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Vad innebär vårdreformerna för
missbrukarna?
DECENTRALISERING HAR VARIT EN ALLMÄN TREND inom hälsovården i Europa
ända sedan 1960-talet. Progressivt, demokratiskt, kostnadseffektivt och kvalitetsförbättrande är ord som förknippats med decentraliseringen, enligt Richard
B. Saltman, professor och forskningschef vid European Observatory on Health
Systems and Policies i Madrid.
Under de senaste åren har flera länder i Europa emellertid genomfört reformer som tyder på en återcentralisering av hälsovården. Saltman, som besökte
Stakes i april, var särskilt upptagen av de nordiska exemplen. Norge har förstatligat specialsjukvården, Danmark har beslutat om ett förstatligande av finansieringen från år 2007 och i såväl Sverige, Norge som Danmark har den statliga
politiska kontrollen över den regionala nivån skärpts eller planeras skärpas.
Missbrukarvården har inte varit utlösande eller avgörande för någon av de
nordiska hälsovårdsreformerna. Detta är knappast förvånande för den här tidskriftens läsare. Konsekvenserna för den här relativt lilla gruppen patienter av
liknande generella tendenser kan därför bli högst olika.
I detta nummer av NAT beskriver Astrid Skretting den så kallade rusreformen
i Norge. År 2004 överfördes behandling av alkohol- och drogmissbrukare från
läns(fylkes)nivå och dess socialfackliga tjänster till de statliga sjukhusföretagen
som en specialhälsovårdsgren. Denna åtgärd var en följd av förstatligandet av
specialsjukhusen två år tidigare. Då följde den del av den norska missbrukarvården som hörde till fylkenas specialsjukvård med in i den nya statliga organisationen, medan andra delar blev kvar i fylkena och kommunerna fortfarande hade
sitt ansvar för missbrukarnas generella hälso- och socialvård, inklusive omsorgsvård på institution. För att inte ansvaret skulle ligga på tre förvaltningsnivåer
förstatligades all specialiserad missbruksbehandling förra året, fylkena försvann
ur bilden, medan kommunernas ansvar var oförändrat.
Missbruksklienterna blev därmed de facto patienter, som Skretting skriver, och
fick samtidigt patienträttigheter. Det betyder att deras vårdbehov skall bedömas
inom 30 dagar och de skall ges en tidsfrist för när behandlingen skall inledas.
Mads Uffe Pedersen ger i sin kommentar till Skretting en beskrivning av planerade reformer av den danska missbrukarvården. I Danmark genomdrivs nu en
sammanslagning av länen (amten) till fem större regioner, och av de 275 kommunerna till 99 storkommuner.

Ansvaret för såväl alkohol- som narkotika-

missbrukares behandling läggs samtidigt i Danmark inte på regionerna utan på
storkommunerna och socialtjänsten. Som Pedersen säger betyder det också att
alkoholmissbrukarna som tidigare varit länens sjukvårdspatienter, liksom narkotikabrukarna som varit både länens patienter och kommunernas klienter, nu
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