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MISSBRUKSVÅRD. Det finns brister i det svenska systemet för behandling av
missbruksproblem, skriver fem experter inom området. De uppmanar ansvarig minister
Maria Larsson att börja fatta beslut för att få till en förändring. Infällda bilder, övre
raden fr v: Johan Franck, Ann-Gerd Melin, Sven Andréasson. Nedre raden fr v: Agneta
Öjehagen, Lars-Håkan Nilsson. Foto: Martina Huber

Politisk misshandel av
missbruksvården
En halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika. Det
svenska systemet för att behandla människor med dessa problem har stora brister och
behöver moderniseras. Många nås överhuvud taget inte av hjälp och insatser. Det
förekommer även att personer med mycket svåra problem inte får adekvat medicinsk
hjälp. Det finns oacceptabla skillnader mellan vilken vård som finns att tillgå beroende
på var man bor i landet. Kunskapsbaserade metoder används i otillräcklig omfattning,
organisationen är irrationell och arbetsfördelningen otydlig.
Missbruksutredningen som nyligen slutrapporterats har mötts av ett brett stöd
för sin problembeskrivning och de flesta av förslagen i remissopinionen. När det
gäller förslaget om att samla behandlingsansvaret inom hälso- och sjukvården är
opinionen dock delad. Många är positiva, men flera är också oroliga för att detta
skulle leda till ett för stort fokus på sjukdomsmodellen och förlust av
psykosocial kompetens.
Vi menar tvärtom att ett sammanhållet behandlingsansvar skulle skapa bättre
förutsättningar för ett helhetsperspektiv som förenar psykosociala och medicinska
kompetenser. I synnerhet gäller detta för dem med svåra sociala problem som
hemlöshet och kriminalitet, och som även har svåra kroppsliga och psykiska
sjukdomar.
Behandling av missbruk och beroende inom hälso- och sjukvården har utvecklats
snabbt de senaste 20 åren. I dag är det klarlagt att alkohol och narkotika förändrar
hjärnans funktion och att detta är kopplat till kontrollförlust och beroende. Flera nya
läkemedel och psykosociala metoder har tillkommit. Den nödvändiga metodutveckling
där psykosocial, medicinsk och folkhälsoforskning kombineras får bäst förutsättningar i
hälso- och sjukvården.
I övriga EU-länder, med undantag för Danmark och Finland, är bilden tydlig:
hälso- och sjukvården har fått ansvaret för behandling. Samtidigt bör även det
sociala området ges bättre förutsättningar för metodutveckling och vetenskaplig
utvärdering av sina insatser till ekonomiskt stöd, skydd och boende.
Vi som alla arbetar med behandling och forskning kring människor med missbruk
och beroende vill lyfta fram tre förslag som särskilt väsentliga i en reformerad
missbruks- och beroendevård:
1. Landstingen bör åläggas att aktivt genomföra program för tidiga insatser för
alkoholproblem. Alkohol- och narkotikaproblem är fortfarande behäftat med skuld och
skam, vilket gör att få söker hjälp. En viktig uppgift är därför att utveckla vården så att
människor vill och vågar söka hjälp tidigare. Flertalet som utvecklat lindrigt
alkoholberoende har i tidigt skede inga sociala problem och kan få hjälp inom den
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breda vardagssjukvården, som primärvården och företagshälsovården. För dessa
medborgare är kontakt med socialtjänsten för sitt beroendeproblem inte ett rimligt
alternativ.
2. Tydliggör landstingets ansvar för all behandling, så att personer med psykiska
och somatiska sjukdomar får samtidig behandling för sitt beroende. Samtidigt skall
kommunernas ansvar för stödinsatser gälla på samma sätt som för människor med
andra sjukdomar.
3. Inför en skyldighet för landstingen att fullfölja vård för missbruk och beroende
som påbörjats inom Kriminalvården. På en stor del av landets fängelser finns intagna
med missbruk och beroende, där behandling med exempelvis buprenorfin eller
metadon skulle innebära en möjlighet att leva ett liv fritt från kriminalitet, men sådan
behandling kan inte påbörjas inom Kriminalvården utan hemlandstingets välsignelse.
Med dessa förslag skulle arbetet med att reformera dagens vård få en god
start. Missbruksutredningen utgör ett väl genomarbetat underlag för att ge
Sverige en missbruks- och beroendevård som är i takt med utvecklingen i
omvärlden.
Vår uppmaning till Maria Larsson som ansvarig minister är att nu skrida till verket
och fatta beslut.
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