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Social- og Indenrigsministeriet sendte den 13. november 2019 udkast til 
bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling 
for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service i høring hos blandt andet 
Socialtilsyn Nord, Hjørring Kommune. 

Socialtilsyn Nord takker for denne lejlighed til at afgive høringssvar. 

Socialtilsyn Nord tager, på baggrund af det fremsendte, udkastet til efterretning og 
har ingen kommentarer til udkastet i øvrigt. 
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Høringssvar fra Socialtilsyn Hovedstaden. 

 

Socialtilsyn Hovedstaden er blevet hørt over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort 

og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. 

Socialtilsyn Hovedstaden har ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendtgørelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Helle Bonde (hebo07) 

Juridisk chefkonsulent 

Socialtilsyn Hovedstaden 

www.socialtilsyn.frederiksberg.dk/ 
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3929 3909 
pf@psykiatrifonden.dk 

 
CVR 1917 4883 

Bank 3001 7950741613 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om bl.a. gavekort for behandling af 

stofmisbrug 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatrifonden er bevidst om, at meget kan menes om motivering for behandling vha. 

økonomiske tilskyndelser. 

 

På baggrund af de påtænkte personers meget vanskelige situation og den foreliggende 

dokumentation for at sådanne metoder kan have en gunstig effekt, har Psykiatrifonden 

ingen indvendinger mod metodens anvendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De venligste hilsner 

Per Vendsborg 

Overlæge 

Psykiatrifonden 
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Til Social- og Indenrigsministeriet
Att.: Lars Islin
 
Socialtilsyn Øst kvitterer hermed for modtagelsen af vedhæftede høring over udkast til bekendtgørelse om
afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.
 
Vi kan efter en gennemgang af det fremsendte konstatere, at vi ikke har bemærkninger til lovforslaget.
 
 
Med venlig hilsen

Tanja Toy ChristoffersenTanja Toy Christoffersen

Juridisk Konsulent
Telefon: 7236 2416
Alt. tlf.: 7236 1452
 

Holbæk KommuneHolbæk Kommune

Socialtilsyn Øst
Staben
Skarridsøgade 37
4450 Jyderup
www.holbaek.dk
 

 

Fra: Lars Islin <lais@sm.dk> 
Sendt: 13. november 2019 20:52
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for
stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (SIM Id nr.: 166998)
 

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.sim.dk

J.nr.  2019 - 4725
 
 
 
 
                                                                             
Dato 13.11.2019
 
 
Til høringsparterne på vedlagte høringsliste
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Høring over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Lars Islin
 
 

 

Socialtilsyn Øst behandler dine data iht. GDPR, læs mere her https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/

https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/
https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/


 

 

J.nr. 19-55606 

Cpr.nr.    

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  

57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

 

  

 

 

Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og 

kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 

101 i lov om social service (SIM Id nr.: 166998). 

 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.  

 

Venlig hilsen 

 

Ankestyrelsen  

  Den 10. december 2019 



 

 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og 

kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 

  

Overordnede bemærkninger 

Selveje Danmark har den 13. november modtaget et udkast til Bekendtgørelse om afdækning, 

gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social 

service. 

 

Selveje Danmark stiller sig overordnet positivt til udkastet. Nedenstående fremgår Selveje Danmarks 

specifikke kommentarer til udkastets enkelte dele. 

 

Specifikke bemærkninger til udkastet 

§ 1 stk. 2 vedr. helhedsorienteret afdækning 

Selveje Danmark finder de i § 1 stk 2 beskrevne aspekter relevante i forhold til at foretage en 

helhedsorienteret afdækning af den enkelte persons problemer og behov. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kåre Skarsholm 

Chefkonsulent, Selveje Danmark 

Mail: ksk@selveje.dk 

Mobil: 41 87 08 04 

Børne- og Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 
1060 København K  

Att: lais@sim.dk - kopi til udcivfam@sim.dk 

11. december 2019 
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Til Social- og Indenrigsministeriet   
Sendt til: lais@sim.dk 
Cc: udcivfam@sim.dk 
       

Vordingborg 
11. december 2019 

 
 
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social 
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. 
 
Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) takker for 
muligheden for at afgive høringssvar til udkastet.  
 
Bemærkninger til § 1 
Overordnet set finder vi det positivt, at der indsættes en paragraf, der anviser ensartede standarder i 
kommunerne for, hvad en afdækning skal indeholde. Dette vil være med til at sikre borgernes retssikkerhed 
og øge kommunernes muligheder for at arbejde sammen om borgere på tværs af behandlingsindsatser og 
kommuner. Det vurderes desuden positivt, at der lægges op til en helhedsbetragtning i indsatsen, idet 
dette vil være med til at sikre, at kompleksiteten i borgerens udfordringer er kendt og ligger til grund for 
den valgte behandlingsindsats.  
 
De forhold, der er oplistet under § 1 stk. 2, sikrer, at der kommes rundt om kompleksiteten i borgerens 
udfordringer, hvilket øger sandsynligheden for iværksættelse af den rigtige behandling.  
Dog kunne det overvejes at tilføje et familieperspektiv, da rusmiddelbehandlingen som oftest ligeledes vil 
forholde sig til borgerens familierelationer. Dette er særligt vigtigt, hvis borgeren har børn.  
 
Under §1 stk. 3 foreslås det derudover, at relevante civilsamfundsorganisationer og –tilbud som 
eksempelvis væresteder tilføjes som supplement til andre offentlige myndigheder, læger m.v., idet disse 
ofte har et tæt kendskab til borgeren og derfor med fordel kan bidrage til en udredning af borgerens 
udfordringer.  
 
Bemærkninger til § 2 
Vi finder det positivt, at der gives mulighed for at anvende gavekort i indsatsen. MOVE-metoden, som 
netop inkluderer gavekort, implementeres i stigende grad i kommunerne. MOVE-metoden er dog en 
samlet, gennemprøvet model som består af flere komponenter. Metodens positive effekt kan umiddelbart 
ikke tilskrives gavekortet alene, og der kan derfor med fordel i bemærkningerne anføres, på hvilket 
evidensbaseret grundlag det vurderes, at fastholdelseseffekten alene opnås ved hjælp af gavekort.  
 
Derudover har vi følgende kommentarer til § 2, som ønskes uddybet: 

 Der foreslås uddybelse af, hvad gavekortet skal bestå af, og hvad det indeholder som redskab. 
Endvidere bør det overvejes at tilbyde kommunerne implementeringsrådgivning baseret på 



 

fsd@socialchefforeningen.dk 
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erfaringerne fra kommuner, der allerede har anvendt gavekort i behandlingsarbejdet. I forlængelse 
heraf bør der fremgå, hvad gavekortet kan anvendes til, herunder hobbyer (kontingent til 
foreninger, materialer, udstyr) selvforkælelse, egenomsorg, mad, transport m.v. 
 

 En del kommunale rusmiddelcentre har både stofbehandlings- og alkoholbehandlingsindsatser. 
Hvorledes tænkes reaktionen fra borgere i alkoholbehandling ind i anvendelsen af gavekortet? 
Disse borgere vil sandsynligvis kunne ane en vis forskelsbehandling. 
 

 Vil det være muligt at medtage de øgede udgifter til køb og administration af gavekort i 
tilbudsprisen på Tilbudsportalen?  
 

 En betalingskommune vil potentielt kunne have modstand mod at betale merudgifterne ifm. 
brugen af gavekort til en udførerkommune, såfremt betalingskommunen ikke selv anvender 
gavekort i behandlingsarbejdet. Vil det i en sådan situation være muligt for betalingskommunen at 
nægte udførerkommunen at anvende metoden grundet merudgifterne? 

 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
 

 



Til: Lars Islin (lais@sim.dk)
Cc: Udsatte Voksne og Civilsamfund (udcivfam@sim.dk)
Fra: Rasmus Axelsson (Rasmus.Axelsson@glostrup.dk)
Titel: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstand for social behandling efter

§101 i lov om social service
Sendt: 11-12-2019 17:19

Til Lars Islin, Kontor for udsatte voksne og civilsamfund
 
Først og fremmest tak for det tilsendte høringsmateriale. KABS har gennemgået materialet grundigt i ledergruppen
og blandt behandlingskoordinatorerne i vores afdelinger. Vi har følgende bemærkninger til materialet.
 
