, at alle får så god en behandling som muligt, uanset om man tilhører en af de højprioriterede grupper eller ej. 
	Samtykke 
	Du skal give din tilladelse, hvis der skal udveksles oplysninger om dig med andre, for eksempel sygehuse, kriminalforsorgen eller andre behandlingsinstitutioner. Du vil derfor blive bedt om at udfylde og underskrive en såkaldt samtykkeerklæring. En samtykkeerklæring gælder i et år, medmindre andet aftales - og du kan altid trække den tilbage. 
	FKRC og din sagsbehandler på Rådhuset har ret til at udveksle oplysninger om dig uden dit samtykke - men vi vil altid søge at få dit samtykke. 
	Et manglende samtykke vil normalt betyde, at medicinsk behandling ikke kan iværksættes. 
	Social- og Sundhedsstyrelsens registre 
	Social- og Sundhedsstyrelsen fører et registre over alle, som er i behandling i samtlige misbrugsinstitutioner i Danmark. Det bruges blandt andet til at følge udviklingen på misbrugsområdet, og til at lave landsdækkende statistikker. 
	Registret er godkendt af Datatilsynet. Der er meget strenge regler for, hvem der har adgang til registret, og hvad det må bruges til. Du har ret til at vide, hvad der står i registret om dig selv. Spørg en af FKRC's medarbejdere. 
	Opfølgning 1 og 6 måneder efter afsluttet behandling 
	I 2014, revideret 17.12.2019, vedtog Folketinget at kommunen skal rette henvendelse til alle borgere, der har afsluttet stofmisbrugsbehandling 1. og 6. måneder efter afslutningen. 
	Formålet er at høre hvordan det går med at opretholde behandlingsmålene og/eller om der er brug for rådgivning/behandling. 
	Du bliver derfor spurgt, allerede ved indskrivningen om samtykke til denne kontakt. 
	Tavshedspligt 
	FKRC's medarbejdere har tavshedspligt - også selv om de ikke længere er ansat i FKRC. Det vil sige, at de ikke må give oplysninger om dig eller din behandling til andre, medmindre du har givet lov til det. Tavshedspligten gælder for eksempel også over for forældre, ægtefælle, kæreste og politiet - og selvfølgelig andre brugere af FKRC. 
	FKRC's sociale medarbejdere har ikke tavshedspligt over for hinanden. De har ret til indbyrdes at tale om de ting, som er relevante for din behandling - men de må naturligvis ikke "sladre" om dig. 
	I visse tilfælde har FKRC's medarbejdere ikke tavshedspligt, men derimod oplysningspligt (se ovenfor). 
	Ventetider 
	Der vil kun meget sjældent være ventetid på at komme i behandling, men det kan ikke udelukkes, for eksempel ved valg af behandling andre steder end FKRC. 
	Virksomheds- og Udsatteplan 
	Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på, at borgerne kan få de informationer om kommunens virksomhed, som de har brug for. Derfor udarbejder SSA området en såkaldt virksomhedsplan og en Udsattepolitik en gang om året. 
	Planerne offentliggøres på: www.frederiksberg.dk 
	Vold og trusler 
	Frederiksberg Kommune og FKRC accepterer ikke trusler eller vold mod personalet, mod andre brugere af FKRC eller hærværk mod FKRC's ejendom. Det forventes også, at FKRC's brugere opfører sig på en sådan måde, at det ikke medfører gener for nabolaget. Overtrædelse af disse regler kan medføre karantæne, i grove tilfælde udskrivning fra behandlingen. 
	Trusler eller vold mod personalet anmeldes til politiet. 
	Reglerne gælder også i forhold til personer, som varetager dele af behandlingen på FKRC's vegne, for eksempel apotekspersonale, medarbejdere på døgninstitutioner m.fl. 
	Yderligere oplysninger 
	Du er altid velkommen til at henvende dig til FKRC's personale, hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget, du vil have uddybet. 
	Adresser: 
	Brugere af heroin, metadon og beslægtede stoffer: 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter, 
	Stofrådgivning 1 
	Peter Bangs Vej 32,1. 2000 Frederiksberg 
	Telefon: 3821 3901 
	Email: fkrc@frederiksberg.dk 
	Brugere af hash, amfetamin, kokain og beslægtede stoffer: 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter, 
	Stofrådgivning 2 
	Peter Bangs Vej 24,3. 2000 Frederiksberg 
	Telefon: 3821 3902 
	Email: fkrc@frederiksberg.dk 
	Telefon- og åbningstider: se under de enkelte afdelinger på www.frederiksberg.dk/fkrc 
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	01. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
	I henhold til Lov om social service § 101 påhviler det kommunerne at sørge for tilbud om behandling af stofmisbrugere. Ved bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006, senest revideret 17.12.2019 har Socialministeriet bestemt, at der skal fastsættes kvalitetsstandarder for behandlingen, og at kvalitetsstandarderne skal gøres alment tilgængelige. 
