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Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera länets 
kommuner och landstinget att anta Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i 
Västmanland 2011-2013 samt att utarbeta lokala styrdokument. 

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården och med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting har utvecklingsarbetet 
Kunskap till praktik pågått sedan 2009. Samtliga län och regioner har deltagit i arbetet. Ett krav 
för att få delta i arbetet med Kunskap till praktik har varit att varje län skulle ta fram ett 
gemensamt styrdokument. Detta har nu resulterat i Regionalt styrdokument för missbruks- och 
beroendevården i Västmanland 2011-2013. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar; 

att anta dokumentet "Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i 
Västmanland 2011-2013" samt 
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att utarbeta och fastställa lokalt styrdokument för 
missbruks- och beroendevården i Sala 

cw:srJl~ 
Kerstin Olla Stahre 
Förvaltningschef 
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Justering av protokoll 
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(ersätter Elisabeth Unell) 
(ersätter Hans Strandlund) 
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Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Torsten Källberg. 

§ 8 
Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanland 
2011-2013 

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården och med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
utvecklingsarbetet Kunskap till praktik pågått sedan 2009, alla landets län/regioner 
deltar. 
Arbetet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL. SKL har sedan i sin 
tur tecknat överenskommelse med VKL och Landstinget Västmanland med syfte att 
stödja kommuner och landsting att genomföra ett utvecklingsarbete rörande missbruks
och beroendevård. Ett krav för deltagande var bland annat att länet åtog sig att arbeta 
fram ett gemensamt styrdokument. Det har nu resulterat i förslaget till Regiona/t 
styr dokument för missbruks- och beroende vården i Västman/ands län 2011-2013. 

Styrdokumentets syfte är att stödja huvudmännens arbete med att förankra riktlinjerna 
så att de får genomslag i samtliga verksamheter som arbetar med riskbruk, missbruks
och beroendevård i Västmanlands län. Samverkan mellan huvudmännen har en central 
och viktig roll i arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och 
beroende. Myndigheterna har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd 
av 6 § förvaltningslagen. Det är angeläget att samverkan och ansvar utvecklas och 
regleras så att resurserna kan tillvaratas på bästa sätt. För att det ska bli långsiktigt och 
hållbart måste samverkan integreras och förankras i de ordinarie verksamheterna. 
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Styrdokumentet ska revideras med två års mellanrum och ansvaret för att initiera arbetet 
föreslås ligga på Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). 

Länets kommuner har olika befolkningsstruktur, organisation och förutsättningar. Det 
innebär att behovet av insatser kan skilja sig åt inom länet. Varje kommun förväntas 
därför tillsammans med landstinget och övriga samarbetspartners besluta hur de ska 
arbeta i enlighet med det regionala styrdokumentet och utforma lokala styrdokument. 

I det regionala styrdokumentet framhålls att utvecklingsarbetet inom missbruks- och 
beroendevården i Västmanland behöver fortsätta. Tolv angelägna utvecklingsområden 
har preciserats i styrdokumentets kap. 10 (sid 20-21). För att kunna genomföra denna 
utveckling av riskbruks-, missbruks- och beroendevården krävs förändringar. Vissa 
utvecklingsområden ryms i befintlig budget men vissa behöver ekonomiskt resurstillskott. 
Bedömningen är att det inte är möjligt att uppfylla alla utvecklingsområden under 
perioden 2011-2013 men att den utveckling som föreslås på sikt kommer att underlätta 
arbetet, ge samverkansvinster och minskade vårdkostnader. 

Ärendets beredning 
- Styrgruppen för Kunskap till praktik ställde sig bakom Regionalt styrdokumentet för 

missbruks- och beroendevården i Västmanland 2011-06-15 och Västmanlands läns 
Tjänstemannaberedning 2011-09-02. 
Västmanlands Vård- och omsorgsberedning ställde sig bakom Regionalt 
styrdokument för missbruks- och beroendevården 2011-10-14. 

Bilagor i detta ärende var utsända med handlingarna. 