§1 stk 6 I det tilfælde at kommunerne visiterer borgeren til et behandlingstilbud vil dette medføre at
behandlingstilbudet kan være nødsaget til at gennemføre større dele af afdækningen såfremt kommunen ikke nåede
dette indenfor behandlingsgarantien. Dermed kan der være risiko for at væsentlige ændringer til den visiterede
behandling afdækkes for sent ift kommunens visitationsafgørelse for borgeren og dermed har matchet borgerens
behandlingsbehov og behandlingstilbud forkert. I tilfælde af uenighed mellem kommune og anvist behandlingstilbud
vedrørende kommunens visitationsafgørelse for borgeren (uenighed om behandlingsbehov og ydelser i
behandlingen) risikerer borgeren, hvis denne fastholder ønsket om at gøre brug af at kunne vælge andet
misbrugsbehandlingstilbud end kommunens eget, ikke at få tilbudt relevant misbrugsbehandling.
 
I det tilfælde, at kommunalbestyrelsen inden for behandlingsgarantien jf. § 101 stk. 4, er nødsaget til at visitere til
behandlingstilbud inden afdækningen er færdiggjort, kan behandlingstilbuddet være nødsaget til at gennemføre
større dele af afdækningen og behandlingsbehov og behandlingstilbud må, om nødvendigt, efterfølgende
genvurderes.
 
§2 Der lægges op til at kommunen skal bestemme omfang og retningslinjer. Der er imidlertid behov for at præcisere
målgruppen  ved at stille eksplicit krav om, at det i kommunens kvalitetsstandard står beskrevet, hvorvidt det gælder
alle aldre samt hvorvidt det gælder alle brugere –uanset hvilke stoffer de anvender Vi mener dette er nødvendigt at
præcisere, da der udover en forskelsbehandling mellem borgere fra forskellige kommuner, også kan blive tale om en
forskelsbehandling i forhold til eksempelvis alder og stofbrug. Det er væsentligt at sikre en form for gennemsigtighed
i forhold til hvem, der kan tilbydes gavekort. Ligeledes mener jeg, at det bør præciseres, hvorvidt samme borger kan
opnå gavekort ved eventuel genindskrivning i behandling. Er der kun tale om, at dette kan bevilliges én gang og hvor
lange kan perioderne med gavekort være? Såfremt borgere fra forskellige kommuner behandles i samme
behandlingstilbud risikeres det med lovgivningen at to borgere har forskellige vilkår for gavekort. Derfor bør der
gives en central vejledning for anvendelsen af gavekort samt beløbsstørrelser som kommunerne kan harmonisere
efter.
 
Endvidere bør det bemærkes at den tekniske afregning af gavekort bliver en udfordring idet behandlingsstederne
forventes at skulle udlevere/lægge ud for gavekort i praksis. Med frit valg til behandlingssted vil disse dermed skulle
håndtere kommunale variationer af gavekorts-ordningen. Reglerne for takstberegninger af ambulant
stofmisbrugsbehandling til fx socialtilsyn og tilbudsportalen vil have vanskeligt ved at håndtere dette.
 
§§ 3 og 4: Der opleves på nuværende tidspunkt meget stor forskel i kommunernes standarder for stofmisbrug, og
hvilke ydelser en stofbruger kan tilbydes i kommunes eget behandlingstilbud . I udkastet til  bekendtgørelse om
afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service står
der, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for
stofmisbrug, jfr. servicelovens § 101. Vi foreslår, at der indskrives, at der skal være tale om en helhedsorienteret
behandling. Dette med henvisning til den helhedsorienterede afdækning af personens samlede forhold. Årsagen er,
at vi har erfaring for at nogle kommuner eksempelvis ikke mener, at terapeutisk behandling af psykiske
problematikker der har indvirkning på misbruget kan tilbydes i en social misbrugsbehandling. Hvis dette ikke
præciseres er der risiko for, at den helhedsorienterede afdækning af stofbrugerens problematikker, ikke automatisk
fører til relevant behandling, hvorfor afdækningen i forhold til borgere fra visse kommuner kan blive overflødig uden
denne præcisering.
 
