Registerdeklaration for Register over stofmisbrugere i behandling (SIB)
0 Administrative oplysninger om registeret
0.1 Registernavn
Dansk: Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling
Engelsk: The Registry of Drug Abusers Undergoing Treatment
0.2 Emner
Socioøkonomiske karakteristika, misbrugsmønster og behandlingsdata for stofmisbrugere visiteret i
behandling for deres stofmisbrug.
0.3 Registeransvarlig
Datakvalitet- og indhold, Sundhedsdatastyrelsen.
0.4 Formål med register
Registerets formål er at tilvejebringe statistiskoplysninger, der viser udviklingen af stofmisbrugere,
som gennem deres bopæl visiteres i stofmisbrugsbehandling. Endvidere er formålet at opfylde
Danmarks internationale forpligtigelser ifht. European Monitoring Centre of Drug and Drug
Abusers, EMCDDA, at danne baggrund for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området og at
bidrage med data til forskning. En overgang har registeret endvidere dannet grundlag for den
kommunale medfinansiering efter Grundtaksmodellen.
0.5 Lovgrundlag og vejledninger for dataindsamling




Sundhedsloven
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af stofmisbrugsbehandling til
Sundhedsstyrelsen ” (BEK nr. 30 af 13. januar 2010).
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling (BEK. nr. 540 af 19.
maj 2014)

0.6 Datakilder og indsamlingsmetode
Registeret bygger på oplysninger, der indberettes elektronisk fra kommunerne til
Stofmisbrugsdatabasen, som drives af Socialstyrelsen. Data indberettes via Socialstyrelsens
indberetningssystem Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) eller via tredjepartsleverandør. Data
overføres herefter til Sundhedsdatastyrelsen.
0.7 Samkøring med andre registre
Der foretages en samkøring med CPR-registret med henblik på at bestemme klienternes vitalstatus.

1 Indhold og tid
1.1 Indholdsbeskrivelse
Registret indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i behandling, hvorfor registeret
er en indskrivningsstatistik. Oplysningerne vedrører en række socioøkonomiske karakteristika samt
klientens information om misbrugsmønster dvs. hvilke stoffer der bruges, hvor hyppigt de bruges
samt hvordan de indtages. Herudover registreres oplysninger om klientens risikoadfærd. Slutteligt
registreres oplysninger vedr. den behandling klienten modtager.
1.2 Statistiske begreber
Populationen udgøres af de stofmisbrugere, der gennem deres kommune er visiteret i behandling
for deres stofmisbrug.
Den statistiske enhed i registeret er personer i stofmisbrugsbehandling.
1.3 Oplysninger i register
Oplysningerne i registeret er
• klientens misbrug, dvs. bruget af stoffer, indtagelse samt alder ved førstegangsbrug og klientens
risikoadfærd,
• klientens behandlingsforløb, herunder hvilken type behandling klienten modtager og i hvor lang
tid, og
• klientens samlivssituation, antal børn, uddannelse samt tilknytning til arbejdsmarkedet
1.4 Referencetid og dataindsamlingsår
Registret følger kalenderåret. Der eksisterer en løbende, samt en frosset udgave af registeret. Data
vedr. et givent år fryses umiddelbart inden udarbejdelsen af den årlige statistik, der udkommer i
foråret. Data er indsamlet siden 1996.

2 Pålidelighed og usikkerhed
2.1 Pålidelighed, dækningsgrad og usikkerhedskilder
Alle oplysninger er selvrapporteret, hvorfor en vis usikkerhed må forventes. Der findes ingen
opgørelser af usikkerhed. Dækningen i forhold til antallet af personer, der visiteres af kommunerne
og derved registreres i registret er tæt på fuldstændig for årgangene til og med 2013.
I forbindelse med registeromlægningen i 2007 har der været databrud. De første par år efter
omlægningen er derfor præget af en ringere dækningsgrad sammenlignet med tidligere år. Også i
forbindelse med registeromlægningen i 2011 har der været databrud i forhold til enkelte variable og
deres værdier.
2.2 Tal for usikkerhed
Der er ikke lavet pålidelighedsundersøgelser.

3 Sammenlignelighed
3.1 Sammenlignelighed over tid
Fra 1.1.1996 overgik behandlingsansvaret for stofmisbrugere til amterne. Ikke alle misbrugere, der
allerede var i gang med en behandling, blev overført til amtsligt regi med det samme, men fortsatte
behandlingen i primærsektoren, hvorfor registeret undervurderer antallet af stofmisbrugere, der
modtog behandling i 1996 og til dels i 1997.
Fra 1.1.2007 overgik behandlingsansvaret for stofmisbrugere til kommunerne, samtidig blev
registeret lagt om. Registeret gennemgik endnu en omlægning i 2011 i forbindelse med etablering
af den fælles indberetningsløsning på stofmisbrugsområdet ”Stofmisbrugsdatabasen”.
3.2 Sammenlignelighed med anden registrering
I juni 2011 åbnede Stofmisbrugsdatabasen, som samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet
ét sted. Det var et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen (VBGS), Center for
Rusmiddelforskning (DanRIS), Statens Serum Institut (SIB) og Sundhedsstyrelsen (KvalHep).
Socialstyrelsen er ansvarlig for driften af databasen.
De enkelte registre er fortsat selvstændige, og der er således alene tale om en administrativ
forenklende indberetningsløsning, og ikke en registersammenlægning. De enkelte registre har forud
for SMDB været indsamlet i selvstændige løsninger, og ved at samle dem i SMDB undgås
dobbeltindberetninger og ressourcespild ifm. med indberetningen.
Stofmisbrugsdatabasen trækker stamdata og oplysninger om behandlingssteder fra Tilbudsportalen.
Indberetningen til SMDB er lovpligtig. jf. Retssikkerhedsloven på det social område § 82 og
Bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område § 41,
Autorisationsloven §19 og Sundhedsloven §195. Der behandles i henhold til Serviceloven §101 og
Sundhedsloven §142.

3.3 Forhold mellem foreløbige og endelige versioner af registeret
Ingen
4 Tilgængelighed
4.1 Statistik, distributionskanaler og udgivelsestid
Siden 1997 er der udkommet en årlig publikation i udgivelsesrækken Nye Tal fra
Sundhedsstyrelsen. Den første publikation havde titlen ”Sundhedsstyrelsens register over
stofmisbrugere i behandling 1996”.
Denne publikationsrække udgives ikke længere.
Udvalgte data fra registeret offentliggøres i publikationen ”Narkotikasituationen i Danmark”, som
kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

4.2 Yderligere dokumentation
På Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside www.stofmisbrugsdatabasen.dk ligger baggrundsmateriale
og vejledning til indberetning og er ”Fællesindhold” for indberetningen.
4.3 Øvrige oplysninger
Ingen

