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Quo vadis, finlandska
missbrukarvård?
Den exceptionellt djupa och långvariga lågkonjunkturen har tvingat fram sparbeslut som forsatt
hela den finHindska vården av missbrukare i
gungning. Nedskarningarna har bl.a. lett till att
utbudet av olika vårdformer minskat, samtidigt
som det Mrjat ske en allt strangare sortering av
klientmaterialet .
Jag har som underlag for den har artikeln anvant kommunala årsberattelser, den registrering
av samtliga rusmedelsfall som social- och halsostyrelsen !at utfora under ett dygn år 1991, olika
specialuppgifter insamlade inom missbrukarvården samt diverse tryckta kallor.

I borjan av 1990-talet gjorde man emellertid
kraftiga nedskarningar inom behandlingssektom.
Mellan 1991 och 1993 skar man ner de lopande utgifter som uttryckligen var avsedda for vård av
personer med alkoholproblem med ungefar 11 %.
Klienterna inom oppenvården minskade under
samma tid med drygt 10 %, medan antalet polikliniska vårdbesok okade med c. 15 % (se Lehto
1995).
Samtidigt gjorde man inbesparingar också inom
anstaltsrehabiliteringen. Under perioden 1989-93
minskade vårdplatsema med c. 36 %, medan klientema minskade med 26 %, och det sammanlagda antalet vårddagar under ett år sjonk med ungefar haIften. Finland har av tradition haft ett relativt val utveck1at nat av anstaltsboende fOr personer med alkoholproblem. Under 1990-talets forsta
år utokade man dartill ytterligare antalet boendeplatser med ungefar en tredjedel, medan antalet ovemattningar fordubblades - trots att antalet
boende sedan slutet av 1980-talet hade minskat
med c. 5 % (Kaukonen 1995).

Nedskarningarna inom missbrukarvården

I medlet av 1980-talet hade Finland det kanske
mest utbyggda natet av specialiserade vårdalternativ for missbrukare, i relation såval till befolkningen som till de faktiska alkoholskadoma
(Klingernann et al. 1992). År 1991 fick emellertid
annu ungefar haIften av klienterna sin vård inom
den allrnanna social- och halsovården, dvs. vid
socialbyråer och inom ramen for den kommunala
halsovården. Inernot halften av missbrukarna var
fortfarande hanvisade till anstaltsvård (Nuorvala

Okad marginalisering och privatisering
av alkoholskadorna

Ett av de viktigaste argumenten bakom de besparingsåtgarder som drabbat missbrukarvården har
varit att man bor forbattra de offentliga tjansternas kostnadseffektivitet. Och visst har effektiviteten okat inom oppenvården, dar en allt fåtaligare
personal skoter klienter som befinner sig i allt

Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4

- 213-

samre skick. Nar kornmunerna sparar in på anstaltsrehabiliteringen blir man tvungen att betydligt intensivare an forut stoda klienterna inom oppenvården.
På anstaltssidan har sparåtgarderna daremot,
paradoxalt nog, lett till ineffektivitet (se Lehto
1995). Det har på grund av att nastan varannan
anstaltsplats redan år 1993 var obesatt året om belaggningen på rehabiliteringsanstalterna var
namligen i genomsnitt 52 % (Kaukonen 1994). De
genomsnittliga vårdtiderna nar det galler anstaltsvård av missbrukare har forkortats, en tendens
som visserligen kunnat skonjas redan under en
langre tid. Over halften av klienterna stannar kvar
hogst två veckor per gång.
Typiskt for klienterna inom missbrukarvården
har alltid varit att de ar socialt missgynnade, och
att det ingår ett starkt element av behovsprovning
inom behandlingssektorn. Missbruksproblemen
ar ofta svårast bland dem som också i ovrigt har
det svårast.
I ett lage dar arbetslosheten ar ovanligt hog 10per den som har alkoholproblem en flera gånger
storre risk att bli utan arbete: år 1993 var varannan
ny klient inom oppenvården arbetslos. Det har
sarnmanhanger med att klienter med rusmedelsproblem i genomsnitt har en svag stallning på arbetsmarknaden. Tjanstemannens andel av klienterna ar allt mindre, och uppgår i dag till c. 10 %.
Halften ar lontagare, medan pensionarernas andel redan uppgår till en tredjedel. Också bostadslosheten ar betydande: år 1991 saknade ungefar
en femtedel av anstaltsklienterna bostad, medan
motsvarande siffra bland samtliga klienter inom
missbrukarvården var 15 %.
Det har av tradition alltid varit missbrukarna
som tydligast blivit forernål for olika former av
specialåtgarder, eftersom preventionen alltid spelat en mer undanskymd roll inom finlandsk missbrukarvård. I dag, med en allt strangare behovsprovning, forefaller det uppenbart att man i de
vårdenheter som återstår erbjuder vård, stod och
rehabilitering åt allt farre, men samtidigt alltmer
missgynnade klienter. Och eftersom antalet klienter samtidigt har sjunkit, både inom anstalts- och
oppenvården, ar det sannolikt att en del av klienterna blir helt utan den hjalp och det stod de skulle behova.

Figur 1. Situationen inom missbrukarvården; olika utvecklingsalternativ
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Totalkonsumtionen av alkohol och andre
rusmedel och ackumulering av skador

Olika saH aH utveckla missbrukarvården

Ser man på missbrukarvårdens olika utvecklingsmojligheter begransas de inte enbart av kornmunernas ekonomi, utan också av faktorer som den
allrnanna grundtrygghetens nivå, trender i konsumtionen av alkohol och andra rusmedel, och av
det satt på vilket olika missbruksrelaterade skador
har en tendens att ackumuleras. Med dessa faktorer som utgångspunkt har jag i figur 1 forsokt skapa en modell som beskriver de alternativ som fOreligger nar det galler vård av missbrukare.
. Vi kan, på basen av de uppgifter vi i dag har tillgång till, i viss mån beskriva situationen och utvecklingstendenserna ifråga om de olika randvillkoren:
1. Under perioden 1990-94 sjonk totalkonsumtionen av alkohol i Finland betydligt (14 %), i takt
med att den allrnanna konsumtionsnivån sjonk.
Det har påverkade antagligen också storkonsumenternas alkoholvanor, men daremot inte med
nodvandighet de egentliga missbrukarnas
dryckesmonster. I borjan av år 1995 okade emellertid den registrerade alkoholkonsumtionen såpass snabbt (5,4 %) att rekordnivån från 1990 kommer att uppnås inom tre år, ifall takten fortsatter
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som hittills. Dartill kommer att den icke-registrerade alkoholkonsumtionen (hemmatillverkning,
turistsprit och olaglig inforsel av alkohol) under
1990-talet klart har okat (Osterberg 1995). Detsamma giiller blandbruket av alkohol och liikemedel,
något som också har en tendens att drabba de redan från fOrut mest missgynnade klientkategorierna.
Samtidigt har alkohollagstiftningen i borjan av
det gångna året anpassats till konkurrenslagstiftningen inom EU, vilket gor att staten i dagens lage
har få majligheter att reglera totalkonsumtionen.
2. Klienternas materiella grundtrygghet har fOrsamrats som en foljd av det fOrsamrade socialskyddet - en utveckling som uppenbarligen
kommer att fortgå, åtminstone att doma av den
nuvarande regeringens program. Det ar darfor
under nuvarande omstandigheter svårt att forbattra socialskyddets omfång och nivå. Bostadslosheten minskade något i borjan av 1990-talet,
men man raknar med att situationen igen skall bli
samre. Den sociala bostadsproduktionen har avstannat, samtidigt som den nya hyreslagen gor
det lattare an tidigare att saga upp och vriika hyresgaster. Handeln med gamla lagenheter har
också blivit klart livligare. Arbetslosheten har
dessutom visat sig segare an vantat, speciellt nar
det galler den lågutbildade arbetskraften.
3. De besparingar som gjorts nar det giiller
personal- och driftsutgifter har redan forsamrat
basservicen inom social- och hiilsovården. Genom att den hoga arbetslosheten skapat ett allt
storre behov av utkomststod har det, framfor allt
inom den kommunala socialvården, uppstått koer
som kan vara till och med flera veckor långa. Nar
det giiller primarhiilsovården har situationen såtillvida forbattrats, att samtliga nu befintliga t janster ar besatta. Samtidigt har arbetsmangden emellertid kannbart okat, i och med att besparingarna
i forsta hand drabbat specialsjukvården, vilket inneburit att patienter i ett allt samre skick flyttats
over harifrån till primarhiilsovården.
Vill man inom oppenvården fordjupa sig i vården av missbrukare fOrutsatter det att man också
har tillrackHgt med tid till sitt forfogande. Har
man inte det, finns det risk fOr att man liberaliserar praxis nar det giiller forskrivning av lugnande
mediciner. Det har innebar i sin tur att den offentliga sjukvården medverkar till att utoka probIernen med blandmissbruk. Missbrukarna besoker

