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Kvalitetssikringen af alkoholbehandlingen er har ikke kompetencer til at
sikre kvaliteten
Hermed fremsendes Alkohol & Samfunds høringssvar til nye bekendtgørelser på det sociale område
som følge af opfølgning på socialtilsynsreformen
Bekendtgørelse om socialtilsyn
I Alkohol & Samfund har vi vanskeligt ved at forstå, hvordan den social- og sundhedsfaglige kvalitet af alkoholbehandlingen kan sikres gennem tilsyn, uden at Socialtilsynet er tilført sundhedsfaglige kompetencer til
denne opgave på et niveau, der som minimum matcher de behandlingssteder, som er underlagt tilsynet.
Kommentarer til kvalitetsmodellen (Bilag 1)
Alkohol &Samfund har følgende kommentarer til Kvalitetsmodellen: Modellen har en del indikatorer, der
ikke gælder ambulante alkoholbehandling efter Sundhedsloven §141 og ambulant stofmisbrugsbehandling
efter Servicekovens§101, herunder indikator 2.c, 3.c,6.a, 6.b og 14.c. Alkohol & Samfund foreslår på baggrund af de mange undtagelser, at det snarest afklares, om den etablerede kvalitetsmodel er egnet til at
vurdere kvaliteten af den ambulante alkoholbehandling.
Alkohol & Samfund mener, at en tredjepart bør foretage denne afklaring, som bør indeholde følgende:


en vurdering af, hvad Socialtilsynet har gjort sig af erfaringer vedr. sin opgavevaretagelse



en evaluering blandt behandlingssteder af deres udbytte af tilsynet



ekspertanalyse hvor forskere med forstand på behandling anbefaler hvad, der bør føres tilsyn med i
behandlingen.

Helt grundliggende mangler dog social- og sundhedsmyndighedernes beskrivelse af, hvad et behandlingstilbud skal kunne tilbyde for at imødekomme borgerens ret til behandling for alkoholproblemer.
Alkohol & Samfund mener, at retten til behandling jf. Sundhedslovens § 141 bør forstås som ret til en relevant og tidssvarende behandling, der følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger ”Kvalitet i alkoholbehandling”
(2008). Alkohol & Samfund foreslår, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejder en opdateret bindende vejledning som danner grundlag for behandling og tilsyn.
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
Alkohol og Samfund anser det for rigtigt, at revision af regnskaber skal omfatte såvel private alkoholbehandlingstilbud som kommunale tilbud.
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