Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1610 København K
Att: Kontoret for Udsatte og Civilsamfund
16. december 2014

Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om
socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere)
Selveje Danmark har gennemgået det reviderede forslag til ændring af lov om social service og lov om
socialtilsyn, der fremsættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2014 på baggrund af
erfaringerne fra det satspuljefinansierede forsøgsprojekt ”Projekt Anonym Stofbehandling ”og har i
den forbindelse følgende bemærkninger:
§101 a
Selveje Danmark finder det overordnet positivt, at man med forslaget vil arbejde for at sikre en relativ
overset målgruppe et relevant og anonymt misbrugsbehandlingstilbud. Som evalueringsrapporten
også viser, så er tilbuddet blevet vel modtaget i forsøgskommunerne Odense og København, hvor der
trods et deltagerantal på 430 personer (flere end først tiltænkt) har været ventelister til tilbuddet.
Selveje Danmark vurderer, at der er et stort behov for netop denne indsats, og at en sådan indsats på
både individuelt og samfundsmæssig plan vil afstedkomme en lang række postitive psykiske, sociale og
økonomiske gevinster. Det er derfor også i dette perspektiv af største betydning, at den gode vilje
følges op af midler til indsatsen. Her finder Selveje Danmark, at de afsatte omkring 11 millioner årligt,
ikke vil kunne dække behovet.
§101 a, stk. 2
Her fremgår det, at ”kommunalbestyrelsen indgår aftale med mindst to eller flere leverandører af
tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk 1, hvor mindst ét tilbud skal være
beliggende uden for kommunen”. Selveje Danmark støtter forslaget om, at det med dette er muligt at
modtage behandling i en anden kommune end hvor man har hjemadresse.
I lovbemærkningerne fremgår det, at ”der kan indgåes aftale med en anden kommunes eller regions
behandlingstilbud, et privat behandlingstilbud eller oprettes egne, herunder tilbud, der
organisatorisk hænger sammen med f.eks. den kommunale stofmisbrugsbehandling efter § 101.”.
Selveje Danmark foreslår, at også de selvejende organisationer indskrives som en del af mulige
aktører.
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En stor del af de relevante organisationer i forhold til netop dette lovforlag er selvejende
organisationer, der gennem årtier har arbejdet med midbrugsbehandling og givet vil komme til at
spille en rolle også i forhold til anonym misbrugsbehandling . Selveje Danmark finder der derfor
relevant, at disse repræsenteres selvstændigt.
Idet behandlingstilbudene underlægges lov om socialtilsyn til sikring af fornøden kvalitet, hvilket
Seleve Danmark naturligvis støtter, så må det betones at vores medlemmer ofte er udfordret af
manglende gennemsigtighed i priser på kommunale eller regionale tilbud. En uigennemsigtighed, der
ofte er præget af af disse tilbud ikke medregner alle indirekte omkostninger i deres takster. En
manglende gennemsigtighed, der netop betyder, at sammenligningen med kommunale eller regionale
tilbud sker på et uhensigtsmæssigt og misvisende grundlag. Som noget nyt skal kommunale tilbud
også indberette nøgletal, hvilket det første år efter sigende har afstedkommet en del udfordringer.
Selveje Danmark anbefaler derfor, at det indskrives eventuelt i lovbemærkninger eller på anden måde
sikres, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre at deres valg af tilbudsgiver sker på et retvisende
økonomisk grundlag.
§101 a, stk. 3
Her understreges det, at ”kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage
anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, kan henvende sig anonymt via hjemmeside eller
telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale
skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås”. Selveje Danmark støtter
denne sikring af anonymitet.
§ stk 5 og 8
Selveje Danmark finder det relevant at påpege, at der i målgruppen må forventes at være misbrugere,
der gerne vil modtage misbrugsbehandling, blot ikke på gruppebasisi. I evalueringsrapporten fremgår
det, at der ud af 430 deltagere i PAS regí i 2011-2012 har været 59% færdigbehandlede og 30%
indskrevne, som afbrød behandling eller aldrig mødte op til behandling. Det er en relativ stor
procentdel, og det fremgår ikke af rapporten hvad udeblivelsen skyldes. Det kunne eventuelt være
grænseoverskridende for dele af denne målgruppe at deltage i gruppebehandling og Selveje Danmark
finder, at der bør arbejdes for at sikre, at også misbrugere med ønsker om og behov for mere
individuelt orienteret behandling kan modtage et sådant tilbud. Selveje Danmark er bevidst omkring
økonomien heri.
Med venlig hilsen
Gitte Landors
Konsulent
Selveje Danmark
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