Hjälp missbrukaren
Ledare
Utanförskapet blev ett begrepp i samband med den förra valrörelsen och används i dag av politiker över hela det ideologiska
fältet. De exakta definitionerna kan skifta men i grunden handlar det om människor som inte deltar i arbetslivet.
Artikelserie
I Eskilstuna är utanförskapet stort. I jämförelse med andra kommuner saknar en oproportionerligt stor andel Eskilstunabor arbete, både i
låg- och högkonjunktur. Det måste ändras. Fler Eskilstunabor måste försörja sig själva. En kraftig minskning av antalet personer som
mottar försörjningsstöd måste ses som ett av de absolut viktigaste målen för Eskilstuna kommun under den mandatperiod som kommer.
Vägarna dit bör vara en central fråga i valrörelsen.
Sedan finns det en utsatt grupp människor som tilldrar sig relativt lite politiskt intresse och kommer i skymundan i debatten – personer som
missbrukar alkohol eller narkotika.
Det tar i regel relativt lång tid innan alkoholen bryter ner en missbrukare. Det betyder att det kan dröja ytterligare några år innan vi ser de
fulla konsekvenserna av 1990- och 2000-talets kraftiga ökning av alkoholkonsumtionen, trots att svenskarna nu minskar sitt drickande,
vilket talar för att trycker på missbrukarvården kommer att öka framöver.
Kommunerna, som har huvudansvaret för denna vård, måste vara beredda på en sådan utveckling. En vårdapparat ska finnas på plats så
att den som behöver hjälp får det snabbt.
Eskilstuna tillhandahåller relativt smidiga vägar in i behandling. Det är möjligt att direkt, utan vägen via socialsekreteraren, få behandling
inte bara i öppenvårdform utan även i internatform. Det öppna intaget på behandlingshemmet Vårnäs i Vingåker är sannolikt unikt i
Sverige.
Men det går inte fort nog. En eller två veckors väntan på plats i behandling kan vara för lång tid för vissa. Den som når den kritiska insikten
och söker hjälp bör få det genast, helst samma dag, medan motivationen finns. En sådan beredskap kräver att behandlingshemmet håller
ständig överkapacitet, vilket förutsätter att Eskilstuna och de övriga medlemskommunerna i Vårdförbundet Sörmland tillför Vårnäs mer
pengar. Det handlar inte om några gigantiska belopp – Eskilstunas betalning för det öppna intaget är drygt fem miljoner – men ger mycket
tillbaka.
En lika viktig uppgift är att förstärka eftervården. Ett antal frivilligorganisationer som möter missbruk i sitt arbete, samlade i nätverket Ideella
Krafter i Eskilstuna, har nyligen pekat på det behovet. En etablerad eftervårdmodell för personer med svårt missbruk är så kallade
halvvägshus som är en sorts utslussningsboende där patienten vistas ett antal månader efter de fyra-fem veckorna i primärbehandling.
Vårdförbundet Sörmland skulle kunna öppna halvvägshus kopplade till Vårnäs. Eskilstuna kommun kan ta initiativ till ett sådant boende i
kommunen.

