
Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2014)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virk-
somhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit
valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og beford-
ring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med
heroin)

(Lovforslag nr. L 34)

Med satspuljeaftalen for 2014 blev regeringen og satspul-
jepartierne i oktober 2013 enige om at prioritere behand-
lingsindsatsen på stofmisbrugsområdet gennem en forbed-
ring af indsatsen for de personer, som ønsker at komme i be-
handling.

Regeringen og satspuljepartierne blev således enige om
at afsætte midler til indførelse af et sæt nye rettigheder for
personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling,
og et sæt modsvarende pligter for kommunerne, som er an-
svarlige for stofmisbrugsbehandlingen.

Lovforslaget har til formål at give stofmisbrugsbehand-
lingen et væsentligt kvalitetsløft, som foreslås sikret ved at
indføre de nye rettigheder.

Der foreslås indført en ret for personer, som ønsker at
komme i lægelig stofmisbrugsbehandling, i social stofmis-
brugsbehandling eller i både lægelig og social stofmisbrugs-
behandling, til en lægesamtale senest inden iværksættelse af
stofmisbrugsbehandlingen.

Endvidere foreslås indført en ret for personer, som ønsker
at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling, til at få iværk-
sat behandlingen senest 14 dage efter, at personen har hen-
vendt sig til bopælskommunen under forudsætning af, at der
er indikation for lægelig stofmisbrugsbehandling.

Endelig foreslås indført en ret for personer, som er visite-
ret til lægelig stofmisbrugsbehandling, til frit at vælge at bli-
ve behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstil-
bud end det, hvortil bopælskommunen har visiteret.

Lovforslaget har herudover til formål at tilvejebringe et
udtrykkeligt hjemmelsgrundlag for kommunal dækning af
udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af perso-
ner, som er i lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetyl-
morphin (heroin).

Indførelsen af de nye rettigheder for personer, som øn-
sker at komme i stofmisbrugsbehandling, kommer i forlæn-
gelse af andre initiativer, der er taget med henblik på at for-
bedre behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet.

Således lancerede regeringen i oktober 2012 Stofmis-
brugspakken med ti konkrete initiativer til at styrke den so-
ciale stofmisbrugsbehandling. Initiativerne i Stofmisbrugs-
pakken vil sammen med indførelsen af de nye rettigheder
bidrage til arbejdet hen imod De Sociale 2020-mål på stof-
misbrugsområdet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.

Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15
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