§ 4, stk. 2 (opfølgning efter afsluttet behandlingsforløb). KABS anbefaler at man tilføjer udskrivningsårsagen
”udeblevet” da praksis viser, at denne borgergruppe ophører behandlingen grundet tilbagefald eller kontinuerligt



sidemisbrug og derfor har højeste relevans i opfølgningsøje med.
 
§ 4, stk. 4: Grundet reglerne i GDPR bør det præciseres, hvorledes opmærksomheden på forholdene for personens
eventuelle hjemmeboende børn under 18 år sikres. Her med henvisning til den nye hovedlov. Der ønskes præcisering
af, hvorledes opmærksomheden på personens børn skal foregå og hvem denne opmærksomhed påhviler. Der ønskes
en central vejledning for at undgå kommunale forskelle  samt tilføjet ”samvær med børn under 18 år” – dette ikke
mindst i lyset af at behandlingssteder vil skulle leve op til forskellige kommunes forskellige kvalitetsstandarder.
 
 
 
 
 
 
Rasmus Axelsson
Centerleder
 
 

 
KABS Administration
Center for Social Service
Bakken 3, 2600 Glostrup
 
www.glostrup.dk
 
 
 

http://www.glostrup.dk/
http://www.glostrup.dk


  
 

 
 
Center for Rusmiddelforskning 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 10 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 5313 
Fax: +45 8716 4401 

E-mail:  crf@au.dk 
Web: psy.au.dk/crf  

 

 

Center for 
Rusmiddelforskning 
 
Dato: 11. december 2019 

 
 
Direkte tlf. : +45 8716 5313 
E-mail:  crf@au.dk 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
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CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING 
PSYKOLOGISK INSTITUT 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
 
Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitets-
standard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service 
 
 
Bemærkninger fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
 
Generelt ser vi den nye bekendtgørelse, som en styrkelse af den behandlingsmæssige ind-
sats, der tilbydes borgere i stofmisbrugsbehandling. Et enkelt meget væsentligt dilemma 
bør dog nævnes. 
 
De seneste år har mange kommuner valgt at sammenlægge stof- og alkoholbehandlingen. 
Nogle alene organisatorisk, andre som en integreret stof- og alkoholbehandling. Det sidste 
indebærer, at det er de samme behandlere, der behandler borgere med såvel stof- som al-
koholproblemer. I nogle kommuner tilbydes der gruppebehandling, hvor borgere med stof- 
og alkoholproblemer behandles i samme gruppe. 
 
Et stort problem er her, at der kun kan anvendes gavekort til fastholdelse af borgere i be-
handling efter § 101 i lov om social service og ikke til borgere i behandling efter § 141 (alko-
holbehandling). Det betyder f.eks., at a) en ung mand på 24 år, der søger hjælp for sit pro-
blematiske alkoholforbrug, og som modtager uddannelseshjælp, ikke kan modtage gave-
kort, uden at beløbet fratrækkes hans overførselsindkomst, mens b) en ung mand på 24 år, 
som modtager uddannelseshjælp, og som er i behandling for sit store hashmisbrug, godt 
kan modtage et gavekort uden værdien fratrækkes hans overførselsindkomst. De kommer 
ind af den samme dør og behandles måske endda i den samme gruppe. 
 
Det er derfor et stort ønske, at anvendelsen af gavekort, som har vist sig rigtig effektiv til at 
fastholde borgere i stofmisbrugsbehandling, også inkluderer borgere i alkoholbehandling. 
 
Med venlig hilsen 
 
Center for Rusmiddelforskning 
 



 

Social- og Indenrigsministeriet     11-12-2019 
Att. Lars Islin 
”Kontoret for Udsatte Voksne og Civilsamfund” 
Sagsnr. 2019-4725 
Doknr. 166998 
 
 
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og 
kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov 
om social service.  

SAND- De hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for det fremsendte 
høringsmateriale.  

