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Behandling af høringssvar fra
Handicaprådet
Emne
Det er en god informationsfolder med en betydelig
bedre sproglig formulering end den forrige, der gør
den nemmere at læse. Den kan dog stadig godt være
svær at læse for nogen af borgerne i målgruppen.
Handicaprådet anbefaler derfor, at der udarbejdes en
pixi udgave af kvalitetsstandarden.

Håndtering
Ingen ændring påkrævet
Kvalitetsstandarden er udarbejdet således, at den i videst mulig
omfang er gjort læse venlig og informativ for borgerne i
målgruppen. Den er således blevet reduceret betydeligt i forhold til
de forrige standarder. Kvalitetsstandarden skal dog samtidig
overholde de indholdsmæssige formkrav som fremgår af:
Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for
stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.
Disse formkrav er vanskelige at imødekomme hvis
kvalitetsstandarden skal reduceres yderligere.
Borgerne kan dog i et let tilgængeligt sprog tilgå information om
Brydehusets tilbud på hjemmesiden: brydehuset.dk.

Under afsnittet ”Rådgivning til pårørende” står der,
at pårørende skal henvende sig til Brydehuset, hvis
de ønsker at gøre brug af tilbuddet. Handicaprådet
gør opmærksom på, at det kan være meget svært for
de pårørende– specielt hvis det er børn - at henvende
sig, derfor bør det være Brydehuset, der er
opsøgende i forhold til de pårørende.

Ingen ændring påkrævet
Brydehuset har ikke ressourcer til at være opsøgende i forhold til
pårørende af en misbruger. Brydehuset har heller ikke juridisk
hjemmel til at opsøge pårørende, hvis ikke der foreligger samtykke
fra den misbrugende borger. Brydehuset gør altid C-BUR
opmærksom, hver gang vi er vidende om en ung under 18 år, som er
samboende med en misbrugende borger.
Der findes desuden ikke hjemmel i lovgivningen omkring
rådgivning til pårørende. Dermed gives der ikke budget til opgaven.
Brydehusets mangeårige erfaring i arbejdet med
rusmiddelafhængige og deres familier betyder imidlertid, at vi har
prioriteret at have et åbent, anonymt og kompetent tilbud til de
pårørende, som henvender sig for at få hjælp og støtte. Fordi det er
en vigtig indsats og det giver god mening at bruge husets erfaring til
gavn for de pårørende. Men det begrænser også mulighederne i
tilbuddet, hvor ressourcerne skal findes inden for rammen af husets
øvrige opgaver.

