Tema behandlerne

Hvem arbejder på
stofmisbrugsområdet?
Hvor svært kan det være at finde ud af hvem behandlerne er?
Forskellige tilløb viste, at det faktisk er rigtig svært!

Af Birgitte Jensen
At få kortlagt uddannelsesniveauet på
området i dag ville være et naturligt
sted at starte, når man skal undersøge
behovet for uddannelse i fremtiden. I
CASAs indledende undersøgelse kigger
man imidlertid forgæves efter disse data. Man er dog fuldt bevidst om manglen, for en af konklusionerne i den indledende kortlægning er at: ”Man bør
tilvejebringe et vidensgrundlag om det
samlede antal medarbejdere beskæftiget i feltet, deres faglige baggrund og
ansættelse ” og ”Der er netop
foretaget en sådan kortlægning
på hjemløseområdet”1.
At fremskaffe et overblik
over hvem der arbejder på feltet med hvilke kvalifikationer
har i første omgang ikke været
en del af CASA’s opgave. Man
kan forestille sig flere gode
grunde hertil: Man skal jo starte et sted og man kan jo ikke
undersøge det hele på èn gang.
At grunden også kunne være,
at ingen i et velordnet og gennemregistreret samfund som
det danske faktisk kan levere
tal af en sådan pålidelighed at
de kan danne basis for noget
der ligner et overblik, forestiller
de færreste sig vel. Skulle man
ikke tro, at institutioner som
Danmarks Statistik, Amterne,
Danris, fagforeningerne og de
faglige netværk nok skulle kunne kaste lys på den sag? Så let
skulle det ikke være, viser det
sig i denne artikel, hvor læseren
tages med på den rundtur som

STOF forsøgte sig med for at kaste lidt
mere lys på sagen.
Første stop var Danmarks Statistik.
Denne hæderkronede institution, som
registrerer alt fra danskernes forbrug af
grønsager (tomaten er mest populær),
kæledyr (880.000 familier holder et eller flere kæledyr) og vielser (danskerne
er de mest giftelystne i EU – samtidig
har vi en andenplads i skilsmisser),
måtte da have oplysninger om hvem og
hvor mange der arbejder på stofmisbrugsområdet, hvilke uddannelser de
har o.l. Og ganske rigtigt, for i forbin-

delse med den årlige indberetning til
’Den Sociale Ressourceopgørelse’ indsender amter og kommuner oplysninger om bl.a. personale på institutioner
for stofmisbrugere. Indberetningsskemaet – Skema 30 A – kan ses på www.
dst.dk .
Oplysningerne var altså registreret,
det krævede kun en speciel tabelkørsel – mod betaling – for at få overblik
over personalet i de forskellige amter.
Personalet opdeles efter arbejdsfunktioner, DISCO-koder, som ikke er det
samme som fagbetegnelser, men en
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undervisning

HELE LANDET
KBH.s KOMM. FREDERIKSB. KOMM.
KBH.s AMT
FREDERIKSBORG
ROSKILDE
VESTSJÆLLAND
STORSTRØM
BORNHOLM
FYN
SØNDERJYLLAND
RIBE
VEJLE AMT+
FREDERICIA KOMM.
RINGKØBING
ÅRHUS AMT
ÅRHUS KOM.
VIBORG
NORDJYLLAND

Lægearbejde

158 37 39
38 11 11
4 1 1
14 7 1

Adm. & ledelse

Sygeplejearbejde

Tabel 1.
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dansk udgave af en international klassifikation af arbejdsfunktioner. DISCO
åbner mulighed for at sammenholde
personer, der reelt udfører samme
type arbejde, men ikke nødvendigvis
tilhører samme fag eller har samme
uddannelse. Tabellen viser antallet af
fuldtidsbeskæftigede (årsværk), data
indhentes via institutionerne og lønanvisningen og omfatter antallet af
ansatte inden for hver DISCO-kode og
deres samlede antal arbejdstimer pr.
uge. Personalet er fordelt efter hvilken
driftskommune/amt der ejer den institution de arbejder på.