På Vård- och omsorgsberedningen förslag beslutar styrelsen 
att anta Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i Västmanland 

att rekommendera kommuner och landsting att anta Regionalt styrdokument för 
missbruks- och beroendevården i Västmanland samt att utarbeta lokala 
styrdokument. 

Vid protokollet: Monika Eriksson Bertilsson l/ng-Marie Enkvist 

Justerat: UI/a Persson 

Rätt utdraget intygar: 

~ ,e (;7f?:f.(1q~dj .. ~r:;;rJ::. .. 
/ng-Marie Enkvist 

Torsten Käl/berg 

.ofP!/.j il/1.. 
Datum 

Utdraget sänt till: Kommunstyrelserna o /andstingsstyre/sen i Västman/ands län 
Socia/niJmnd motsv. 
Conny Wennermo, Christina Persson, VKL 
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Erik Wikström, Kriminalvården 
Gudrun Karlsson, Västerås Stad 
J an Larsson, Kompetenscenter fdr hälsa, Landstinget Västmanland 
Joakim Pettersson, Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland 
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Marita Siven, Köpings kommun 
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Projektgrupp 
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Britt-Marie Nohrstedt, Fagersta kommun 
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Mats Mårtensson, Norbergs kommun 
Sari Korpelin, Fagersta kommun 
Suzanne Höijer, Offentliga familjeläkama, Landstinget Västmanland 

Regional Styrgrupp 

Ann Tjernberg, Utvecklare, Västmaniands Kommuner och Landsting 
Christer Fränneby, Kriminalvårdschef, Kriminalvården 
Christina Joger, Förvaltningschef, Landstinget Västmanland 
Christina Persson, Processledare, Västmanlands Kommuner och Landsting 
David Schanzer-Larsen, Förvaltningschef, Köpings kommun 
Eva Sahlen, Direktör, Sociala nämndernas stab, Västerås Stad 
Joakim Pettersson, Verksamhetsutvecklare, Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland 
Karin Bodiund, Socialchef, Sala kommun 
Kjell Enderborn, Landstingsöverläkare, Vårdvalsenheten, Landstinget Västmanland 



FÖRORD 

Inom missbruks- och beroendevården finns goda möjligheter att uppnå en vetenskapligt 
förankrad verksamhet genom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården, som publicerades 2007. I dag ställs allt större krav på att socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens insatser ska baseras på kunskap om resultat, kvalitet och effektivitet. 
För att uppnå en kunskapsbaserad verksamhet krävs ett långsiktigt arbete för att utveckla 
kunskapen om effektiva metoder och arbetssätt inom strategiskt viktiga områden. 
Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och avsatt särskilda medel för strategiska insatser som stimulerar kunskapsutvecklingen inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. SKL har i sin tur träffat en överenskommelse med 
Västmaniands Kommuner och Landsting (VKL) och Landstinget Västmanland samt övriga 
län i landet. Syftet är bl.a. att stödja kommuner och landsting att utveckla ett kvalificerat stöd i 
viktiga utvecklingsfrågor. 
Kommuner och landsting ansvarar för missbruks- och beroendevården. I lagstiftningen finns 
inget uttalat krav på at! arbetet ska utformas i'€n1ighet med Socialstyrelsens riktlinjer. 
Däremot finns stöd för att personalen inom hälso- och sjukvårdens område ska utföra sitt 
arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att socialtjänstens insatser ska vara av 
god kvalitet. Riktlinjerna är således inte formellt tvingande, men anger vilka metoder och 
interventioner som enskilda och tillsynsmyndigheter förväntar sig av verksamheten. 