SAND nævner indledningsvis, at en afdækning af problemer og behov jf. 
Servicelovens § 101 stk. 1, ikke kan stå alene, da det blot giver et 
øjebliksbillede i en ellers foranderlig verden.  
SAND anbefaler at pkt. 6 i ”den helhedsorienterede afdækning” omskrives, så 
ordlyden er mere tydelig end det nuværende, så sætningen indeholder et 
fremtidigt perspektiv. SAND anbefaler, at ordlyden i sætningen er således: ” 
andre relevante forhold, herunder anden hjælp, som personen modtager eller 
ønsker at modtage”. 
 
SAND anbefaler, at en helhedsorienteret afdækning fordrer, at man bestræber 
sig på at afdække og afhjælpe fremtidigt behov for hjælp. Dette er særligt 
relevant i overgangsendeligperioder fra forsorgshjem til fx §§ 107 108 eller 
mht. § 85 støtte i egen bolig.  
 
Angående det forvaltningsmæssige perspektiv ift. at indhente samtykke og 
videregive oplysninger, bør man have for øje at ”ikke digitalt parate borgere” 
samt borgere med komplekse og sammensatte problemer, kan have gavn af 
en tilknyttet person, der i samråd med borgeren hjælper med at få bragt 
formalia i orden samt at have en tovholderfunktion ift. fremtidige 
støtteforanstaltninger. Denne person kan tilknyttes fra kommunen, borgerens 
netværk eller være fra samarbejdspartnere i NGO regi.  
 
Det glæder SAND at se, at kommunernes kvalitetsstandard og 
kommunalbestyrelsens opfølgning på og revision af kvalitetsstandarden gøres 
alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder som minimum på 
internettet. Dog er SANDs erfaring, at det er de færreste hjemløse stofbrugere, 
der orienterer sig via internettet. Derfor anbefaler SAND, at 
kvalitetsstandardsbeskrivelser udarbejdes i papirform og ligger tilgængelig på 
landets misbrugscentre mv. Således at oplysningspligt og 
vejledningsforpligtelse er sket i tilstrækkeligt omfang.  
 
 
 
 



 

Side 1 

Da kvalitetsstandarden i socialbehandling er helhedsorienteret, bør 
opfølgningen på borgere med status som færdigbehandlet ej blot have fokus 
på stoffrihed eller reduktion af stofmisbrug, men yderligere have fokus på en 
opfølgning på om målene i afdækningen er opnået, f.eks. omkring pkt. 5 
boligsituation. Derved sikres et helhedsbillede af borgerens samlede situation.  
 
Sammenfattende er det SANDs holdning, at ”Høring over udkast til 
bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social 
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service”, har en 
prisværdig hensigt. Men at intentionerne i forslaget ikke kan realiseres, så 
længe indsatserne for udsatte stofbrugere er spredt over flere grene af 
forvaltningen, der med al tydelighed har vist, at de hverken kan samarbejde 
eller skabe sammenhæng i borgernes forløb.  
 
 
 
Venlige hilsner  
 
SAND- De hjemløses Landsorganisation 
Udviklingskonsulent/Socialrådgiver  
 
René Nielsen 
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HØRINGSSVAR  
FLOR, Foreningen for Ledere af Offentlig Rusmiddelbehandling: 
 
”Udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere 
efter § 101 i lov om social service.  
 
 
Vedrørende konsekvenser af ”Afgørelse om behandling” på 14 dage: 
 
Det er (fortsat) problematisk at træffe "Afgørelse om behandling" før afdækning, udredning og evt. screening er 
gennemført. 
 
Afdækning udredning og evt. screening er fortsat vanskeligt at gennemføre på 14 dage. 
 
Vi læser at behandlingsgarantien på 14 dage skærpes/præciseres på Servicelovens område.  
 
I de Nationale Retningslinjer for social misbrugsbehandling(NR) påpeges vigtigheden af afdækning, udredning og evt. 
yderligere screening OG vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang ift. borgers mulighed for at kunne tilgå, modtage 
og gennemføre behandling. FLOR vurderer en hurtig opstart af medicinsk behandling ved afhængighed af opioider 
og alkohol jf. Sundhedsloven er meningsgivende.  
 
