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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. november 2014 

stillet følgende spørgsmål 15 (L 34) til ministeren for sundhed og forebyggelse, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Özlem Sara Ce-

kic (SF). 

 

Spørgsmål 15: 

”Er ministeren indstillet på at evaluere loven om 2 år?” 

 

Svar: 

Efter indførelsen af de nye rettigheder, som foreslås med lovforslaget, vil 

kommunerne skulle registrere og indberette de oplysninger, som vil være nød-

vendige for opfølgningen på den kommunale indsats i forhold til disse rettighe-

der.  

 

I dag registrerer kommunerne bl.a. datoen for henvendelser fra personer, som 

ønsker at komme stofmisbrugsbehandling. Fremover vil kommunerne også 

skulle registrere datoen for lægesamtalens gennemførelse, hvilket vil gøre det 

muligt for kommunerne selv såvel som for de centrale myndigheder at følge 

overholdelsen af tidsfristen for gennemførelse af lægesamtaler. Hvis tidsfristen 

overskrides, vil årsagen til overskridelsen skulle registreres. 

  

I dag registrerer kommunerne bl.a. datoen for iværksættelse af stofmisbrugs-

behandlingen og årsagen til en eventuel overskridelse af tidsfristen for iværk-

sættelse af social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven. Registreringen 

gør det muligt for kommunerne selv såvel som for de centrale myndigheder at 

følge overholdelsen af tidsfristen i serviceloven. Registreringen vil endvidere 

gøre det muligt at følge overholdelsen af tidsfristen for iværksættelse af læge-

lig stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven. 

  

I dag registreres benyttelse af frit valg af behandlingstilbud efter serviceloven i 

de tilfælde, hvor benyttelsen af det frie valg er årsag til en overskridelse af tids-

fristen for iværksættelse af social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven. I 

overensstemmelse hermed vil benyttelse af frit valg efter sundhedsloven skulle 

registreres, hvis benyttelsen af det frie valg er årsag til en overskridelse af tids-

fristen for iværksættelse af lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslo-

vens. 

 

Den planlagte registrering og indberetning, som skal gøre det muligt at følge 

op på den kommunale indsats i forhold til de foreslåede rettigheder, vil vise, 

hvor hurtigt lægesamtalerne gennemføres i praksis, hvor hurtigt den lægelige 

stofmisbrugsbehandling iværksættes i praksis, og hvad der er årsagen, hvis 

tidsfristerne for henholdsvis gennemførelse af lægesamtaler og iværksættelse 
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af lægelig stofmisbrugsbehandling overskrides. Bl.a. vil registreringen og ind-

beretningen vise, hvis benyttelse af det frie valg er årsag til overskridelse af 

tidsfristen for iværksættelse af lægelig stofmisbrugsbehandling. 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er indstillet på at gennemføre en eva-

luering, hvori indgår de således registrerede og indberettede oplysninger. Da 

en indberetningsløsning først forventes klar i løbet af 2015, vil evalueringen 

blive foretaget i 2017, således at den kan foretages på grundlag af som mini-

mum et helt års registreringer.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Lars Petersen 

 