ju ratt ofta liikarmottagningarna som poliklinikpatienter.
Det ar sjalvfallet majligt att utveck1a vården av
missbrukare enligt flera olika huvudprinciper. Det
ar också klart att det satt på vilket man organiserar
servicen nodvandigtvis inte ar det avgorande nar
det giiller vårdens effektivitet - men å andra sidan ar det lika uppenbart att det faktum att missbrukarvården ar åtskild från den ovriga social- och
hiilsovården i sig också har skapat problem. Det
centrala ar innehållet i det stod man ger och att
stadet ar både kontinuerligt och tillrack1igt. De tre
grundmodeller som finns återgivna i figur 1 ar
alltså inte varandra uteslutande.

"Marginaliseringsmodellen"

På basen av det vi i dag vet ser framtidsutsikterna
nar det galler vården av missbrukare inte speciellt
uppmuntrande ut. Hall ingenting gors ar det uppenbart att såval missbrukarvården som dess klienter, i takt med den allt hårdare kampen om valfarden, drivs allt langre ut i marginalen.
Det har ar narnligen, såvitt vi vet, facit från borjan av 1990-talet: man har i stor utstrackning overgivit den preventiva vården, den aktiva rehabiliteringen har skurits ned och kommunerna har i fOrsta hand satsat på mer sekundara stodformer.

"Grundtrygghetsmodellen"

Från slutet av 1980-talet har man rationaliserat
social- och halsovården genom att slå ihop och
områdesdefiniera olika verksamheter. I princip
skulle det vara helt majligt att mer an tidigare skota vården av missbrukare på ett mer flexibelt satt:
de arbetsteam inom social- och hiilsovården som
i dag ar uppbyggda med område och befolkningsansvar som utgångspunkt skulle antagligen utmarkt viil kunna ta over en del av de arbetsuppgifter som nu skats inom specialsjukvården (missbrukarvård, psykosocialt stod fOr barn och ungdomar etc.).
Det vore motiverat att poangtera behovet av en
tillracklig grundtrygghet, eftersom det som kant
ar relativt sallan man lyckas ''bota'' klienter med
missbruksproblem. Det handlar snarare om att på
ett optimalt satt kunna erbjuda den form av stod
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dessa klienter antingen kontinuerligt eller med
jamna mellanrum ar i behov av. Det kommunala
primarhalsovårdssystemet har både av funktionsmassiga och ekonomiska orsaker ett naturligt intresse av att uppratthålla stodformer som ar av
kontinuerlig natur; missbrukarna skulle darigenom battre an tidigare hållas kvar inom det allmanna stodnatet - vartill kommer att kommunerna andå i sista hand får stå for de kostnader
missbruket ger upphov till. Man har namligen ofta gjort den erfarenheten att ett alItfor hierarkiskt
uppbyggt system av specialsjukvårdstjanster innebar att de klienter som har det svårast kommer
i kam r i forhållande till såval stbdformerna som
systemet med olika fbrmåner.