(Andre behandlingsområder (Sundhedsloven) har en behandlingsgaranti på en måned, på psykiatriområdet er der 
tale om en udredningsgaranti. (ikke en behandlingsgaranti)). 
 
14 dage til afdækning, udredning og evt. screening vedr. den sociale stofmisbrugsbehandling giver utilsigtede (?) 
problemer ift. kommunernes / rusmiddelcentrenes (økonom) i kombination med ret til ”frit valg” af 
behandlingstilbud, på stofområdet, efter forudgående visitation.  
 
Når "Afgørelse om behandling" skal træffes og social stofmisbrugsbehandling skal iværksættes inden for den 
nuværende 14 dages behandlingsgarantifrist, vil retten til "frit valg" af behandlingssted pga. forudgående visitation, 
forblive en ret til en ikke veldefineret indsats.  
 
Typisk vil ”afgørelse om behandling” blive en ret til ”ambulant behandling”, uden præcisering af: ydelser, intensitet 
og varighed. 
 
I dag er definitionen af "ambulant behandling" upræcist ift.  

 ydelses intensitet,  

 tilbuddets karakter /konkrete ydelser og  
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 og dermed fravær af sammenhæng mellem kvalitet og pris 
 

Det gør sig gældende på ”Tilbudsportalen” og dermed ved Socialtilsyns godkendelse af tilbud. 
 
I en tid hvor markedet for udbydere af ambulant stofmisbrugsbehandling (og ambulant alkoholbehandling), er i 
vækst, udgør dette et problem. 
 
En mere præcis "Afgørelse om behandling" (med ret til ”frit valg” af behandlingssted) forudsætter afdækning, 
udredning og evt. screening er sket forud for retten til ”frit valg” af tilbud, og at der ses en sammenhæng med fund i 
afdækning, udredning og screening og ”afgørelse”/den tilbudte indsats. 
Helt i tråd med tekst i fremsendte lovforslag; Lov om Social Service § 101, stk. 8. : 
 
”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en 
behandlingsplan, der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket jf. stk.2 og 
den plan der iværksættes.” 
 
  
Vedrørende gavekort: 
 
Er gavekort noget kommunerne kan beslutte at have?  
Hvis en kommune fravælger dette tilbud (MOVE) er borgers frie valg af behandlingstilbud da begrænset til tilbud, der 
ligeledes har fravalgt gavekort, eller er gavekort taget ud af ’ligningen’ når man taler om frit valg mellem 
sammenlignelige tilbud. 
 
 
Vedrørende måltal i kvalitetsstandarden. 
 
FLOR vurderer at et af de måltal som kommunalbestyrelserne skal fastsætte i kvalitetsstandarden er vanskeligt at 
anvende, da det er svært at få meningsfulde konklusioner ud af tallene. Lokalpolitikere har erklæret sig enige i dette. 
 
Man skal konkret angive et måltal for andelen af borgere der vender tilbage til stofbehandling indenfor 12 måneder.  
 
Som samfund og behandlingstilbud vil vi på den ene side gerne have at ingen (0%) vender tilbage, fordi de ikke har 
brug for det, da behandlingen har været tilstrækkelig. På den anden side ønsker vi at 100% som måtte have behov 
for mere behandling vender tilbage. Måltallet kan på den måde fremstå meningsløst, da det er svært at afgøre om et 
højt eller lavt tal er udtryk for succes. 
 
Har en kommune eksempelvis et tilbud med en borgerfjendtlig attitude, og borgerne tænker “ der skal jeg ikke hen 
igen” er det så udtryk for en succes, fordi procentsatsen for tilbagevenden falder?  Den tidligere centerlederforening 
fremførte i forbindelse med sidste revision af retningslinjerne for kvalitetsstandarden samme synspunkt, men det 
lykkedes ikke at få ændret formuleringen. Vi håber ved denne lejlighed at give stof til eftertanke ift. en revurdering af 
formålet med måltallet. 
 
 
På vegne af FLOR 
 
Karin Raahauge 
Forkvinde  
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Kære Lars
 
Rigspolitiet har ikke bemærkninger til det fremsendte.
 
