Substitutionsbehandling
Rusmiddelcenter Jammerbugt

Oplysninger om rettigheder for lægelig stofmisbrugsbehandling:
Har du et ønske om at komme i stofmisbrugsbehandling, har du
ret til en lægesamtale og et behandlingstilbud inden for 14 dage
efter din henvendelse.
Rusmiddelcenter Jammerbugt vurderer, hvorvidt der kan visiteres
til behandling i form af substitutionsbehandling.
Hvad er substitutionsbehandling?
Substitutionsbehandling er et medicinsk behandlingstilbud til dig,
der på grund af afhængighed af heroin eller andre
afhængighedsskabende lægemidler, har behov for medicinsk
behandling for at opretholde en stabil hverdag.
Substitutionsbehandlingen vil som udgangspunkt være et
behandlingsforløb med stoffrihed som mål. Der kan i samarbejdet
mellem dig og lægen aftales andre mål med behandlingen
Hvordan opstartes substitutionsbehandling?
Substitutionsbehandlingen er en lægefaglig vurdering, og
behandlingen kan kun opstartes af en læge.
Behandlingsindsatsen er helhedsorienteret og vil foregå i tæt
samarbejde med dig.
Det betyder, at behandlingen ofte vil blive suppleret af andre
tilbud fra Jammerbugt Kommune, f.eks. i form af ambulante
samtaler, koordinering med f.eks. jobcentret, socialafdelingen
mv.
Inden en behandling kan opstartes, skal der udarbejdes en
lægelig behandlingsplan samt foretages en lægelig
helbredsundersøgelse, som bl.a. indeholder urinprøve og en
EKG-undersøgelse.
Behandlingsplanen skal beskrive hvad formålet med
behandlingen er, samt hvilke aftaler der er lavet i forløbet.

Hvad kan du forvente i substitutionsbehandlingen?
Når din behandling skal i gang, skal du møde abstinent, ellers er
det ikke muligt at påbegynde din behandling.
Du skal forvente, at din medicin udleveres i en af Jammerbugt
Kommunes tre sygeplejeklinikker.
Du skal forvente, at dit indtag af medicinen skal være overvåget.
Din behandling, herunder opfølgning af denne, aftales med
lægen for hver gang.
Du skal møde personligt til konsultation med lægen, da
behandlingen ellers ikke kan fortsætte.
Information til din egen læge:
Rusmiddelcenter Jammerbugt vil med dit samtykke informere din
egen læge omkring indskrivning, og udskrivning i
misbrugsbehandling.
Frit valg:
Når du er visiteret til behandling for dit stofmisbrug, har du ret til
at blive behandlet i et andet offentlig eller privat
behandlingstilbud, f.eks. i en anden kommune.
Ønsker du at gøre brug af det frie valg, skal din kontaktperson i
Rusmiddelcenter Jammerbugt informeres herom.
Tavshedspligt:
Alle personerne i Rusmiddelcenter Jammerbugt har
tavshedspligt.
Det betyder at oplysninger omkring dit helbred eller andre
fortrolige oplysninger om dig ikke må videregives uden dit
samtykke.

Samtykke til behandling:
Du skal give samtykke til behandlingen, herunder også til deling
af informationer om din behandling.
Det kunne f.eks. være apoteket, hjemmeplejen, din egen læge
eller sygehuset, hvis du skulle blive indlagt. Dit samtykke er
frivilligt, og kan til enhver tid tilbagetrækkes.
Indhentning af oplysninger:
I forløbet kan det være nødvendigt at indhente yderligere eller
supplerende oplysninger fra f.eks. sygehus eller din egen læge.
Du skal give dit samtykke til dette, og vil blive informeret om
hvilken, og hvad formålet er med at indhente yderligere
oplysninger.
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.
Inddragelse af pårørende:
Du er altid velkommen til at have pårørende med til samtalerne.
Aktindsigt:
Hvis du ønsker at få adgang til dokumenter fra offentlig
myndighed, f.eks. om din substitutionsbehandling, kan du søge
aktindsigt ved din kontaktperson ved Rusmiddelcenter
Jammerbugt. Du vil inden for 7 dage få svar på din ansøgning.
Utilsigtede hændelser – hvad betyder det?
En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget i din behandling
ikke går som forventet, eller hvor du kommer til skade eller har
været i risiko for at blive skadet. Du har mulighed for at
rapportere hændelsen til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
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