Hvad fik vi i nettet ?
Tabel 1. Personale

på institutioner for
stofmisbrugere baseret på Danmarks
Statistiks Sociale Ressourceopgørelse
marts 2002. Fuldtidsstillinger (årsværk).
’Ledelse og administration’ dækker
ledelse, administrativt arbejde og alment kontorarbejde.
’Socialpædagogisk arbejde’ dækker
pædagogisk arbejde og omsorg samt
pædagogmedhjælpere
’Andet’ dækker køkken, rengøring,
vicevært og pedelarbejde.
Tallene er rundet op til hele decimaler
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og tal under 0,5 er ikke regnet med.

Hvad smuttede gennem nettet ?
Som det ses i Tabel 1. mangler der
oplysninger om personalet på Bornholm og i Frederiksborg Amt. Der er
ikke nogen forklaring på de manglende
data, bortset fra at der tilsyneladende
ikke har været brug for de indberettede tal før samkøringen af data til
denne tabel, men DST vil undersøge
det inden man går i gang med 2004tællingen. Danmarks Statistik oplyser
selv at tallene ikke er 100 % dækkende,
men at det er svært at sætte mål på
manglerne. Nogle mangler skyldes,
at hver amtskommune selv skal sørge
for at institutioner, de har aftale med,
kommer med i tællingen. Institutioner
uden en sådan amts-aftale skal ind via
kommunen, men man har endnu ikke
fundet sikre metoder til at få dem ind.
Der indgår altså næsten ingen private
institutioner i opgørelsen. Kun i oplysningerne for Ribe Amt er der registreret ca. 10 medarbejdere fra ’Anden
privat ejerform med overenskomst’
og 34 medarbejdere fra ’Privat, uden
overenskomst’. Opgørelsen angår kun
institutioner, d.v.s. der kan være ansat
læger, psykologer o.a. i selve amtskom-

munen og de er ikke med. Dette kan
være noget af forklaringen på, at til
trods for at tabellen skal give overblik
over det personale der arbejder med
medicinsk behandling på stofmisbrugsområdet, så ser det ud som om
der ikke er ansat læger i Roskilde Amt,
Vestsjællands Amt, Ribe Amt, Ringkøbing Amt, Århus Amt og Kommune
samt Nordjyllands Amt. Behandlingen
kan også foregå uden at der er oprettet en institution og/eller amterne kan
købe sig til pladser i andre institutioner
uden for amtet.
Danmarks Statistik har altså tal for
området. Men de er ikke landsdækkende, de private institutioner er så godt
som fraværende og indberetningerne
er ikke uden mangler.

Hvilke oplysninger 		
kan man få via DanRIS?
Danmarks Statistik kunne altså kun
give et usikkert bud på hvem der arbejder på stofmisbrugsområdet, og manglede foruden to hele amter, næsten alle
de private institutioner. Dem er der til
gengæld oplysninger om i DanRIS,
Dansk Registrerings- & Informations
System, som er vores næste stop.
DanRIS er baseret på frivillige ind-

beretninger fra de enkelte institutioner,
og systemet er derfor ikke landsdækkende endnu. På www.danris.dk kan
man se hvor mange medarbejdere de
enkelte institutioner har. De seneste
tal, august 2003, viser, at der på dette
tidspunkt var i alt 392 ansatte på de 33
institutioner der havde indberettet til
DanRIS: 277 var behandlere (heraf var
122 ex-misbrugere), 43 var administrative medarbejdere og 72 ansatte var i
kategorien ’Andet’.
Iflg. Mads Uffe Pedersen, CRF, er
der usikkerheder forbundet med registeret p.g.a. mangelfulde indberetninger. For mindst 5 institutioner mangler
data helt. I samarbejde med behandlingsinstitutionerne arbejdes der på at
udvikle et pålideligt indberetningssystem, der også kan give oplysninger om
behandlernes uddannelse, anciennitet
m.m.. På sigt er der mulighed for at
få mange oplysninger ad denne vej,
specielt når DanRIS snart udbygges
til også at omfatte alkoholbehandling
og måske senere også den ambulante
behandling, hvilket der er planer om.
Men i øjeblikket er der ingen landsdækkende oplysninger om behandlingspersonalets uddannelsesbaggrund
på de private behandlingsinstitutioner.

