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København, den 12. december 2019

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 bekendtgørelse 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 afdækningen 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 afdækning 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 kognitive 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 specialiseret faglig uddannelse som for eksempel psykolog, fordi de mest iøjnefaldende symptomer på forskellige psykiske lidelser ligner fuldstændig hinanden, men hver lidelse har sin særlige årsag og behandlingsstrategi.
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 vanskeligheder. 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 unuanceret, 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 psykolog, der har den påkrævede viden om psykiske lidelser og kognitive vanskeligheder. Hvis dette ikke er tilfældet, vil Kommunalbestyrelsen ikke kunne træffe en hensigtsmæssig afgørelse omkring, hvilken social
behandling stofmisbrugeren bør tilbydes på baggrund af afdækningen.
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