
 

 

Respons 

Tyrkia: Behandling av rusavhengighet 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Eksisterer det et offentlig helsetilbud for behandling av rusavhengighet i Tyrkia? 

 Dekkes slik behandling av den offentlige helseforsikringen? 

 Omfatter tilbudet metadonbehandling eller tilsvarende? 

Behandling av rusmisbrukere i Tyrkia 

Behandling av rusavhengighet i Tyrkia er en offentlig oppgave og skjer ved egne 
behandlingssentre, ved psykiatriavdelingene ved offentlige sykehus og ved enkelte 
universitetssykehus. Behandlingstilbudet omfatter både innleggelser og poliklinisk behandling 
(Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2010, s. 49).   

I 2009 eksisterte det totalt 20 behandlingssentre for rusavhengige i Tyrkia. Disse behandlet 
106 000 dagpasienter, i tillegg til å tilby 500 sengeplasser. I 2010 ble ytterligere to 
behandlingssentre åpnet. Den største konsentrasjonen av behandlingssentre finnes i Istanbul 
med totalt 5 sentre som behandlet 66 000 dagpasienter i 2009 (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction u.å.; Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
2010, s. 49-54).  

Behandlingen er rettet både mot alkoholmisbrukere og personer som misbruker narkotika 
eller medikamenter. Målet med behandlingen er å gjøre pasientene rusfrie og å stoppe 
misbruket (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction u.å.).  

Et alvorlig problem som påvirker kvaliteten på behandlingen, er at behandlingssentrene 
mangler kvalifisert personell, slik som leger, psykologer og sykepleiere. Dette henger 
sammen med at arbeidet har lav status og at helsepersonell følgelig foretrekker å arbeide 
innenfor andre områder (Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2010, s. 
54). Etter det Landinfo kjenner til finnes det ingen oversikt over hvorvidt behandlingstilbudet 
for rusavhengige dekker den faktiske etterspørselen, det vil si hvorvidt alle som søker hjelp 
faktisk får et behandlingstilbud. Tilgjengelig tallmateriale for 2009 viser at 64 % av de som 
mottok behandling hadde bedt om det selv, 21 % søkte hjelp etter råd fra familie og venner, 9 
% søkte av andre grunner, mens 3 % ble henvist fra domstolene og påtalemyndigheten 
(Turkish Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2010, s. 67).  
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Kostnader ved behandling 

Behandling av rusavhengighet dekkes av det offentlige. Medlemmer av den offentlige 
trygdeordningen får behandling dekket gjennom denne. De som ikke er medlem av 
trygdeordningen og som samtidig er ubemidlede kan søke om et ”Grønt kort” som gir rett til 
gratis legehjelp i det offentlige helsevesenet. Dette dekker også behandling for 
rusavhengighet. Personer som ikke fyller vilkårene for å få utstedet et ”Grønt kort”, men som 
likevel ikke er i stand til å betale for behandling, blir dekke gjennom egne offentlige fond. 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction u.å.; Turkish Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction 2010, s. 49). 

Legemiddelassistert behandling av opiatavhengige 

Legemiddelassistert behandling av opiumsavhengige ved bruk av syntetiske opiater 
(Buprenorfin i kombinasjon med Naloxon) ble sanksjonert ved lov i 2009 og tatt i bruk ved 
behandlingssentrene i 2010. Behandling med metadon eksisterer ikke i Tyrkia (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction u.å.; Turkish Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction 2010, s. 50).  

 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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