Véd fagforbundene hvor deres
medlemmer er ansat?
I stedet for at søge efter personaleoplysninger i centrale registre som Danmarks Statistik og DanRIS, som er
baseret på indberetninger fra arbejdsgiversiden, kunne man måske forestille
sig at der var noget at hente hos fagforeningerne. Kunne det ikke tænkes, at
det i forbindelse med varetagelsen af
medlemmernes interesser kunne være
relevant for fagforeningerne at have
styr på hvilke områder medlemmerne
er ansat på?. Hvor mange læger, socialrådgivere m.fl. arbejder på stofmisbrugsområdet ? Følgende gennemgang
viser i hvilken udstrækning man kunne
få svar på disse spørgsmål ved at henvende sig til de fem fagforbund, som
blev skønnet at have flest medlemmer
ansat på området:
SOCIALRÅDGIVERE - www.socialrdg.dk

Dansk Socialrådgiverforening registrerer ikke hvilke områder deres medlemmer arbejder på.
SOCIALPÆDAGOGER – www.sl.dk og
www.lfs.dk
Socialpædagogernes Landsforbund
oplyser at 411 medlemmer arbejder på
stofmisbrugsområdet.
Landsforeningen for Socialpædagoger,
der organiserer medarbejdere fra behandlings- og botilbud for stofafhængige i Københavns Kommune, oplyser at
ca. 100 medlemmer arbejder på dette
specialområde.
SYGEPLEJERSKER - www.sygeplejersken.
dk/dsr
Dansk Sygeplejeråd oplyser, at deres
medlemsregister ikke er detaljeret nok
til at trække oplysninger ud om ansættelsesområde.
LÆGER – www.laegeforeningen.dk
Lægeforeningens registreringsafdeling
har ikke oplysninger om medlemmernes ansættelsesområde.
PSYKOLOGER – www.dp.dk
Dansk Psykolog Forening registrerer
ikke ansættelsesområde i deres system.

Hvad fik vi i nettet ?
Kun socialpædagogernes fagforeninger
registrerer medlemmernes ansættelsesområde, og vi blev dermed så meget
klogere at ca. 511 socialpædagoger
arbejder på stofmisbrugsområdet ifølge
disse kilder. Kontakterne til de fire
øvrige fagforbund, der har flest medlemmer ansat på stofmisbrugsområdet,
gav ikke noget i nettet. Om det er fordi
disse oplysninger ikke anses for relevante i forhold til fagforeningernes arbejde eller om der er andre forklaringer
får stå hen i det uvisse.

Hvor mange medlemmer har de faglige
netværk på området?
Næste stop på turen blev de faglige
netværk som en del af medarbejderne
på stofmisbrugsområdet i de senere år
fundet sammen i. Hvad fik vi i nettet
i fra de faglige netværk? Hvor mange
medlemmer har de?
Socialrådgivere: I socialrådgiverforeningens regi er der forskellige faggrupper, bl.a. Alkoholfaggruppen med

111 medlemmer og faggruppen for
Boformer for hjemløse med 97 medlemmer, men der er ingen faggruppe
for stofmisbrugsområdet.
Socialpædagoger: ’Fagligt netværk
for stofmisbrugsområdet’ genopstod
for ca. 11/2 år siden i SL regi (Socialpædagogernes Landsforening) og i foråret
2003 blev der valgt en bestyrelse på
landskonferencen. Antallet af medlemmer er vokset fra 45 til nu ca. 120. Det
er gratis at være medlem, og man kan
tilmelde sig på www.sl.dk.
Netværket afholdt temadag d. 1.10.2003
om ’Det socialpædagogiske element
i narkobehandlingen – hvad er det vi
gør’? Der var 110 deltagere på temadagen, heraf 35 fra LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger), som også
i fremtiden vil blive inviteret til SL’s
netværksaktiviteter.
Maj måned 2004 afholdes der landskonference over 2 dage formodentlig
på Fyn. Emne og program foreligger i
januar/februar. Bestyrelsen vil bestræbe
sig på at følge med i hvad der rør sig på
området og tage det op på konferencer
og temadage. Forslag fra medlemmerne om interessante emner modtages
med glæde.
Netværksansvarlig er Kitt Andersen,
ikka@ikast.dk
Der arbejdes på at etablere egen hjemmeside for netværket – den bliver tilgængelig via www.sl.dk
Sygeplejersker: ’Faglig sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med
brug og afhængighed af rusmidler’, forkortet: ’FS*4’, er et forum, der foruden
at fremme det kollegiale sammenhold,
kan støtte medlemmerne i deres faglige udvikling. FS*4 vil bl.a. oprette
en vidensbank, udsende nyhedsbreve,
tilbyde undervisning, afholde møder og
temadage etc.
FS*4 er stiftet 3.4.2002 og har over
100 medlemmer beskæftiget på ambulatorier, rådgivningscentre, institutioner, psykiatriske specialafsnit, skadestuer, herberger, fængsler, infektionsmedicinske afdelinger, alkoholenheder,
forsorgshjem etc.
Det koster 200 kr. årligt at være medlem. Indmeldelse kan foregå via tidsStof 2
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Personale beskæftiget på stof/rusmiddelområdet i amterne og Frederiksberg Kommune (det har ikke
været muligt at få oplyst tal for personalet i Københavns Kommune). Opdelt efter uddannelsesbaggrund.
Tabellen viser antallet af ansatte. Kun for Århus drejer det sig om fuldtidsstillinger.

