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Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020
Der var 16.500 personer i stofmisbrugsbehandling i 2020 blandt de 85 kommuner,
som har godkendt data. De 85 kommuner dækker 81 pct. af den samlede befolkning. Hermed var 0,35 pct. af befolkningen i stofmisbrugsbehandling, hvilket stort
set var uændret i forhold til tidligere år. Andelen af befolkningen i stofmisbrugsbehandling varierer mellem kommunerne fra nul til 0,85 pct. i 2020. Der har været
en stigning i andelen for den kommune med forholdsmæssigt flest personer i stofmisbrugsbehandling. Fx var den højeste andel i en kommune 0,61 pct. i 2015, mens
den i 2019 var 0,81 pct.
Andel personer i stofmisbrugsbehandling. 2020

Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og /folk1a

Næsten uændret antal personer i stofmisbrugsbehandling
I 2020 var der 113 færre personer i stofmisbrugsbehandling end året før blandt de
85 kommuner, som har godkendt data for årene 2018-2020. Dette svarer til et fald
på 0,7 pct. I den foregående periode fra 2018 til 2019 var der en stigning på 4,0 pct.
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Færre startede og stoppede i misbrugsbehandling
Selvom antallet af personer i behandling var stort set uændret i 2020 i forhold til
året før, var der 8,7 pct. færre i 2020, som bad om stofmisbrugsbehandling. Tilsvarende var der et fald i antal påbegyndte behandlinger på 7,8 pct. samt 8,3 pct. færre
afsluttede behandlinger. Årsagen tilskrives blandt andet en lavere aktivitet på rusmiddelcentrene på grund af COVID-19-situationen, hvor tilgængeligheden til rusmiddelcentre i nogen omfang har været begrænset.

Stofmisbrugsbehandling, aktivitet for 85 kommuner med godkendte data for 2018-2020
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Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001

Flere afslutter deres behandling som stoffri
Ved afslutning af en borgers behandlingsforløb for stofmisbrug angives afslutningsstatus. I 2020 blev 37,6 pct. af behandlingsforløbene afsluttet med status som stoffri, hvilket er en stigning på 3,6 pct. point i forhold til 2019. Fremgangen ses i alle
fem regioner. I Region Midtjylland afsluttedes flest forløb (42,7 pct.) med stoffri
sammenlignet med de øvrige regioner. I 2020 havde 17,8 pct. et reduceret eller
stabiliseret stofmisbrug ved afslutning af deres behandling, mens 44,6 pct. afsluttedes med status andet, som fx kan være, at borger er flyttet eller er død.
Stoffri ved afsluttet stofmisbrugsbehandling for 85 kommuner fordelt på regioner
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Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv005

Mere information: Statistikken omfatter data for 2015-2020 for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. Det skal bemærkes, at tal ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i
hele landet. Et behandlingsforløb kan fra påbegyndelsen strække sig over en flerårig periode, hvor borgeren i
forløbet kan være tilknyttet flere tilbud undervejs. Samtidig kan en person have haft flere behandlingsforløb
enten i samme kommune eller i flere kommuner i forbindelse med flytning. Analyse af udviklingen over tidsserien
bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år i analyseperioden. Detaljerede oplysninger findes
i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/2420.
Kilder og metoder: Statistik om social stofmisbrugsbehandling er baseret på registret over Ventetider vedr.
BehandlingsGaranti for Stofmisbrugere (VBGS), der er en delmængde af Stofmisbrugsdatabasen, som kommuner og behandlingstilbud indberetter til. Danmarks Statistik forestår driften af Stofmisbrugsdatabasen, som
udover VBGS indeholder Register over Stofmisbrugere i Behandling (SIB) og register til Kvalitetssikring af den
Lægefaglige behandling (KvalHep).
Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden.
Næste offentliggørelse: Stofmisbrugsbehandling, social 2021 udkommer juni 2022.
Henvendelse: Kamilla Heurlén, tlf. 39 17 34 93, kah@dst.dk
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