› MISBRUGSBEHANDLING Af Henning Due

Ny lov truer
alkoholbehandling
Ifølge et lovforslag får Socialtilsynet adgang til personoplysninger om personer i alkoholbehandling.
Men dermed forsvinder det fortrolige rum mellem psykologer og borgere i behandling.
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lkoholikere i misbrugsbehandling
må fremover finde sig i, at medarbejderne i Socialtilsynet kan læse
med i de notater, som psykologer eller andre faggrupper skriver ned i løbet af et behandlingsforløb. Det er konsekvensen af et
nyt lovforslag, som Folketinget netop nu
behandler, og som ifølge Sundhedsministeriet skal øge kvaliteten i offentlige og private alkoholbehandlingstilbud.
Men forslaget kan ende med at få det
modsatte resultat, vurderer Psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen.
- Jeg er bekymret for, at behandlerens
pligt til at videregive oplysninger betyder,
at klienter, som er i behandling for alkoholmisbrug, holder tilbage med personlige oplysninger, som en psykolog har brug for at
få indsigt i.
Forslaget giver Socialtilsynet, der er ansvarlig for godkendelse af behandlingstilbuddene, mulighed for at kræve adgang til
personoplysninger om personer i alkohol-

behandling, hvis oplysningerne ”har relevans for socialtilsynets driftsorienterede
tilsyn”, som det udtrykkes.
Psykologer ansat ved alkoholbehandlingssteder er forpligtet til at oplyse en klient om, at oplysninger, som videregives af
klienten under en konsultation, og det er
her, problemet opstår.
- Fortroligheden mellem klient og psykolog er en af grundpillerne i psykologens
arbejdsmetode. Derfor bør journaloplysninger med fortrolige personoplysninger
kun være tilgængelige for relevante fagfolk.
- Det vil i sidste ende betyde, at borgeren ikke får den nødvendige behandling,
for samtaleterapi fungerer kun, hvis en klient frit kan dele fx skambetonede hændelser med psykologen og få bearbejdet dem
og få udviklet alternative handlemønstre
over for partner og børn

Relevans for tilsynet?

Eva Secher Mathiasen undrer sig over, at
Sundhedsministeriet ikke har skåret det ud
i pap i lovteksten, hvilke oplysninger der
kan være relevante for tilsyn med behandlingstilbuddene.
- Jeg har lidt svært ved
at få øje på, hvordan dybt
personlige oplysninger
om fx en klients relation til sin familie
kan være relevante
for socialtilsynets
arbejde med at sikre, at kvaliteten af
behandlingstilbuddene er i orden,
siger hun.

Hos Institut for Menneskerettigheder
noterer man sig, at pligten til at udlevere de
personfølsomme oplysninger til tilsynsmyndighederne har til formål at føre tilsyn
med sundhedspersonernes behandling –
ikke at kontrollere patienten.
- Det afgørende spørgsmål er her, om
indgrebet er proportionalt. Proportionalitetsprincippet, som både gælder på det menneskeretlige område og i dansk forvaltningsret, skal sikre, at en myndighed kun indhenter identificerbare personoplysninger,
hvis det er nødvendigt. Og set ud fra det
princip er der ikke umiddelbart nogen
alarmklokker, der ringer hos os, siger Emil
Kiørboe, jurist hos Institut for Menneskerettigheder.
Over for Psykolog Nyt oplyser sundhedsminister Nick Hækkerup, at det er Socialtilsynets opgave at vurdere, hvornår personfølsomme oplysninger har relevans for
tilsynet med behandlingstilbuddene.
- Men det er vigtigt at sige, at det som
udgangspunkt vil være unødvendigt at videregive oplysninger, som kan henføres direkte til den enkelte borger. Formålet med
de nye regler er jo ikke at kontrollere borgerne, men derimod at sikre, at tilbuddene
til dem er i orden og har den kvalitet, de
skal have. Og derfor må sundhedspersoner
også kun videregive oplysninger, der er nødvendige for socialtilsynenes tilsyn.
- Det må selvfølgelig ikke være sådan,
at oplysningerne kommer i hænderne på
de forkerte medarbejdere, skriver Nick Hækkerup.
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