skriftet ’Sygeplejersken’ eller på netværkets hjemmeside: www.fs4.dk
Formand for FS*4s bestyrelse er Charlotte Fich, charlottefich@vip.cybercity.dk
Læger: ’Dansk Selskab for Addiktiv
Medicin’, en forening for læger der
arbejder med misbrugsområdet, har
eksisteret siden 1999. Selskabet har ca.
50 medlemmer. Dansk Medicinsk Selskab under Lægeforeningen har netop
optaget Selskab for Addiktiv Medicin,
som fik æren af at blive videnskabelige
selskab nr. 100.
Udover arrangementer for selskabets
medlemmer afholdes også temadage og
konferencer, som er åbne for alle, f.eks.
om det nye metadoncirkulære. Senest
har selskabet 3.10.2003 arrangeret
temamødet ’Stofbrugere med børn
– hvad med de voksne?’(som vi bringer
mere om i næste nummer af STOF), og
d. 27. november holdtes temamøde om
dødeligheden blandt stofmisbrugere.
Flere oplysninger på www.dsfam.dk.
Selskabets formand 		
er adm. overlæge Thomas Fuglsang,
thofug@kabs.kbhamt.dk.
18
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’Fagligt selskab for misbrugsbehandling’ er en faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder
inden for misbrugsområdet – enten
med behandling af misbrugere eller
med forskning inden for feltet. Selskabet blev dannet i 1994 og har bl.a. som
formål at højne kvaliteten af det psykologiske arbejde med misbrugere og at
indsamle og udveksle erfaringer inden
for området m.h.p. at støtte medlemmerne i deres faglige udvikling, samt
facilitere en generel metodeudvikling.
Selskabet har ca. 80 medlemmer. Det
koster 250 kr. årligt at være medlem,
og der optages kun psykologer som er
medlem af Dansk Psykolog Forening.
Flere oplysninger om selskabet, aktiviteter m.m. på hjemmesiden www.
misbrugsnet.dk
Selskabets formand er Peer Nielsen,
peer.nielsen@misbrugsnet.dk
Undersøgelsen af hvilke faglige netværk der er på stofmisbrugsområdet
viste, at ca. 120 socialpædagoger, 100
sygeplejersker, 50 læger og 80 psykologer er med i faglige netværk – Af de
Psykologer:

