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Kære Henrik Appel Esbensen
Tak for din henvendelse som opfølgning på mødet i BorgerrepræsenBorgerrepræsen
tationen den 8. marts 2012 vedr. Valmuen, hvor du har stillet følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Svar på hvad og hvorfor der i beretningen fra Sundhedsstyrelsen
blev anført, at data fra KK var ufuldkomne”
ufuldkomne
Socialforvaltningens svar
1. Hvad
vad der i beretningen fra Sundhedsstyrelsen blev anført?
anført
Med henblik på en individuel og samlet national
nation evaluering af behandling med lægeordineret heroin,
heroin skal forvaltningen foretage en indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og
metadon for Valmuen.. Indberetning af data til Sundhedsstyrelsens
Sundhedsstyrelsen
database skal finde sted i forbindelse med iværksættelse af heroinbehandling samt herefter
erefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter
spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsmisbrugs
relaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredshelbreds
opfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet.
kriminal
Indberetning foregår elektronisk til Sundhedsstyrelsens hjemmeside,
hvor særlig installation på pc samt log-on
log
via digital medarbejdersignatur er påkrævet.
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af indberetninger fra Hvidovre,
Odense, Århus og Esbjerg og København udarbejdet en Evaluering af
ordning med lægeordineret
ineret heroin til stofmisbrugere.
stofmisbrugere Statusrapport
for perioden 2009-2011.. I evalueringen refereres det, at ”På grund af
problemer med indberetningerne fra Københavns Kommune og
opstartsvanskeligheder ved indberetningerne, som har påvirket
datakvaliteten, er datagrundlaget behæftet med en vis usikkerhed.”
2. Hvorfor
vorfor der i beretningen fra Sundhedsstyrelsen blev anført, at data
fra KK var ufuldkomne?
Det første halve år efter Valmuens
Valm
opstart primo 2010 blev der
indberettet som foreskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til
Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon.
metadon
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I forbindelse med lægeskift i Valmuen i efteråret 2010 opstod der
imidlertid problemer med indberetningerne på grund af problemer
med at få IT-systemet til at fungere. Valmuens ledelse havde derfor
løbende kontakt med såvel kommunens IT-udbyder som Sundhedsstyrelsens datakyndige. De tekniske problemer var først løst efteråret
2011, og der mangler derfor indberetning af data for henholdsvis nyindskrevne brugere og opfølgning på indskrevne brugere i en periode
på cirka 12 måneder. Valmuen havde møde med Sundhedsstyrelsen i
november 2011 med henblik på at finde en løsning med hensyn til den
manglende indberetning.
Da indberetningsdataene bygger på interview og spørgsmål om aktuel
status i forhold til ovennævnte variable, er det ikke muligt at rekonstruere indberetningerne bagudrettet, hvorfor det ikke er muligt at
udbedre manglerne. Det blev derfor aftalt med Sundhedsstyrelsen, at
Valmuen kun skulle sikre indberetningerne fremadrettet.
Fra november 2011 er indberetningerne på Valmuen sikret, og
foretages som foreskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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