	I Frederiksberg Kommune varetages behandlingen af stofmisbrugere af Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC), som blev etableret i 1992. Centret har til opgave at yde rådgivning, social behandling samt omsorgstilbud til de af kommunens borgere, som har behov herfor, uanset misbrugets omfang eller karakter. Ved siden af den sociale behandling varetager FKRC de læge- og sygeplejefaglige tilbud til stofmisbrugere, primært i form af substitutionsbehandling. Endelig har FKRC en række opgaver vedrørende forebyggelse og oplysning om brug og misbrug af rusmidler. FKRC overtog i april 2009 tillige ansvaret for kommunens tilbud på alkoholområdet. Det bemærkes, at denne kvalitetsstandard alene vedrører den sociale behandling på stofmisbrugsområdet. Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstand på alkoholbehandling 
	Kvalitetsstandarden er i store træk udarbejdet efter den disposition, som er angivet i Socialministeriets vejledning. 
	02. Målgrupper for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling 
	FKRC’s målgrupper omfatter alle borgere i Frederiksberg Kommune med stofmisbrugsproblemer, uanset misbrugets varighed, omfang eller karakter. Det er således ikke en forudsætning for at gøre brug af FKRC’s tilbud, at der er tale om en kronisk eller behandlingskrævende tilstand. FKRC’s tilbud retter sig også mod personer, som endnu kun har en sporadisk eller eksperimenterende brug af stofferne. Der ydes også støtte til personer, som er ophørt med misbruget, men som ønsker assistance til at fastholde stoffriheden. 
	03. Særligt prioriterede målgrupper 
	Socialudvalget har i tråd med Socialstyrelsen, vedtaget, at følgende brugergrupper skal prioriteres særligt højt: 
	Gravide misbrugere 
	Misbrugere med børn 
	Unge misbrugere (under 25 år) 
	Hiv-positive og aids-syge misbrugere 
	Misbrugere, som står i akut risiko for at miste vigtige personlige ressourcer, fx arbejde eller bolig 
	04. Det overordnede formål med indsatsen 
	Det er FKRC’s målsætning at øge de personlige ressourcer og/eller reducere de skadelige virkninger af afhængigheden for flest mulige stofafhængige i Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem rådgivning og behandling samt øvrige socialfaglige og sundhedsfaglige tilbud. I det omfang det er muligt, og den stofafhængige selv ønsker det, skal de personlige ressourcer bl.a. søges styrket gennem opnåelse og fastholdelse af en tilværelse uden brug af rusmidler. 
	05 Værdier og normer, som indsatsen bygger på 
	A. Frivillighed: Behandlingen i FKRC er baseret på brugernes frivillige medvirken. 
	B. Graduerede målsætninger: FKRC’s rådgivnings- og behandlingstilbud hviler på princippet om graduerede målsætninger. Det vil sige, at der ikke arbejdes med standardiserede løsningsmodeller, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges efter individuelle behov. 
	C. Helhedssyn: Indsatsen skal være helhedsorienteret, tage hensyn til den enkelte brugers specielle forhold og have til hensigt at styrke ressourcerne og fjerne eller reducere belastningerne ved stofafhængigheden og den dermed forbundne livsstil. 
	D. Respekt: Indsatsen skal ske på en respektfuld måde og må ikke udsætte brugerne for umyndiggørelse. 
	E. Personligt ansvar: Brugernes følelse af ansvar over for eget behandlingsforløb skal understøttes. 
	06. Politikker for centrale dele af virksomheden 
	A. Medicinsk behandling: Udgangspunktet for FKRC’s anvendelse af medicin i behandlingen er de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Behandlingshensyn vejer tungere end kontrolhensyn. 
	B. Behandlingsplaner: FKRC skal betjene sig af behandlingsplaner som et aktivt redskab i de enkelte behandlingsforløb. Formålet med behandlingsplanerne er at skabe klarhed om mål, midler og ansvarsfordeling samt at medvirke til at fastholde brugeren i behandlingskontakten. 
	C. Journaler: FKRC skal betjene sig af et journalsystem, som opfylder de formelle krav til offentlige institutioners journalføring og som desuden kan tjene til dokumentation af det udførte behandlingsarbejde med hensyn til målsætninger, metoder og resultater. Endvidere skal journalerne kunne danne udgangspunkt for supervision, personaletræning og forskning. Brugerne skal have fuld adgang til at læse egen journal og skal informeres om dette. 