Personaleoplysningerne fra Danmarks
Statistik i Tabel 1 og en rundspørge til de
amtslige misbrugscentre (se Tabel 2 ) om hvilke
uddannelser deres medarbejdere har viste, ikke
overraskende, at de fleste medarbejdere på stofmisbrugsområdet kommer fra de fem faggrupper
der er omtalt i artiklen. Men også mange andre uddannelser var repræsenteret – bl.a.:
Alkologer, Antropologer, Biologer, EDB-medarbejdere, Ergoterapeuter, Ex’ere, Farmakonomer, Fængselsbetjente, Gestaltaterapeuter, HK’ere/administrativt personale, Kommunalt uddannede, Køkkenledere, Lærere, Lærlinge, Plejere, Praktikanter,
Præster, Psykoterapeuter, Pædagogmedhjælpere,
Rengøringsassistenter, Social- & sundhedsassistenter, Social- & sundhedshjælpere, Økonomaer,
Ansatte i aktivering, skånejob, flexjob o.l. Hvis der
findes flere faglige netværk end dem der er omtalt i
det ovenstående vil vi meget gerne oplyses om det
og bringe oplysningerne videre i næste nummer
af STOF. F.eks. er Centerlederforeningen et fagligt
forum for ledere af misbrugsbehandling. Foreningens formand er Jan Jørgensen, Ribe Amt, JanJ@
ribeamt.dk
På området for frivilligt arbejde arrangerer Landsforeningen af Væresteder kurser og temadage for
frivillige medarbejdere og ledere af væresteder.
Foreningen udgiver bladet Den Grimme Ælling tre
gangen om året. Yderligere oplysninger på www.
vaeresteder.dk

store faggrupper på området er det kun
socialrådgiverne der ikke har et sådant
netværk.

De amtslige misbrugscentre må vide
hvor mange der arbejder med ambulant stofmisbrugsbehandling
Danmarks Statistik får sine oplysninger
fra amter og kommuner, der igen får
oplysningerne fra institutionerne på
stofmisbrugsområdet. Eftersom der
helt mangler to amter i Tabel 1, og der
i øvrigt viste sig at være flere usikkerheder i.f.m. indberetningerne til Den
Sociale Ressourceopgørelse, var det
nærliggende at gå direkte til kilden: At
spørge de amtslige misbrugscentre om
hvem der er ansat hos dem, og ad den
vej få oplysninger om de medarbejdere
der er på det ambulante behandlingsområde. Misbrugscentrene blev spurgt
om hvor mange ansatte der var på
stofmisbrugsområdet pr.1.8. 2003 og
hvilke uddannelser de havde.
For nogle amter dækker tallene ansatte
på rusmiddelområdet generelt, idet
medarbejderne arbejder med både

Birgitte Jensen
er sociolog og redaktør på Stof

alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
Det gælder f.eks. Frederiksborg, Bornholm, Vestsjælland, Vejle og Viborg.
Tallene er ikke direkte sammenlignelige, idet oplysningerne fra Århus Amt
drejer sig om fuldtidsstillinger, mens
man de øvrige steder opgør antallet
af ’hoveder’. For lægernes vedkommende er deltids- og konsulentstillinger udbredt, hvilket f.eks. er oplyst for
Bornholm, Ribe, Ringkøbing, Viborg
og Nordjylland.
Hvor det har været muligt er administration og ledelse samlet i én kategori,
social- og sundhedsassistenter og
–hjælpere i én kategori.

Hvad kom der ud af øvelsen ’Hvem
arbejder på stofmisbrugsområdet’?
Øvelsen gav ikke ét svar på spørgsmålet. Alt efter hvor man spørger får man
forskellige svar, og man kan ikke bare
lægge de forskellige bud sammen for at
få et overblik over området.
Tabel 1. fra Danmarks Statistik viser
f.eks. at der er ca. 905 ansatte på området – lægger man dertil de tal for Bornholm og Frederiksborg Amt, der er med
i Tabel 2, får man tallet 1.024 ansatte.
Tabel 2. med oplysninger fra de amtslige misbrugscentre viser at der er ca.
785 ansatte på området – lægger man
dertil de tal for Københavns Kommune der er med i Tabel 1. får man tallet
1.018 ansatte.
Umiddelbart kan det se tilforladeligt ud at differencen på de forskellige
opgørelsesmåder kun er på 6 medarbejdere, men faktisk kan man slet ikke
kombinere tallene på denne måde, alene af den grund at Danmarks Statistik
opererer med fuldtidsstillinger, mens
næsten alle amtsoplysningerne (bortset
fra Århus) handler om ’hoveder’.
Vi har fået nogle brikker til et
puslespil, men alle tilløbene til at få
oplysninger om behandlingspersonalet
er udtryk for forskellige måder at indhente oplysninger på, og alle rummer
usikkerheder og mangler:

