
Kære H.P. Geil og Johannes Lundsfryd Jensen 

Tak for jeres henvendelse af den 25. juni 2018, hvor I på vegne af KKR Syddanmark  
har fremsendt en henvendelse vedrørende flytning af ansvaret for 
misbrugsbehandling.

Jeg kan ud fra jeres henvendelse forstå, at I er kritiske over for en flytning af ansvaret 
for misbrugsbehandling for borgere, der både har et misbrug og en 
psykisk lidelse. 

Selvom en række kommuner formår at tilvejebringe misbrugsbehandling af høj 
kvalitet og tiltrække flere og flere misbrugere, ser billedet desværre ikke ligeså godt 
ud i alle landets kommuner. Dette blev tydeliggjort i den kortlægning af indsatsen på 
stofmisbrugsområdet, som bl.a. KL var med til at udarbejde i 2015. Kortlægningen 
fremhævede, at kommunernes misbrugsbehandling varierer i kvalitet og intensitet, 
og for kommunerne kan det være en udfordring at sikre, at behandlingen bliver 
helhedsorienteret og sammenhængende. Det er især et problem for borgere, som ud 
over et misbrug har en psykisk lidelse.

En af årsagerne er, at nogle kommuner er udfordrede i forhold til at 
skaffe tilstrækkelige lægeressourcer til rusmiddelområdet. Som ansvarlige for 
behandlingspsykiatrien råder regionerne både på de psykiatriske afdelinger og i 
distriktspsykiatrien over personale med sundhedsfaglige kompetencer, som det vil 
være nærliggende at trække på i misbrugsbehandlingen af mennesker med psykiske 
lidelser.

Med udspillet "Sundhed, hvor du er” har regeringen tilkendegivet et ønske om at 
ændre den gældende ansvarsfordeling for misbrugsbehandlingen af mennesker med 
psykiske lidelser, så denne samles hos regionerne. I øjeblikket afdækkes modeller, 
der kan tage højde for de overgangsproblemer, der er på området. Snittet i den 
konkrete ansvarsfordeling vil indgå i regeringens Sundhedsreform.

Afslutningsvis er det vigtigt for mig at understrege, at jeg sætter pris på at høre jeres 
synspunkter, der naturligvis også vil indgå i afdækningen af fremtidige modeller.

 

Med venlig hilsen 

Ellen Trane Nørby
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