	D. Konsulentvirksomhed: FKRC skal på konsulentbasis stille sin viden om stofmisbrug til rådighed for samarbejdspartnere m.fl. Konsulentbistanden ydes i personsager eller i generelle misbrugsspørgsmål. Bistanden skal ydes hurtigst muligt efter omstændighederne og på et fagligt højt niveau. 
	E. Personaleforhold: Målet for personalepolitikken er, inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik, at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere; at udvikle et godt arbejdsklima, som fremmer medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats; at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling samt at demokratisere beslutningsprocesserne vedrørende arbejdstilrettelæggelse og personaleforhold. 
	F. Ressourcer: FKRC’s samlede budgetramme skal overholdes under hensyn til den mest fleksible udnyttelse af de samlede økonomiske ressourcer. Inden for institutionen delegerer centerlederen i videst mulig udstrækning den økonomiske kompetence, således at der skabes sammenhæng mellem den økonomiske og beslutningsmæssige kompetence. FKRC’s lokaler skal ved deres indretning signalere en åben og ubureaukratisk atmosfære, med en så høj materiel standard som ressourcerne tillader. Lokalerne skal fremstå ryddelige og rene. Alle arbejdspladser skal yde hver enkelt medarbejder maksimal arbejdsro og skal opfylde de til enhver tid gældende arbejdsmiljømæssige forskrifter. 
	G. Samarbejdsforhold: FKRC skal arbejde for, at samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere foregår fleksibelt, ubureaukratisk og servicepræget. FKRC skal medvirke til et højt, gensidigt informationsniveau. Kompetenceforhold og handleansvar skal altid være præciserede. I forhold til presse og offentlighed skal FKRC være åben, informativ og saglig. Brugernes identitet og personlige forhold skal beskyttes. 
	H. Evaluering og forskning: FKRC skal arbejde for en systematisk vidensopsamling og evaluering af effekten af institutionens brugerrettede aktiviteter og af hensigtsmæssigheden af institutionens organisatoriske opbygning og funktionsmåde. 
	07. Den organisatoriske struktur i behandlingstilbuddene 
	FKRC er en institution under Frederiksberg Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområde. Centerlederen refererer i dagligdagen til teamlederen af Socialpsykiatriområdet, det specialiserende Socialområde. 
	FKRC består af tre afdelinger, som varetager følgende opgaver: 
	Stofrådgivning 1 (Peter Bangs Vej 32,1. 2000 F.) varetager social og sundhedsmæssig rådgivning og behandling af personer, som primært har en problematisk brug af opioider (heroin, metadon m.v.) 
	Stofrådgivning 2 (Peter Bangs Vej 24,3.varetager rådgivning og behandling af personer, som primært har en problematisk brug af hash, amfetamin, kokain, ecstasy og beslægtede stoffer. 
	Roskildevej (Roskildevej 42A, 2000 F.) rummer et socialt værested og en onsdagsgruppe. 
	08. Beskrivelse af de konkrete typer behandling, som tilbydes 
	A. Rådgivning og vejledning: FKRC’s Stofrådgivning 1 og 2 yder rådgivning og vejledning. Tilbuddet om rådgivning og vejledning retter sig mod personer, som har behov for at drøfte spørgsmål eller problemer i relation til brug eller misbrug af stoffer. Det kan for eksempel dreje sig om personer, som er usikre på, om deres eget forbrug af rusmidler er behandlingskrævende, eller forældre eller pårørende, som ønsker vejledning om, hvordan de kan håndtere de problemer, som ofte er forbundet med et samliv med en aktiv misbruger. Rådgivning og vejledning kan ydes anonymt. 
	B. Ambulant behandling: Stofrådgivning1 varetager behandlingen af personer, som ønsker hjælp til at ophøre med, eller stabilisere brugen af heroin eller tilsvarende stoffer. 
	Formålet med behandlingen er at støtte brugerne i at få en så tilfredsstillende tilværelse som muligt under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og muligheder. I mange tilfælde ønsker brugerne at blive stoffri. I andre tilfælde er ønsket at stabilisere brugen af stoffer og reducere de skadelige virkninger. 
	Stofrådgivning 1’s socialfaglige tilbud omfatter: 
	Anonym personlig eller telefonisk rådgivning 
	Rådgivning og vejledning vedrørende rusmiddelproblemer, herunder afklaring af behandlingsbehov samt eventuelt henvisning til andre behandlingstilbud 
	Behandlingsplanlægning 
	Samtaler med fokus på behandling af afhængigheden 
	Gruppebehandlingstilbud 
	Koordinering af behandlingen med samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlerne i de relevante afdelinger i SSA 
	Rådgivning og vejledning af pårørende 
	Øreakupunktur 
	Visitation til døgnbehandling 
	For en nærmere beskrivelse af de sundhedsfaglige og medicinske behandlingstilbud, se nedenfor. 
