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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 6/2011 om 
styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug 

 
Statsrevisorerne har ved brev af 26. januar 2012 fremsendt beretning nr. 
6/2011 om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug og anmodet mini-
steren for sundhed og forebyggelse om en redegørelse senest 26. marts 2012.  
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at ministeriet 
samlet set understøtter kommunernes behandlingsindsats mod stofmisbrug, 
og anerkender, at ministeriet har taget en række initiativer til at indføre nye 
lægelige behandlingsformer og bedre skadesreduktion. Jeg ved også, at der 
bliver gjort meget for at kvalitetssikre den lægelige stofmisbrugsbehandling. 
Således har Sundhedsstyrelsen sidste år etableret et kvalitetssikringsværktøj i 
form af en registrerings- og indberetningsordning for de lægelige kerneydelser 
i behandlingen. Med ordningen vil både Sundhedsstyrelsen og kommunerne få 
bedre muligheder for at monitorere og følge op på indsatsen.  
 
Selvom der allerede er gjort en hel del for at styrke og udvikle den lægelige 
stofmisbrugsbehandling, har jeg også noteret mig, at målene for behandlings-
indsatsen efter Rigsrevisionens opfattelse kan formuleres klarere. Jeg vil der-
for – i samarbejde med socialministeren – overveje, hvorledes Rigsrevisionens 
anbefaling om at fastlægge mere ”specifikke, tidsafgrænsede og målbare mål” 
for behandlingsindsatsen kan udmøntes i praksis.  
 
I den forbindelse bør der imidlertid tages hensyn til, at stofmisbrugsområdet 
hele tiden er i bevægelse i kraft af påvirkninger fra talrige, udefra kommende 
faktorer, der ligger uden for bl.a. ministeriets og kommunernes kontrol - for ek-
sempel antallet af ulovlige stoffer på markedet, om stofferne er rene eller ure-
ne, om de er stærke eller svage og om prisen er høj eller lav, eller om vi har 
mange unge i beskæftigelse og under uddannelse eller ej.  Det er derfor især 
en stor udfordring at formulere ’målbare’ mål for effekten af behandlingsind-
satsen og i forlængelse heraf måle på en snæver sammenhæng mellem mål, 
behandlingsindsats og effekt.  

 
Kopi af denne redegørelse er sendt til orientering for Rigsrevisionen.  
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