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Høringssvar vedrørende opdatering af nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar til opdatering af nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Dansk Psykolog Forening mener overordnet, at opdateringen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling er en positiv udvikling i forhold til behandlingsindsatsen, men vi har bekymringer omkring kvaliteten af den specialiserede indsats i den sociale stofmisbrugsbehandling. Borgere med et stofmisbrug må ikke blive underkendt muligheden for hjælp til deres psykiske udfordringer, blot fordi de er
misbrugere, men de har ret til at få den samme specialiserede indsats som andre borgere i det danske
samfund. Dansk Psykolog Forening opfordrer derfor til at specificere de nødvendige fagpersoner og dertil
kompetencer til at kunne afdække og behandle disse borgeres problemer og behov i retningslinjerne for
social stofmisbrugsbehandling. Nedenstående kommentarer forholder sig primært til den specialiserede
screening og udredning af borgere med stofmisbrug, der fremgår i afsnit 3.8 i retningslinjerne.

Psykologer til at foretage specialiseret indsats
Formålet med retningslinjerne er blandt andet at skabe et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og -sikring
af social stofmisbrugsbehandling. En kvalitetsudvikling og – sikring kræver dog, at retningslinjerne specificerer, hvilke fagpersoner, der bør stå for den specialiserede indsats. I den forlængelse er det bekymrende
for kvaliteten, at psykologer ikke fremgår en eneste gang i retningslinjerne. Dette er blandt andet problematisk for kvaliteten af den specialiserede screening og udredning i den sociale stofmisbrugsbehandling,
hvorfor Dansk Psykolog Forening anbefaler, at det ekspliciteres i retningslinjerne, at fortolkningen og udredningen bør foretages af psykologer. Det er desuden afgørende, at personer, 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.

Det fremgår af retningslinjerne, at fortolkningen af screeningsresultater bør varetages af autorisede eller
akkrediterede praktikere, som har demonstreret kernekompetencer inden for det praksisområde, der modsvarer borgerens konkrete problematikker. Det bør her specificeres, at den autoriserede praktiker bør
være en psykolog eller læge for at sikre, at afdækningen ikke identificerer borgerens psykiske udfordringer godt nok, hvilket kan forringe behandlingsindsatsen. Det er desuden udelukkende psykologer og læger, som har de nødvendige kompetencer til at afklare psykisk/kognitivt funktionsniveau på en systematisk måde i den specialiserede udredning, for eksempel til psykologiske, kognitive og neuropsykologiske
undersøgelser i udredningen. Dette bør derfor ligeledes specificeres, så det i praksis ikke fremstår som en
fri fortolkning.
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