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Nørrebro Lokaludvalg - Høringssvar: Høring af kvali-
tetsstandard for social behandling for stofmisbrug ef-
ter § 101 i lov om social service 

Generelt ser Nørrebro Lokaludvalg positivt på de oplæg, der foreligger. 
Vi har dog et par enkelte bekymringer og tilføjelser. 
 
I Nørrebro Lokaludvalg har vi en vis bekymring for at de høje mål for ef-
fekt gør, at de svageste ikke tilbydes behandling (beskrevet i afsnit 2.2). 
Det må og skal være et selvstændigt mål at få de aller svageste med i di-
verse tilbud, og så vidt det giver mening, skal de sikres imod en frasor-
tering med henblik på at realisere de opsatte mål. 
 
Stofmisbrug ses jo ofte som et symptom på andre livsproblemer (eks. 
bolig, økonomi, relationer, psykiske lidelser etc.), og Nørrebro Lokalud-
valg finder det er glædeligt, at indsatsen i høj grad tager hånd om bor-
gerens samlede livssituation og direkte beskriver, at handlingsplanen 
skal rumme alle del indsatser og koordinere disse (beskrevet i 3.4). Men 
løses dette bedst med ”gruppe-behandlingsforløb” (4.1)? Nørrebro Lo-
kaludvalg ser gerne, at der tilbydes valgfrihed med både individuel og 
gruppebehandlings tilbud. 
 
I det hele taget ser vi det som afgørende, at der i hele indsatsen tages 
udgangspunkt i individet, og giver individuelt tilpassede tilbud med 
flere valgmuligheder på alle trin i indsatserne. 
 
Nørrebro Lokaludvalg er derfor også særdeles tilfredse med det lægges 
op til målrettede indsatser tilpasset særlige grupper som f.eks. kom-
mende forældre, børnefamilier og unge. Igen er der dog en bekymring 
for at dette i praksis vil være standardiserede tilbud, og ikke individuelt 
planlagte forløb. 
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