Danmarks Statistik
· Mangler to amter og har bortset fra Ribe amt ikke indberetninger om ansatte

på private behandlingsinstitutioner.
·	Registrerer ansatte på institutioner
der udfører medicinsk behandling af
stofmisbrug samtidigt med at det for
flere amter angiveligt ser ud som om
der ikke er ansat læger.
· Inddeler personalet efter arbejdsfunktioner (som er noget andet end
uddannelse og fagbetegnelse) og
kan derfor f.eks. ikke registrere hvor
mange ex-misbrugere der arbejder
som behandlere.
· Tallene i Tabel 1 fra Danmarks Statistik handler om fuldtidsstillinger,
men er baseret på indberetninger
fra institutionerne, hvor næsten alle
opgør efter ’hoveder’. Man kunne
forestille sig, at usikkerhederne ved
opgørelserne, som ved al dataindsamling, ikke bliver mindre på deres
vej fra institutionerne til den store
registermølle.

DanRIS
· Har kun oplysninger om de private
behandlingsinstitutioner. De frivillige
indberetninger er endnu mangelfulde,
registret er ikke helt landsdækkende
og indeholder endnu ikke oplysninger
om behandlernes uddannelsesbaggrund (det vil det gøre i begyndelsen
af 2004). – Til gengæld registreres om
behandlerne er ex-misbrugere.

Fagforeningerne og de faglige netværk
· Kun socialpædagogernes fagforeninger har oplysninger om hvor medlemmerne arbejder.
· Der er kun faglige netværk for fire
faggrupper ud af mange flere på området, og dertil kommer, at man ikke
kan sige noget sikkert om hvor mange
der er med i netværkene i forhold til
hvor mange der arbejder på feltet:
Sammenholder man medlemstallet
for netværkene for læger, sygeplejersker og psykologer viser det sig eksempelvis at der er flere medlemmer
af netværkene end deres faggrupper
er repræsenteret med i de to ’landsdækkende’ tabeller, hvilket dels kan
betyde at flere arbejder på feltet end
det fremgår af tallene, at flere er medlem af disse netværk uden at arbejde

på feltet eller at visse tilhørsforhold til
feltet måske er blevet forbigået.

Amterne
· Amternes oplysninger om personalet
er ikke èntydige p.g.a. opgørelsesmetode (fuldtidsstillinger eller ’hoveder’), deltids- og konsulentstillinger
samt det forhold, at medarbejderne i
nogle amter arbejder med både alkohol- og stofmisbrugsområdet.

Konklusion
Denne øvelse er kun en lille indledende
undersøgelse, der viser hvor svært det
er at få bare et øjebliksbillede af personalesituationen på stofmisbrugsområdet. Øvelsen er et her-og-nu-nedslag og
kan ikke afspejle personalesammensætningen over tid, og heller ikke den
udvikling der har været på området de
senere år. Desuden indgår kriminalforsorgen, politi, retsvæsen, frivilligt socialt
arbejde, sundhedsvæsen o.m.a. ikke.
Hvis man forsigtigt skulle vove en
konklusion af den type, som på engelsk
kaldes ’a guesstimate’, så ville budet
være, at der formodentlig er ansat lidt
over 1.000 medarbejdere i den amtslige
stofmisbrugsbehandling. Dertil kommer så ca. 400 medarbejdere på de
private behandlingsinstitutioner.
Yderligere at ’Socialpædagogisk
arbejde’ (ifølge tabellen fra Danmarks
Statistik) udgør den største gruppe,
efterfulgt af ’Socialrådgiverarbejde’,
dog med det forbehold at socialrådgivergruppen faktisk viser sig større end
gruppen af socialpædagoger i Tabel 2,
som er baseret på oplysninger fra de
amtslige misbrugscentre.
Det man med størst sikkerhed kan sige
noget om er, at ca. 350 medarbejdere
på stofmisbrugsområdet er med i et
fagligt netværk.
1

CASA-rapportens side 80 henviser til Elbæk,
Ole 2003: Kortlægning af uddannelsesbaggrund og efter-/videreuddannelse blandt
medarbejderne på §94-boformer. Esbjerg:
Formidlingscentret for Socialt arbejde.
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