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Høringsskema
Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
Når du kommenterer på de nationale retningslinjer for den sociale
stofmisbrugsbehandling, vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende
spørgsmål – i relation til det fagområde eller den organisation, myndighed eller
forening, du repræsenterer:




Er omtale af fagpersoner, aktører og samarbejdsrelationer korrekte?
Er der faktuelle fejl og mangler?
Er der andre forhold, som du mener, vi bør være opmærksomme på?

Du bedes angive sidetal og den konkrete retningslinje, der kommenteres på.

Generelle kommentarer til de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling:
Rådet for Socialt Udsatte takker for høringen af ovenstående.
Rådet for Socialt Udsatte hilser udkastet til Nationale retningslinjer for den sociale
stofmisbrugsbehandling velkommen. Rådet håber, at retningslinjerne fremadrettet vil blive et
anvendeligt styringsredskab for praksis og understøtte en opkvalificering af den sociale
stofmisbrugsbehandling.
Rådet anerkender, at retningslinjerne har fokus på samtænkning af den socialfaglige og den
sundhedsfaglige indsats, men anser det for en mangel, at retningslinjerne ikke omfatter både den
sociale og den sundhedsfaglige behandling. Al forskning og erfaringer peger på, at forudsætningen
for et vellykket behandlingsforløb både for stof- og alkoholmisbrug – er, at man tager udgangspunkt i
den enkelte borgerens samlede livssituation, så der bliver overensstemmelse mellem behov og
behandlingstilbud.
For så vidt angår begrebsdefinitionen af ’social stofmisbrugsbehandling’, anser Rådet det for et

positivt og konstruktivt fundament for indsatsen, at stofmisbrugsbehandlingen overordnet har et
skadesreducerende sigte. Det kan understøtte en behandlingsindsats, der tilrettelægges med
fleksibilitet og hensynstagen til brugernes behov og funktionsniveau. Det må dog ikke føre til, at
kommunerne nedprioriterer stoffri behandling til de misbrugere, der ønsker en sådan indsats.
For så vidt angår borgerinddragelsen i den sociale stofmisbrugsbehandling, finder Rådet det
afgørende og positivt, at der er udarbejdet retningslinjer for dette. Rådet håber, at det kan være
med til styrke brugernes indflydelse på behandlingsforløbet, og forhåbentligt neddrosle brugen af
kontrolforanstaltninger og sanktioner.
Ligeledes finder Rådet det væsentligt og positivt, at retningslinjerne indeholder anvisninger på
behandlernes faglige og tværfaglige ekspertise, således at kvalifikationer og kompetencer til
stadighed udvikles og vedligeholdes. Det vil have afgørende betydning for kvaliteten i behandlingen.
Slutteligt håber Rådet, at der vil blive udarbejdet en strategi for implementering af de nationale
retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, således at retningslinjerne kan få den ønskede
udbredelse og effekt. Rådet for Socialt Udsatte stiller sig i den forbindelse gerne til rådighed.

Med venlig hilsen

Jann Sjursen

Kommentarer til kapitel 1 – Indledning:
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Kommentarer til kapitel 2 – Nationale retningslinjer for borgerforløbet:

Kommentarer til kapitel 3 – Nationale retningslinjer for indsatser og ydelser i den sociale
stofmisbrugsbehandling:

Kommentarer til kapitel 4 – Nationale retningslinjer for organisering, struktur og samarbejde i den
sociale stofmisbrugsbehandling:
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