Hvem har
ansvaret for
dansk misbrugs
behandling?
På Dansk Selskab for Addiktiv Medicins konference om misbrugsbehandling var psykiatrien
i offensiven. Det kan godt vække undren og en smule bekymring.
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Først en stor tak til Dansk Selskab for Addiktiv Medicin for at arrangere en meget spændende dag om et
meget relevant emne.
Som det er beskrevet i referatet fra dagen andetsteds i bladet, var det en interessant oplevelse at høre
henholdsvis kommuner og regioner slås om nogle
borgere, som de normalt ikke er særligt glade for:
mennesker med stofmisbrug og mennesker med dobbeltdiagnose (altså samtidig forekomst af stofmisbrug
og psykiatrisk lidelse).
Efter selv at have arbejdet med psykiatri og stofmisbrug gennem godt 10 år rejste særligt indlæggene
fra Danske Regioner og de to psykiatere dog en vis
forundring hos os.
For det første var indlæggene tavse om, hvordan
situationen i psykiatrien har ændret sig gennem de
sidste fem år, således at man nu har mulighed for og
interesse i at behandle mennesker med stofmisbrug
inden for psykiatrien. Indtil strukturreformen i 2007
lå stofmisbrugsbehandlingen sammen med psykiatrien
i amterne – nogle steder endda i samme forvaltning
– uden at dette var befordrende for det store, forkromede samarbejde. Så når psykiatrien nu vil overtage
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sidste mange år, hverken før eller efter strukturreformen?
For det andet fremhævede begge psykiatere, at
psykiatrien godt kan håndtere misbrugsbehandling.
Dette gjorde de bl.a. ved at referere til eksempler på,
hvordan psykiatrien allerede på nuværende tidspunkt
arbejder med misbrugsbehandling eller med konkrete
bud på, hvordan en placering af misbrugsbehandlingen inden for psykiatrien organisatorisk kunne se
ud. Det var dog tankevækkende, at disse eksempler
primært refererede til alkoholmisbrugsbehandling
og ikke til stofmisbrugsbehandling. Og det kan godt
skabe en bekymring om, hvorvidt psykiatrien har en
forståelse for, hvad stofmisbrugsbehandling egentlig er? Lars Merinder, overlæge fra ambulatoriet for
rusmiddelpsykiatri ved Risskov Psykiatrisk Hospital
kommenterede på dette forhold, da han ved dagens
slutning pegede på, at stofmisbrugsbehandling ikke
kun handler om afrusning og abstinensbehandling
(som langt hen ad vejen har været psykiatriens bidrag
til alkoholmisbrugsbehandlingen), men også om mere
komplicerede psyko-sociale interventioner, som den
almindelige behandlingspsykiatri kun i begrænset
omfang har på sit repertoire i dag. ■
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