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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 12 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik  

Thulesen Dahl (DF). 

 

Spørgsmål 12: 

”Vil ministeren oplyse, hvorledes det i praksis kan lade sig gøre at overholde 

en 14 dages frist for en behandlingsplan, hvori den lægelige undersøgelse 

indgår, samtidig med at fristen for lægesamtale er 14 dage, jf. ministerens 

kommentarer i høringsnotatet, om at ”I tilfælde af misbrug af euforiserende 

stoffer som f.eks. hash, kokain og amfetamin, hvor der er tale om social stof-

misbrugsbehandling efter servicelovens § 101, vil behandlingsplaner for be-

handlingsforløbet som hidtil blive udarbejdet af behandlerne på dette område, 

og resultatet af den lægelige undersøgelse vil indgå som et af flere elementer 

i den samlede vurdering af behandlingsbehovet”?”  

 

Svar: 

Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen, 

således at kommunens forpligtelser i henhold til lovgivningen opfyldes. Det 

gælder både de nye kommunale forpligtelser, som følger af de med lovforsla-

get foreslåede rettigheder, og de allerede eksisterende kommunale forpligtel-

ser efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142. 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den foreslåede frist for gennemførelse 

af lægesamtaler er senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling ef-

ter serviceloven eller sundhedsloven. Det vil altså være den enkelte kommu-

nes ansvar at tilrettelægge indsatsen således, at lægesamtalen gennemføres 

inden behandlingen, som både efter serviceloven og efter den foreslåede æn-

dring af sundhedsloven skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen 

til kommunen. Det betyder, at det vil være muligt at tilrettelægge selve stof-

misbrugsbehandlingen under hensyntagen til resultatet af den undersøgelse, 

som lægen har foretaget i forbindelse med lægesamtalen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 
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