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Kære sundhedsminister Ellen Trane Nørby 

I udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet, ”Sundhed hvor du er” (december 

2017), fremgår initiativ om, at behandlingen af patienter med misbrug og 

samtidig psykiske lidelser skal samles i regionerne. I forlængelse af dette 

udspil har Danske Regioner sammen med Lægeforeningen, Bedre Psykiatri 

og Dansk Psykiatrisk Selskab den 24. marts 2018 fremlagt udspil om at flytte 

ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne.   

 

De syddanske kommuner ønsker med denne henvendelse, at tilkendegive 

vores bekymringer i forhold til regeringens overvejelser om at samle mis-

brugsbehandlingen i regionerne. Vi ønsker fra KKR´s side at gøre opmærk-

som på nogle af de gevinster, som de syddanske kommuner oplever, ved at 

misbrugsbehandlingen i dag er i kommunerne.  

 

Én af de helt store gevinster er, at det muliggør en helhedsorienteret og 

sammenhængende indsats overfor borgerne. Borgere med dobbeltdiagno-

ser med psykiatri og misbrug vil typisk have udfordringer på flere områder 

såsom bolig, beskæftigelse, økonomi, sundhed, familieproblemer m.m.  

Kommunerne kan i dag tilbyde borgerne en helhedsorienteret og sammen-

hængende indsats, hvor der på samme tid kan arbejdes med lige netop de 

områder, der skaber den positive forandring for borgeren. Eksempelvis er 

der i de syddanske kommuner et stort fokus på, at de unge i misbrugsbe-

handling får bygget bro til uddannelse og job, hvorfor misbrugsbehandlingen 

koordineres parallelt med beskæftigelsesindsatsen. 

 

Et eksempel er en enlig ung mand, som bor på § 110 institution. Han er, 

med § 110 institutionens hjælp, aktivt boligsøgende i nærområdet. Han mod-

tager kontanthjælp, men har været friholdt for jobrettede aktiviteter i en peri-

ode, idet han har modtaget motiverende misbrugsbehandling. Han har op-

nået stoffrihed og vil overgå til regulær misbrugsbehandling, samtidig med at 

han skal begynde et forløb på en produktionsskole i samarbejde med Job-

centret. Ved udflytning fra § 110 institutionen vil der blive tilknyttet støtte til at 

fastholde boligen og kontakt til andre afdelinger. Aktiviteterne omkring den 

unge mand koordineres af medarbejdere fra samme kommune, og det er 

smidigt at kontakte kolleger på tværs af arbejdsområder til gavn for den 

unge mand. 

 

De syddanske kommuner finder det særdeles vigtigt at fastholde den gode 

udvikling, hvor borgere tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende 

indsats, der også inkluderer beskæftigelsesmæssige, sociale- og familie-

mæssige aspekter.  

 

I de syddanske kommuner har vi i 2016 samlet set iværksat mere end 1720 

forløb omkring misbrugsbehandling, men vi har samtidig afsluttet 1957 for-

løb. Der er således et stort flow igennem vores misbrugsindsatser, og det 
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kalder på smidige overgange, fleksibilitet, men også fokus på effekt af ind-

satserne. Det arbejder vi alle med. At vi har en større afgang end tilgang, 

vurderer vi som et udtryk for, at vores indsatser virker. 

 

De syddanske kommuner mener, at der kontinuerligt er behov for at ud-

bygge samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien i forhold 

til borgere, der er udfordret af både misbrug og psykisk sygdom.  

 

De syddanske kommuner har allerede igangsat flere fælles initiativer med 

henblik på en udvikling af samarbejdet til gavn for borgerne. Dette samar-

bejde fungerer- og har ikke affødt behov for en overflytning af misbrugsbe-

handlingen.  

 

I forhold til den lille afgrænsede gruppe af borgere med en svært behandlelig 

psykisk lidelse samt et samtidigt massivt misbrug anerkender vi, at der er en 

særlig udfordring. KL anbefaler, at rusmiddelbehandlingen for en lille af-

grænset gruppe af borgere med en svært behandlelig psykisk lidelse samti-

dig med et massivt kaotisk misbrug flyttes over i regionalt regi. De syddan-

ske kommuner vil meget gerne gå i dialog om, hvordan vi i fællesskab løfter 

denne opgave bedst muligt til gavn for borgerne.    

 

Vi håber, at vi med denne henvendelse har gjort det klart, hvorfor vi finder 

det hensigtsmæssigt, at misbrugsbehandlingen forbliver i kommunerne.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

H.P. Geil  Johannes Lundsfryd Jensen 
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