	Stofrådgivning 2 tilbyder rådgivning og behandling til personer, som har problemer med brug af hash, kokain, amfetamin og beslægtede stoffer. Hjælpen tilbydes såvel brugere som deres nærmeste pårørende. 
	Målet med Stofrådgivning 2’s indsats er at støtte den enkelte bruger i at leve en så tilfredsstillende tilværelse som muligt uden indtagelse af stoffer, under hensyn til den enkeltes behov, ønsker og muligheder. 
	Stofrådgivning 2’s tilbud omfatter: 
	Anonym personlig eller telefonisk rådgivning 
	Rådgivning og vejledning vedrørende afhængighedsproblemer, herunder afklaring af behandlingsbehov samt eventuelt henvisning til andre behandlingstilbud 
	Frederiksberg U-turn” for 15-25 årige, en ungetilgang 
	”Åben rådgivning” for brugere, frontmedarbejdere og pårørende 
	Familieorienteret tilgang 
	Forældrerådgivning 
	Lægesamtale 
	Individuelle samtaleforløb 
	Gruppebehandling 
	Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) 
	Øreakupunktur 
	Visitation til døgnbehandling 
	D. Substitutionsbehandling: Stofrådgivning 1 tilbyder medicinsk behandling af heroinmisbrug med buprenorfin eller metadon. Ordinationerne varetages af FKRC’s læge efter de retningslinier, som findes i Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Den praktiske håndtering af medicinen varetages primært af FKRC’s social- og sundhedsassistent og sygeplejerske i overensstemmelse med en af lægen udarbejdet medicininstruks. 
	Som hovedregel vil en bruger, som tilbydes substitutionsbehandling, skulle indtage den ordinerede medicin på FKRC dagligt (mandag-fredag) under overvågning i de første tre uger af behandlingen. Dette med henblik på at sikre en korrekt dosering og indkøring af behandlingen. Indtagelsen af medicin på FKRC sker i tidsrummet 08.45–09.30 eller 14.15-14.45. Torsdag tillige 17.15 – 17.45. Medicin til weekenden udleveres på apotek. 
	Efter indkøringsperioden vil brugeren normalt blive tilbudt at afhente medicinen på apoteket, eventuelt for flere dage af gangen, således at der er en større grad af frihed i hverdagen. En apoteksordning vil normalt være ledsaget af aftaler om indtagelse af medicinen på FKRC med jævne mellemrum. 
	FKRC er altid åben over for fleksible løsninger omkring medicinudleveringen, således at brugeren sættes i stand til at føre en så normal tilværelse som muligt i forbindelse med arbejde, uddannelse, familiebegivenheder, ferierejser m.v. 
	FKRC anvender normalt ikke kontrol af den medicinske behandling i form af urinkontrol, med mindre brugeren selv ønsker det. I visse tilfælde (børnesager) udfører FKRC dog kontrolopgaver, som også kan omfatte urinkontrol, efter ønske fra Frederiksberg Kommunes børneområde. 
	E. Øvrige sundhedsfaglige tilbud: FKRC's sundhedsfaglige team består af læge, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Udover den medicinske behandling af heroinmisbrug tilbyder det sundhedsfaglige team: 
	Samtaler hver 6. måned eller efter behov om almen sundhedstilstand 
	Prævention og rådgivning om prævention 
	Vaccination for bl.a. hepatitis (leverbetændelse) 
	Hjælp med kontakt til hospitaler og praktiserende læger 
	Støtte til at fortsætte igangværende undersøgelser og behandlinger 
	Sårbehandling 
	Kostvejledning 
	F. Dagtilbud: FKRC råder over værested og klub på Roskildevej 
	Roskildevej, Roskildevej 42A, 2000 Frederiksberg er et værested for ca. 30 af FKRC's brugere, fortrinsvis ældre brugere i substitutionsbehandling. 
	Værestedets aktiviteter og tilbud omfatter: 
	Omsorg for hver enkelt bruger 
	Altid nogen at snakke med 
	Hjælp til praktiske gøremål 
	Morgenmad 
	Et varmt måltid mad til middag 
	Udflugter 
	TV, aviser, blade, spil 
	Bordtennis 
	Adgang til pc 
	Adgang til vaskemaskine 
	Besøg ved hospitalsophold og lignende 
	Øreakupunktur 
	Onsdagsgruppens aktiviteter omfatter: 
	Samvær 
	Aktiviteter planlagt i fællesskab 
	Visitationen til Roskildevej sker gennem FKRC’s afdelinger. 
