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HVAD MENER DU?
Redaktionen modtager gerne indlæg fra
læserne om de problemstillinger, der bliver rejst her i bladet. I forlængelse af Dorte Heckshers artikel kunne det være interessant at høre fra læserne om f.eks.:
Hvordan er det at arbejde som ekser i
det danske behandlingssystem? Hvordan
er det at arbejde sammen med eksere? Er
problemstillingen overhovedet relevant
længere – eller er det stort set kun et levn
fra 90’erne?
Red.

Veje til bedre kvalitet
i stofmisbrugsbehandlingen
Center for Rusmiddelforskning fremlagde i
april 2007 en evaluering af behandlingsgarantien for stofmisbrugere. Det gav anledning til at den daværende socialminister, Eva Kjer Hansen iværksatte en række
nye initiativer med det formål at forøge
kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen, her
iblandt en temadag for fagfolk og eksperter med overskriften: ’Veje til bedre kvalitet i stofmisbrugsbehandlingen’.
Temadagen var tilrettelagt af Servicestyrelsen, der havde valgt en konferenceform,
som satte den interaktive diskussion i højsædet. Såvel oplæg som spørgsmål til oplægsholderne kørte via et computernetværk.
Deltagerne kunne stille skriftlige spørgsmål
direkte til de fire oplægsholdere. Spørgsmål og svar blev samlet til en rapport, som
deltagerne fik i hænderne umiddelbart efter seminarets sidste oplæg.

En dialograpport
Læser man rapporten som udenforstående,
skal man notere sig, at der er tale om en
dialog proces – ikke en traditionel rapport
med indledning, problemformulering, konklusion og anbefalinger. Rapporten stiller
en række centrale spørgsmål:
■ Hvad virker? Gavner evidens?Hvilken
viden er der brug for i stofmisbrugsbehandlingen?
■ Hvem er de centrale personer i et behandlingsforløb? Hvordan sikres det, at brugerne ved, hvad det er for en behandling, de får, og hvad de får ud af den?
■ Kan og skal man adskille medicinsk og
psykosocial behandling?
■ Hvad er det optimale antal klienter pr.
behandler? Hvad er optimalt i forhold
til intensitet og varighed? Er 14 dageskravet om en indsats realistisk?
■ Hvordan ser stofmisbrugsindsatsen ud
efter kommunalreformen? Er kommunerne bedre rustet til at løfte indsatsen end amterne?
Sådanne spørgsmål er vanskelige at besvare
på grund af deres bredde og den begrænsede tid, men oplægsholderne gav deres
umiddelbare fremstilling og svar. Deltagerne kommenterede svarene direkte og udfordrede dermed oplægsholderne.

Et kvalitativt løft
Temadagen kan ses som en forlængelse af en udvikling, som for alvor tager
fart med indførelsen af behandlingsgarantien for stofmisbrugere den 1. januar 2003. Behandlingsgarantien indebærer som bekendt, at en behandling skal
iværksættes inden for 14 dage efter, at en
stofmisbruger har henvendt sig med ønske om behandling. Hvilken slags tilbud,
den pågældende skal have, afhænger af
en udredning, som den pågældende og
kommunens fagfolk skal samarbejde om.
Men i sidste instans er det kommunen,
der – i sin egenskab af myndighed – vælger behandlingsformen.
Den evaluering og status over behandlingsgarantien for stofmisbrugere, som
CRF udarbejdede, var alene en undersøgelse af indsatsen før kommunalreformen og altså ikke en evaluering af de
nye kommuners varetagelse af opgaven.
Evalueringen gav - foruden temadagen anledning til en række initiativer, der skal
sikre, at behandlingsgarantien overholdes,
og at kommunerne bistås i at levere stofmisbrugerne en god behandling.
Initiativerne er bl.a.:
■ Der skal ske et kvalitetsløft i sagsbehandlingen, der sikrer, at sagsbehandlerne kender de nødvendige værktøjer
til opfyldelse af behandlingsgarantien.
■ Der etableres et landsdækkende fagligt
netværk bestående af centrale parter,
KL, repræsentanter fra kommuner samt
bruger- og pårørende-organisationer
■ Sikring af data for indberetning om
behandlingsgaranti til VBGS Database
(’Ventetid for BehandlingsGaranti for
Stofmisbrugere’).
■ Kvalitativ evaluering af indholdet i behandlingen, herunder en beskrivelse af
den metodiske udvikling i tilbuddene
og udviklingen af nye, fleksible og individuelt tilpassede behandlingstilbud.
Servicestyrelsen står for udmøntningen af
de fleste initiativer. Download rapporten og
læs om de enkelte initiativer og kontaktpersoner på www.servicestyrelsen.dk.
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