Svar på skriftligt spörsmål SSS 548/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att ta med frivillig tvångsvård i metodarsenalen för missbrukartjänster
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 548/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml:
Hur ämnar regeringen främja att frivillig tvångsvård tas med i metodarsenalen för
missbrukartjänster,
hur ämnar regeringen främja ett ofött barns rättigheter i de fall där
den havande mamman använder alkohol eller droger på ett sätt som försämrar fostrets utveckling och
i vilket skede befinner sig totalreformen av lagen om missbrukarvård och på vilket sätt
ämnar regeringen beakta denna situation i den nya lagstiftningen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett projekt för självbestämmanderätt där begränsningsåtgärder och vård oberoende av patientens vilja kommer att granskas som ett delområde. Beredningen av lagstiftningen gällande projektet för självbestämmanderätt genomförs stegvis, eftersom
sakhelheten är mycket omfattande. Som stöd för reformen har en bredbasig uppföljningsgrupp
tillsatts och en preliminär färdplan som sträcker sig över regeringsperioden har utarbetats.
Vid effektiv vård av gravida som använder rusmedel är det viktigt att snabbt få vård med låg
tröskel och alltid på nytt om den föregående vårdperioden har avbrutits samt nödvändiga psykosociala behandlingar. För närvarande pågår en ansökan om statsunderstöd för den nationella utvecklingsprojekthelheten gällande gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som använder alkohol
och droger 2021–2023. Målet är en mer jämlik vård och rehabilitering samt en helhet bestående
av social- och hälsovårdstjänster på bas- och specialnivå som används i alla regioner och som
gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som använder alkohol och droger är i behov av. Syftet
med projektet är att öka samarbetet mellan olika aktörer inom social- och hälsovården så att användningen av rusmedel identifieras och missbrukarvården kan genomföras så tidigt som möjligt.
Dessutom har THL:s expertgrupp för utveckling av tjänster för gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som använder alkohol och droger ökat kunskapsbasen om tjänsterna genom publikationen

”Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketju ja palvelukokonaisuus: Neuvoja alueellisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen”. Tröskeln för att få tillgång
till tjänster sänktes också i samband med reformen av lagen om klientavgifter. I samband med
reformen slopades klientavgifterna för HAL-poliklinikerna (polikliniken för vård och stöd av gravida som är beroende av narkotika, alkohol och/eller läkemedel) i början av juli 2021.
Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett projekt för att revidera lagstiftningen om mentalvårds- och missbrukartjänster, där man i fråga om lagen om missbrukarvård har för avsikt att
förnya den allmänna regleringen av ordnandet av tjänster, som numera är förlagd till lagens första
kapitel. Samtidigt samordnas denna reglering med de lösningar som tagits fram i social- och hälsovårdsreformen. Målet med reformprojektet är att integrera mentalvårds- och missbrukartjänsterna närmare i den övriga social- och hälsovården, förbättra tillgången till vård och nå klienterna
för att få dem till tjänsterna samt trygga kontinuiteten i vården när klienten övergår från en tjänst
till en annan. Avsikten är att regeringens proposition i ärendet ska överlämnas till riksdagen i
början av hösten nästa år.
Helsingfors 28.10.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