	G. Døgnbehandling: FKRC råder ikke over egne døgntilbud, men samarbejder med en række private behandlingsinstitutioner over hele landet. Da de private institutioner er forskellige med hensyn til behandlingsideologi, behandlingsprogram, fysiske rammer, beskæftigelsesmuligheder og beliggenhed m.v., er der således mulighed for at finde et døgntilbud, som i videst mulig udstrækning tilgodeser den enkelte brugers konkrete behov på det aktuelle tidspunkt. 
	I langt de fleste tilfælde, hvor FKRC benytter behandling i døgninstitution, er der tale om enten 
	Afgiftning og støtte til at blive og forblive stoffri, eller 
	Rekreation, dvs. fysisk og psykisk restituering bl.a. ved reduktion af sidemisbrug 
	Som forudsætning for samarbejdet med den enkelte institution stiller FKRC følgende krav: 
	Institutionen skal være godkendt af ”Socialt tilsyn” og være registreret i ”Tilbudsportalen”. 
	Institutionen skal opfylde almindeligt gældende faglige standarder, dels for den behandlingsmæssige indsats, dels for den administrative praksis, herunder regnskabsaflæggelse. 
	Institutionen skal afgive fyldestgørende rapporter om forløbet af de enkelte behandlingsforløb og i øvrigt stå til rådighed med de oplysninger om behandlingen og om institutionen, som FKRC måtte ønske 
	Institutionen skal være tilsluttet DANRIS1 
	De døgninstitutioner, som FKRC samarbejder med, har egne hjemmesider, hvor der kan findes oplysninger om den enkelte institutions målsætninger, behandlingsmetoder, opgaver, husregler, personalesammensætning m.v. Oplysninger om institutionerne samt oplysninger om de enkelte institutioners behandlingsresultater findes på DANRIS’ hjemmeside www.danris.dk (kræver brugerregistrering) eller på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk. 
	Ophold i døgninstitution er omfattet af reglerne i Servicelovens § 101 om frit valg af institution. Det vil sige, at hvis en bruger er visiteret til behandling i en bestemt døgninstitution, kan brugeren vælge i stedet at modtage behandlingen i en anden institution af tilsvarende type. 
	I. Tilbud til pårørende 
	Pårørende kan ofte yde et meget positivt bidrag til en vellykket behandling. Det er ofte muligt, med professionel vejledning, at ændre adfærd så man som pårørende kan navigere i forhold til et uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug hos en nær. 
	FKRC tilbyder rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug af rusmidler. Tilbuddet består af information om tegn på brug eller misbrug og vejledning i, hvorledes man kan tale om og med den unge om problemet. 
	Pårørende til FKRC’s brugere kan inddrages i behandlingen efter følgende retningslinjer: 
	Pårørende til brugere over 18 år: Hvis brugeren er i behandling i FKRC, kan de pårørende inddrages i behandlingen, såfremt brugeren ønsker det og giver tilladelse. 
	Hvis brugeren er i behandling i FKRC, men ikke ønsker de pårørende inddraget, kan FKRC ikke drøfte den konkrete sag med de pårørende på grund af tavshedspligten. Men FKRC kan yde generel rådgivning og vejledning om afhængighedsbehandling, og informere om pårørendegrupper eller andre muligheder for støtte til pårørende. 
	Hvis den stofafhængige ikke er i behandling i FKRC, kan FKRC også yde rådgivning og vejledning om støttemuligheder, hvis de pårørende selv bor i Frederiksberg Kommune. 
	Pårørende til brugere under 18 år 
	Brugere under 18 år kan få rådgivning og vejledning i FKRC, uden at de pårørende inddrages. Men hvis der er tale om at indlede et egentligt behandlingsforløb, skal forældrene normalt give deres tilladelse og eventuelt inddrages i behandlingen. 
	Hvis den unge ikke er i behandling i FKRC, kan FKRC også yde rådgivning og vejledning om afhængighed og behandling til de pårørende, hvis de bor i Frederiksberg Kommune. 
	FKRC udbyder ad hoc undervisningsmoduler til pårørende 
	J. Tilbud til gravide 
	Gravide stofmisbrugere er den højest prioriterede målgruppe i FKRC, jf. punkt 3. Når FKRC får kendskab til en gravid, henvises den gravide omgående til Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital eller Rigshospitalet, som koordinerer den samlede indsats vedrørende svangerskab og fødsel, misbrugsbehandlingen og de øvrige sociale støtteforanstaltninger. 
