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HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

»Desværre, din promille er
over én, du kan ikke blive
indlagt her.«

Utallige gange har Leni
Grundtvig Nielsen fra Ros-
kilde fået den besked i døren
til en psykiatrisk afdeling,
når hun søgte hjælp. Afvis-
ningen gjorde bare ondt
værre.

»Når min promille nær-
mede sig to – oppefra – be-
gyndte jeg at få voldsomme
abstinenser, så når jeg ikke
kunne blive indlagt, skred
jeg bare ud og drak videre.
Og fik det endnu dårligere
psykisk,« fortæller hun, der
har været ædru og psykisk
nogenlunde stabil efter et
ophold på behandlingsinsti-
tutionen Ringgården ved
Middelfart for en halv snes
år siden.

Når Leni Grundtvig Niel-
sen ser tilbage på sit eget
bøvlede forløb, er hun ikke i
tvivl om, at hun skulle have
haft hjælp til både sit mis-
brug og sin psykiske sygdom
borderline samtidig i stedet
for at være kastebold mellem

to systemer. Derfor er hun
stærkt tilfreds med regerin-
gens plan om at samle be-
handling af mennesker med
dobbeltdiagnoser – både
misbrug og psykisk sygdom
– under én fælles hat i regio-
nerne i modsætning til i dag,
hvor kommunerne står for
misbrugsbehandling og re-
gionerne har ansvaret for

psykiatri-
en. 

»Jeg er
ikke i tvivl
om, at
misbrug
og psykisk
sygdom
ofte hæn-

ger sammen. Det nytter ikke,
at man bliver afvist, når man
som misbruger eller psykisk
syg endelig tager sig sam-
men og søger hjælp,« siger
den 69-årige kvinde, der i det
daglige praktiserer den tætte
sammenhæng som formand
for både lokalafdelingen af
henholdsvis Sind for psykisk
syge og Foreningen Lænken,
som arbejder for at forebyg-
ge alkoholproblemer.

Læger vil gå længere
Ønsket om at ændre sund-
hedsloven er et af de mere
konkrete forslag i regerin-
gens nye udspil ”Sundhed,
hvor du er”. Ifølge sund-
hedsminister Ellen Trane
Nørby (V) skal udspillet læ-
ses som en slags status på
den store, igangværende for-

andring af sundhedsvæse-
net, hvor langt flere opgaver
skal flyttes ud lokalt, mens
supersygehusene fremover
skal stå for den specialisere-
de indsats. Forude venter
fortsat stadig regeringens
bud på, hvad de nære sund-
hedstilbud helt nøjagtigt
skal indeholde, og hvordan
de skal finansieres.

»Der har desværre været
alt for mange eksempler på,
at disse meget syge menne-
sker med dobbeltdiagnoser
ender som kastebolde mel-
lem systemerne. De kan ikke
rummes i psykiatrien, og
kommunernes misbrugsbe-
handling er ikke gearet til at
behandle psykisk syge,« si-
ger ministeren, der får op-
bakning til ændringen af bå-
de DF og S.

Også Lægeforeningens
formand, Andreas Rudkjø-
bing, tager godt imod forsla-
get – faktisk mener han, at
regeringen burde tage et
endnu større skridt:

»Misbrugsbehandling i
kommunerne er ikke godt
nok, så man burde flytte alle
over til regionerne, hvor den
sundhedsfaglige ekspertise
er,« siger lægeformanden.

Forslaget om at samle
ansvaret for den meget tun-
ge og vanskelige patient-
gruppe mødes med højlydt
tilfredshed hos både pårø-
rendeforeningen Bedre Psy-
kiatri og landsforeningen
Sind.

»Entydigt godt, for i man-
ge år er disse meget svage
mennesker faldet mellem to
stole,« siger generalsekretær
Thorstein Theilgaard fra
Bedre Psykiatri, og Sind-for-
mand Knud Kristensen slår
fast, at behovet for mere
samling på området har eksi-
steret siden kommunalre-
formen i 2007.

Halvdelen er misbrugere
I Danske Regioner vurderer
formand Bent Hansen (S), at
»mindst halvdelen af akutte
patienter på en psykiatrisk
akutafdeling har et mis-
brugsproblem,« og han er
enig i behovet for en samlet
indsats.

»Vi skal have trukket mis-
brugsbehandling tættere på
psykiatrien – også den am-
bulante,« siger han.

Antallet af mennesker
med dobbeltdiagnose skal

tælles i tusinder, lyder eks-
perternes vurderinger, men
der findes ikke eksakte opgø-
relser. I kommuneforenin-
gen KL erkender borgmester
Thomas Adelskov (S) nød-
vendigheden af, at nogle
psykisk syge misbrugere skal
håndteres af regionerne.

»Men man skal flytte med
nænsom hånd, for disse
mennesker – og deres famili-
er – har jo også brug for kom-
munens støtte,« siger han.

Det psykiatriske hospital
Sankt Hans i Roskilde, som
behandler meget tunge pati-
enter med dobbeltdiagno-
ser, har i en årrække behand-
let misbrug og psykiatrisk di-
agnose samtidig. Afdelingen
har ingen frisk statistik over
resultaterne, men klinikchef
Jakob Krarup er ikke i tvivl
om fordelen ved at angribe
misbrug og psykiatrisk syg-
dom samtidig:

»Flertallet af vores patien-
ter oplever en forbedring af
deres misbrug – nogle kom-
mer helt ud af det – og opnår
en stabilisering af deres psy-
kiske sygdom. Vores model
bygger på kognitiv adfærds-
terapi som en slags moderne
samtaleterapi, der tager ud-
gangspunkt i patientens si-
tuation og retter sig mod pa-
tientens fremtidige situati-
on,« siger han og understre-
ger, at alle personalegrupper
efteruddannes målbevidst
inden for netop den terapi-
form.

Ansvaret for patienter
med dobbeltdiagnoser
skal samles hos
regionerne, og det
møder udbredt
tilfredshed.

Slut med at gøre psykisk syge
med misbrug til kastebolde

Leni Grundtvig Nielsen har utallige gange oplevet at blive afvist på en psykiatrisk afdeling, fordi hun var misbruger, og hun glæder sig over,
at regeringen vil samle behandlingen af mennesker med dobbeltdiagnoser under en fælles hat. FOTO: STINE BIDSTRUP
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Sundhedshuse på vej

Af regeringens udspil om det
nære sundhedsvæsen –
”Sundhed, hvor du er” –
opregnes en række initiativer til
at støtte ud�ytningen af
patienter fra sygehuse til lokale
sundhedstilbud:

M I 2018 frigiver regeringen de
første 200 mio. kr til nye
sundhedshuse. Puljen er på 800
mio. kr. og blev afsat i 2015.
M I 2018 vil regeringen
præsentere en national
kvalitetsplan for det nære og
sammenhængende sundheds-
væsen.
M Regeringen vil sammen med
KL og Danske Regioner komme
med en fælles strategi for
digital sundhed i starten af
2018.
M Regeringen vil i løbet af
foråret 2018 komme med et
nyt, økonomisk styringssystem
for sundhedsvæsenet som
a�øsning for det gamle krav om
øget produktivitet på 2 pct. om
året.
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I mange år er disse
meget svage
mennesker faldet
mellem to stole.
Thorstein Theilgaard,
generalsekretær i Bedre Psykiatri