"Forhandlingsmodellen"

Olika privata organisationer och stiftelser står for
ungefar en femtedel av tjansteproduktionen inom
bppenvården r en tredjedel av tjansterna nar det
galler anstaltsrehabilitering och uppskattningsvis
halften av anstaltsboendet. Kommunerna koper
sedan av dessa tjanster på avtalsbasis. Det har forutsatter standiga forhandlingar om både mangd
och priser. Den har forhandlingsrnodellen tord e
vara etablerad praxis inom en stor del av missbrukarvården. Den avtalsenliga produktionen av
tjanster har ju också vunnit insteg nar det galler
ovrig kommunal servicer eftersom man också inom den kommunala forvaltningen numera ko ncentrerar sig på att overvaka relativt sjalvstandiga
enheter med resultatansvar.

Mot en mer klientorienterad
missbrukarvård?

Det fOrefaller som om man inom vissa kommuner
redan skulle ha skurit ner missbrukarvården i såpass stor omfattning att man delvis blir tvungen
att bygga upp den på nytt. Man borde inte heller
betrakta de olika formerna av missbrukarvård enbart som komplement till den vanliga social- och
halsovården r utan i allt hogre grad se dem som en
form av basservice for personer med alkoholproblem. Allt farre lyckas få vård r men det stod man

får blir desto viktigare for att man skall klara sig
- ja, rentav hållas vid liv. I efterdyningarna av
sparbesluten skulle det vara allt skal att fasta storre uppmarksamhet vid principerna for hur olika
former av stod fordelas.
Den administrativa eller professionella rationaliteten producerar inte alltid med nodvandighet
den basta, eller ens mest kostnadseffektiva vården av missbrukare. Eftersom det också i ovrigt
blir allt vanligare att man inom social- och halsovården producerar tjanster på avtalsbasis, skulle
det vara fornuftigt att betrakta också klienten som
en avtalspart, speciellt nar det galler hans eller
hennes svårigheter med att hantera sitt liv. Han
eller hon ar ju i alIa handels er en part i vårdprocessen.
Den egentliga konsumtionstanken fungerar i
allmanhet dåligt på socialmarknaden - och specielIt illa inom missbrukarvården (Gilbert 1984).
Klienternas valmojligheter ar i praktiken mycket
få. Det skulle emellertid vara meningsfullt, också
ur ekonomisk synvinkel; att mer an tidigare forstarka klienternas stallning i forhandlings processen.
Inom den individinriktade missbrukarvården
borde man strava efter att minska missbrukets
omfattning och att mildra de sociala och ekonomiska skador missbruket ger upphov till; så att
klientens trygghet och funktionsfOrmåga forbattras. Den administrativa och professionella kunskapen borde kompletteras med den kunskap klienten har, utgående från sina egna erfarenheter
(jfr Giddens 1994). Klienten handlar ju under alIa
omstandigheter utgående från de betydeIsestrukturer han eller hon har internaliserat.
Åven om den avtalsenliga produktionen av
tjanster inom social- och halsovården okar borde
det inte få innebara en forsvagning av det kollektiva ansvaret och en privatisering av missbruksriskerna. Kommunernas representanter borde darfor, nar man i fortsattningen forhandlar om hur
den individinriktade missbrukarvården skall organiseras, i sina beslut fasta storre uppmarksamhet vid vårdens kontinuitet - och inte idka handel med enskilda rehabiliteringsprogram.
Olavi Kaukonen
Oversattning: Thomas Rosenberg
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