	Samarbejdet mellem FKRC og Socialområdet / Familieafdelingen følger de retningslinjer, som er beskrevet i den særlige samarbejdsaftale vedrørende børnesager, jf. punkt 13 nedenfor. 

	09. Henvendelse og visitation 
	Henvendelse om rådgivning eller behandling kan ske til Stofrådgivning 1 eller 2. 
	Ingen af stederne stilles der nogle formelle krav til måden, hvorpå man henvender sig. Man kan henvende sig af egen drift ved personligt fremmøde, pr. telefon, e-mail, eller man kan blive henvist af andre (sagsbehandler, egen læge, institutioner m.fl.) 
	Den anbefalede fremgangsmåde er, at man ringer i forvejen for at få en aftale, hvorved unødig ventetid undgås. 
	Det første der sker, er, typisk at brugeren får en tid til en samtale med en af FKRC's behandlere. Formålet med den første samtale er at afklare ønsker til behandlingen, og der skal indenfor 14 dage udarbejdes en foreløbig behandlingsplan. Hvis planen omfatter medicinsk behandling, skal man desuden have en samtale med FKRC’s læge, og der udarbejdes i så fald også en medicinsk behandlingsplan, som omfatter aftaler om medicinering, dosis, indtagelse og udlevering m.v. Derefter kan behandlingen gå i gang. 
	På et ugentligt behandlingsmøde fordeles alle nyhenvendelser mellem FKRC’s behandlere, og brugeren vil derefter få en fast person i FKRC, som varetager den løbende kontakt og koordinerer de forskellige elementer i behandlingen. 
	Inden for tre måneder skal der som hovedregel foreligge en mere detaljeret behandlingsplan, som bl.a. omfatter formål, indhold, ydelser, ansvarsfordeling og tidshorisont for behandlingen. 
	I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen kan det være aktuelt at indhente oplysninger om tidligere behandlinger, indlæggelser eller andet relevant materiale fra andre institutioner, hvor brugeren tidligere har modtaget behandling for stofmisbrug eller beslægtede problemer. I så fald vil brugeren blive anmodet om at underskrive en samtykkeerklæring, som angiver hvilke myndigheder e.a., som brugeren giver tilladelse til at der udveksles oplysninger med. En samtykkeerklæring gælder i ét år, men kan altid tilbagekaldes. 
	Manglende samtykke kan medføre, at en behandling ikke kan sættes i værk. For eksempel kan en medicinsk behandling i FKRC kun finde sted, hvis brugeren giver samtykke til at egen læge orienteres. 
	10. Behandlingsgaranti 
	Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget en behandlingsgaranti for behandling af stofmisbrug, jf. Servicelovens § 101 stk. 2. Behandlingsgarantien betyder, at en stofmisbruger som hovedregel skal have et tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til behandlingsinstitutionen. 
	FKRC opfylder behandlingsgarantien, og der vil normalt ikke være ventetid på behandling i FKRC. Ventetid kan dog forekomme, hvis brugeren for eksempel vælger at gøre brug af retten til frit institutionsvalg, jf. nedenfor. 
	I tilfælde af at FKRC ikke kan opfylde behandlingsgarantien, indberettes hvert enkelt tilfælde til Stofmisbrugsdatabasen, VBGS (Ventetid og behandlingsgaranti for stofmisbrugere). 
	FKRC informerer aktuelle og potentielle brugere om behandlingsgarantien på FKRC’s hjemmeside på www.frederiksberg.dk/fkrc. 
	Behandlingsgarantien for voksne er i 2005 suppleret med en behandlingsgaranti for unge under 18 år i særlige tilfælde, som der ligeledes orienteres om på hjemmesiden. 
	Anonym stofmisbrugsbehandling (SEL § 101a) er IKKE omfattet af behandlingsgarantien. 
	11. Muligheden for frit institutionsvalg 
	Folketinget har med virkning fra 1. januar 2003 vedtaget, at stofmisbrugere, efter forudgående visitation, frit kan vælge hvilken institution, de ønsker at modtage behandling i, jf. Servicelovens § 101 stk. 3. Man kan således også vælge at blive behandlet i en anden kommune, end der hvor man bor. 
	Der er dog visse begrænsninger på valgfriheden. Man kan kun vælge blandt andre offentlige institutioner eller godkendte, private institutioner. Desuden kan man kun vælge en institution, som tilbyder behandling af samme karakter, som den man oprindeligt er blevet tilbudt. Det er en forudsætning, at den institution, som vælges, har plads og ønsker at modtage den pågældende. 
	Behandlingsgarantien (se ovenfor) kan fraviges, hvis brugeren vælger at blive behandlet et andet sted end det oprindeligt tilbudte. 
