Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
sum@sum.dk

11. august 2020

Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service og
forskellige andre love (Bedre styring af offentligt finansieret behandling for
alkoholmisbrug, mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser, der
leveres til borgere på sociale tilbud og indregning af udgifter til sundhedsfaglig
behandling i taksten for sociale tilbud m.v.)
Rådet takker for høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service og
forskellige andre love.
Lovforslaget om bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug
Rådet forholder sig overordnet positivt til lovforslaget om bedre styring af offentligt finansieret
behandling for alkoholmisbrug. Rådet bemærker dog, at forslaget alene har fokus på at styrke
kvaliteten ved at give kommunerne bedre muligheder for styring frem for at sikre en høj og
ensartet kvalitet i alle tilbud. Styringen alene kan virke begrænsende for borgernes frie valg, da
man må formode, at den vil medføre mindre udbud af behandlingssteder herunder også
sikkerhed for alternativer til det kommunale ambulante tilbud, hvis borgeren ikke er tilfreds med
kvaliteten af det. Det kan være et særligt problem i udkantskommuner. Derfor bør der gøres
mere for at sikre høje kvalitetsstandarder ikke kun i de private tilbud, men også i de offentlige
tilbud.
Derudover ser Rådet det som udemærket at få en bedre styring med skriftlige aftaler og klare
definitioner på hhv. ambulant, dag- og døgnbehandling. Kravet om, at private behandlingssteder
skal indgå aftaler med to kommuner for at blive en del af fritvalgsordningen, virker som en
pragmatisk måde at begrænse mulighederne for dårlige tilbud. Det ændrer dog ikke på, at den
faglige sammenhæng mellem pris og kvalitet stadig er den enkelte kommunes ansvar. Det kunne
i stedet tilsigtes, at vurderingen blev gjort til et centralt anliggende, så der sikres mere
ensartethed, sammenhæng mellem pris og kvalitet, og en generel høj kvalitet på tværs af landets
private og offentlige tilbud.
Rådet understreger vigtigheden af fastholdelse af retten til anonym ambulant behandling af
alkoholafhængighed.
Lovforslaget om mellemkommunal refusion
Rådet er enig i, at det er afgørende for socialtandplejens succes, at borgerne kan få hjælp der,
hvor de opholder sig. Rådet læser forslaget således, at borgere med lovændringen vil kunne
visiteres til socialtandpleje i og af opholdskommunen, og at opholdskommunen derefter kan

søge mellemkommunal refusion. Rådet er enig i, at socialt udsatte skal sikres en let og smidig
adgang til socialtandplejen der, hvor de opholder sig.
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