Den sene besvarelse beklages.
 
 
Med venlig hilsen
 
Safia Razvi
Juridisk konsulent
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Med venlig hilsen
 
Lars Islin
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Høring over udkast til bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social 
behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. 
 
Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar til høring vedrørende bekendtgø-
relse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov 
om social service. Nedenfor kommenteres på lovforslaget ud fra en overordnet bekymring for afdæknin-
gen af borgerens problemer. Dansk Psykolog Forening anbefaler på den baggrund, at det specificeres, 
hvilke informationer og kompetencer det kræves for at foretage en ordentlig helhedsorienteret afdæk-
ning af borgerens problemer og behov på misbrugscentrene. Dette omfatter specialiseret faglig viden om 
psykiske lidelser og kognitive vanskeligheder samt kendskab til stofmisbrugeres symptomer og vilkår.  
 
I forbindelse med den omtalte helhedsorienterede afdækning af den enkelte persons problemer og behov 
vil Dansk Psykolog Forening gøre opmærksom på, at det er vigtigt for kvaliteten af afdækningen, at det er 
en psykolog, der inddrages i undersøgelsen af det psykiske helbred jævnfør §1 stk. 2. Dette skyldes blandt 
andet, at der er et stort flertal af personer med et stofmisbrug, som udviser psykiske lidelser samt kogni-
tive vanskeligheder. Europæiske undersøgelser (fra EMCDDA) og danske undersøgelser viser, at det er op 
til hhv. 90 og 80 procent af de personer, der er indskrevet i misbrugsbehandling, som udviser mindst én 
psykisk lidelse som blandt andet personlighedsforstyrrelser, skizofreni, andre psykoser, bipolar lidelse, 
angst og depression. Disse psykiske lidelser og vanskeligheder kan ikke afdækkes medmindre, man har en 
faglig baggrund som psykolog eller læge samt har et særligt kendskab til og ekspertise i målgruppen. Kun 
fagpersoner med grundlæggende kendskab til målgruppen vil have mulighed for at foretage en passende 
vurdering af, hvad der skyldes stofferne, og hvad der skyldes en egentlig psykiske lidelse. Det er desuden 
afgørende, at personer på misbrugscenteret, der afdækker borgerens problemer og behov, har en specia-
liseret faglig uddannelse som for eksempel psykolog, fordi de mest iøjnefaldende symptomer på forskel-
lige psykiske lidelser ligner fuldstændig hinanden, men hver lidelse har sin særlige årsag og behandlings-
strategi.  
 
Ordlyden ’fysiske og psykiske helbred’ i §1 stk. 2 kan desuden problematiseres, idet det ikke nødvendigvis 
tager højde for personens trivsel og funktionsniveau, for eksempel i forhold til deres kognitive vanske-
ligheder. Mange personer med et stofmisbrug udviser kognitive vanskeligheder, som kan påvirke deres 
trivsel i hverdagen og er afgørende for, hvordan behandlingen bør foregå. Helbred forekommer unuance-
ret, da det ikke kun bør være en afdækning af, hvorvidt man er rask eller ikke rask, hvilket kan forhindre et 
helhedsorienteret blik på personens problemer og behov. Det er derfor vigtigt, at afdækningen omfatter 
en psykologisk undersøgelse af personens kognitive vanskeligheder, så behandlingsindsatsen kan tilpasses 
til borgerens kognitive niveau og profil.  
 
 
 



 

 

Dansk Psykolog Forening anbefaler på baggrund af ovenstående, at det specificeres, at afdækningen af 
den enkelte persons problemer og behov i den sociale behandling for stofmisbrug bør omfatte en psyko-
log, der har den påkrævede viden om psykiske lidelser og kognitive vanskeligheder. Hvis dette ikke er til-
fældet, vil Kommunalbestyrelsen ikke kunne træffe en hensigtsmæssig afgørelse omkring, hvilken social 
behandling stofmisbrugeren bør tilbydes på baggrund af afdækningen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Psykolog Forening  
 
Eva Secher Mathiasen  
Formand, Dansk Psykolog Forening 
 