	I helt særlige tilfælde bortfalder retten til frit institutionsvalg. Der tænkes specielt på psykisk syge personer, som ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af deres eget valg. 
	FKRC informerer om muligheden for frit institutionsvalg valg på hjemmesiden og i den løbende kontakt med de brugere, for hvem muligheden kan være relevant. 
	12. Handle- og behandlingsplaner 
	FKRC udarbejder for hver enkelt bruger en behandlingsplan og – hvis der tillige er tale om medicinsk behandling – en medicinsk behandlingsplan. FKRC’s behandlingsplan udgør den del af den samlede kommunale handleplan, som vedrører afhængighedsbehandlingen. 
	FKRC har vedtaget, at de enkelte behandlingsplaner i videst muligt omfang udarbejdes med følgende indhold: 
	Overordnet målsætning: Angiver det primære formål med brugerens behandlingsforløb i FKRC 
	Delmålsætninger: Eventuelle sekundære formål med behandlingen 
	Prioriteringer: Prioriteringer af formålene; hvad der er vigtigst, i hvilken rækkefølge der skal arbejdes med de enkelte opgaver 
	Tidsperspektiv: Varigheden eller tidsrammerne for behandlingen 
	Midler: Punktet beskriver, hvorledes målsætninger og delmålsætninger skal realiseres. Hvilken konkret behandling, skal der sættes i værk? Hvilke tilbud skal der visiteres til etc. 
	Ansvarsfordeling: Præcisering af, hvem der har ansvaret for at handle, eller udføre de forskellige elementer i behandlingen, dels i forholdet mellem brugere og FKRC, dels i forholdet mellem FKRC og eventuelle eksterne samarbejdspartnere 
	Rammer for evaluering: Aftaler om hvornår og hvordan behandlingsplanen og dens udførelse skal evalueres sammen med brugeren. Aftaler om, hvem der deltager, eventuelt aftaler om der skal indhentes udtalelser fra eksterne samarbejdspartnere el. lign. 
	Brugerens accept: Det skal udtrykkeligt fremgå, at behandlingsplanen er sket i et samarbejde med og efter drøftelser med brugeren 
	En behandlingsplan er ikke statisk, og revideres efter behov i et samarbejde mellem brugeren og FKRC’s behandler. Samtidig vil den sociale behandlingsplan løbende skulle koordineres med den eventuelle medicinske behandlingsplan, som indeholder rammer og aftaler for medicinordinationer, indtagelse eller afhentning af medicinen, varigheden af ordinationen, eventuelle aftaler om nedtrapning samt eventuelle kontrolforanstaltninger. 
	Efter behov samordnes indsatsen i FKRC med den øvrige sociale behandling ved koordinerende møder mellem FKRC’s behandler og den kommunale sagsbehandler, som hovedregel med brugerens deltagelse. 
	13. Børnesager 
	FKRC har en samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommunes Familieafdeling, som præciserer procedurer og ansvarsfordeling i arbejdet med unge under 18 år og brugere, som har børn. Ifølge aftalen er FKRC forpligtet til at underrette socialområdet, når FKRC får kontakt med unge og med misbrugende forældre. Ellers er ansvarsfordelingen som hovedregel, at FKRC alene varetager afhængighedsbehandlingen af de(n) voksne, mens Familieafdelingen varetager de øvrige sociale støtteforanstaltninger i forhold til forældrene og barnet / børnene. 
	14. Brugerinddragelse 
	I nogle tilfælde har brugere øvet indflydelse på tilrettelæggelsen af behandlingen gennem Brugerforeningen af Aktive Stofbrugere. Som eksempel kan nævnes, at FKRC har ændret (udvidet) medicinudleveringstiderne efter ønske fra Brugerforeningen. 
	På Roskildevej arbejdes der mere direkte med brugerinddragelse i form af jævnlige møder mellem brugerne og personalet. 
	FKRC ser frem til den planlagte etablering af Udsatteråd på Frederiksberg. 
	15. Regler for betaling af kost og logi mv. 
	Rådgivning og behandling i FKRC er gratis for borgere i Frederiksberg Kommune. Ved ophold i døgninstitution jf. SEL § 107 fastsættes en egenbetaling efter gældende regler. 
	16. Klageadgang 
	Der oplyses om klagemulighederne på FKRC’s hjemmeside, samt i de konkrete tilfælde, hvor en bruger ønsker at klage. 
	17. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 
	FKRC's personale er tværfagligt sammensat, således at centret tilsammen råder over de kvalifikationer, som der er brug for i behandlingen af afhængighedsproblemer. 
	Inden for rammerne af kommunens generelle personalepolitik er det FKRC's mål 
	at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere 
	at fremme medarbejdernes trivsel, omstillingsevne og effektive arbejdsindsats 
	at give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling samt 
	at give den enkelte medarbejder indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og personaleforhold. 
	Der er aktuelt (juli 2011) ansat følgende medarbejdere, hvis uddannelse er anført i parentes, hvis den ikke umiddelbart fremgår af stillingsbetegnelsen: 
	Ledelse og administration 
	1 Centerleder (socionom, cand.scient.soc.) 
	1 Souschef/afdelingsleder ”Stofrådgivningen” afdeling 2 (socialrådgiver) 
	2 Sekretær (kontorfunktionær) 
	Stofrådgivning 1 
	1 Afdelingsleder (socialrådgiver, antropolog) 
	5 behandlere 
	1 Læge 
	1 Sygeplejerske 
	1 Social- og sundhedsassistent 
	1 Sekretær (kontorassistent) 
	Afdeling 2 
	1 Afdelingsleder/souschef(socialrådgiver) 
	7 behandlere 
	1 Sekretær (kontorfunktionær). 
	Roskildevej 
	1 Daglig leder 
	1 Pædagoger 
	1 Kok 
	Øvrige 
	Udover det faste personale modtager FKRC et antal praktikanter fra socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Centret beskæftiger fra tid til anden også personer, som er i gang med et aktiveringsforløb. 
	Personalets kvalifikationer vedligeholdes og udbygges således: 
	Alle nyansatte medarbejdere gennemfører et introduktionsprogram af ca. 14 dages varighed 
	Alle medarbejdere har ret (og pligt) til at modtage supervision. 
	Alle medarbejdere har ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale med den nærmeste foresatte leder. 
	Alle medarbejdere får udarbejdet kompetenceudviklingsplan. 
	Alle medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse i form af interne eller eksterne kurser. 
	Ekstern monitorering: 
	Der sker en samlet indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) 
	Informationerne tilgår: 
	1. Socialstyrelsen: FKRC indberetter månedligt data til Social- og Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling, stofmisbrugsdatabasen (SMDB). Registret er omfattet af gældende datasikkerhedsforskrifter, og data transmitteres i krypteret form. De data, som indberettes, indeholder oplysninger om køn, alder, oplevet belastning af misbruget (ASI) en række socioøkonomiske forhold, misbrug, risikoadfærd (inden for den seneste måned inden henvendelsen), kvalitetssikring af sundhedsfaglige ydelser, behandlingsform, behandlingsvarighed og status ved ophør af behandlingen. 
	På den baggrund udarbejder Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen årligt en landsdækkende statistik, som gør det muligt at følge udviklingen blandt de behandlingssøgende misbrugere i de enkelte kommuner, ligesom det er muligt at drage sammenligninger mellem kommuner. Den seneste statistik er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk 
	2. Socialstyrelsen: Med virkning fra 1. januar 2008 indberettes også til Servicestyrelsens database VBGS (Ventetid og Behandlingsgaranti for Stofmisbrugere). 
	SMDB, Stofmisbrugsdatabasen er det fælles indberetningssystem. 
	Intern monitorering 
	FKRC registrerer løbende en række data vedrørende de indskrevne brugere og deres behandlingsforløb. Data er delvist overlappende med data i Sundhedsstyrelsens register, suppleret med en række lokale data. Tilsammen gør disse data det muligt dels at beskrive den aktuelle population af brugere relativt tæt, dels at følge den lokale udvikling i kommunen over tid. Statistiske opgørelser over brugergruppens karakteristika publiceres i generaliseret form på hjemmesiden. 
	19. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet 
	Kommunens fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet skal blandt andet fokusere på følgende elementer: 
	Der arbejdes på udvikling og implementering af 
	Arbejdet med at dokumentere og evaluere effekten af FKRC’s samlede aktiviteter: behandlingsarbejde og øvrige aktiviteter skal styrkes. 
	21. Kvalitetsstandardens tidshorisont 
	Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen revidere kvalitetsstandarden mindst hvert andet år, dvs. næste gang pr. 1. juli 2022. Kvalitetsstandarden vil løbende blive tilpasset alle væsentlige ændringer i ovenstående beskrivelse. 
	22. Yderligere oplysninger 
	Yderligere oplysninger om stofmisbrugsbehandlingen i Frederiksberg Kommune kan fås ved henvendelse til: 
	Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 
	Peter Bangs Vej 32,1. 
	2000 Frederiksberg 
	Tlf: 3821 3901 
	E-mail: fkrc@frederiksberg.dk 
	Hjemmeside: www.frederiksberg.dk/fkrc 