SAMMANFATTNING 

Styrdokumentet har utarbetats med utgångspunkt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevården, 2007. Styrdokumentets syfte är att beskriva hur 
kommunerna, landstinget, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse samt övriga 
professionella arbetar med riskbruk, missbruk och beroende. Styrdokumentet ska också kunna 
ge stöd i implementeringen av de nationella riktlinjerna i Västmanlands län. Samverkan 
mellan huvudmännen har en central och viktig roll i arbetet med att förebygga, tidigt upptäcka 
och behandla missbruk och beroende. Myndigheterna har en allmän lagstadgad skyldighet att 
samverka med stöd av 6 § förvaltningslagen. Det är angeläget att samverkan och ansvar 
utvecklas och regleras så att resurserna kan tillvaratas på bästa sätt. Detta för at! kunna 
erbjuda personer med missbruks- och beroendeproblematik samordnade insatser från 
kommunerna, landstinget, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och andra 
samverkanspartners. För att det ska bli långsiktigt och hållbart måste sPu'l1Verkan integreras 
och förankras i de ordinarie verksamheterna. Vi måste skapa banbrytande samverkan genom 
klara och tydliga vårdkedjor. 
För ökad kunskap om förebyggande arbete och tidig upptäckt krävs kontinuerlig utbildning av 
olika omfattning och nivå. Målet ska vara att all personal som kommer i kontakt med 
riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblematik ska kunna identifiera problematiken, ge 
kort rådgivning och genomföra motiverande samtal. Syftet med kapitel åtta i styrdokumentet 
är att försöka belysa insatser för olika behov och grupper. Viktigt att lyfta fram är respekten 
för varandras professioner och professionella bedömningar samt behovet av att utveckla 
gemensamma former för arbetet. Syftet med kapitel nio är att lyfta fram faktorer som kan 
fungera som förtydligande av god kvalitet inom riskbruks, missbruks- och beroendevården. Vi 
avslutar med kapitel tio som kan ses som förslag från arbetsgruppen på fortsatta 
utvecklingsområden. Styrdokumentet ska revideras med två års mellamum och ansvaret ska 
ligga på Västmaniands Kommuner och Landsting (VKL). 
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STYRDOKUMENT FÖR SAMVERKAN 
inom missbruks- och beroendevården i Västmanland 

1. BAKGRUND 
Styrdokumentet har utarbetats med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård. Styrdokumentet ska ge stöd åt kommunerna, landstinget, 
Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, länsstyrelsen och övriga professionellas arbete 
med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer så de får genomslag i samtliga verksamheter 
som arbetar med risk-, missbruks- och beroendevård i Västmaniands län. Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbrnks- och beroendevård redogör för effektiviteten i en rad olika 
behandlingsformer som idag används vid alkohol- respektive narkotikamissbruk. Vidare 
rekommenderas de vård- och behandlingsformer som bör användas. Styrdokumentet läcker 
inte in alla former av missbruk (ex. spel, sex, mat) utan fokuserar på områden där samverkan 
mellan huvudmännen, kommunerna och landstinget, är särskilt viktig. Styrdokumentet lyfter 
fram vissa målgrupper där kommunerna, landstinget, Kriminalvården och övriga 
samarbetspartners i länet ska ta ett ökat gemensamt ansvar och intensifiera insatser och 
metoder. Länets kommuner har olika befolkningsstruktur, organisation och förutsättningar. 
Det innebär att behovet av insatser kan skilja sig åt inom länet. Varje kommun måste därför 
tillsammans med landstinget och övriga samarbetspartners besluta hur de ska arbeta i enlighet 
med styrdokumentet. 

2. SYFTE 
Syftet med detta styrdokument är att beskriva hur Kommunerna, Landstinget, Kriminalvården 
och övriga som kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och/eller beroende arbetar samt ge 
stöd åt arbetet med att implementera socialstyrelsens riktlinjer så de får genomslag i samtliga 
verksamheter som arbetar med riskbruk, missbruks- och beroendevård i Västmanlands län. 
Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" ska vara styrande i 
Västmanlands län. . 

3. VISION 
En likvärdig vård för alla med riskbruk, missbruk och/eller beroende, oberoende av var man 
bor i Västmanlands län. 
Samordnade och rätt insatser av rätt vårdgivare med rätt kompetens vid rätt tidpunkt med 
individens behov i centrum. 

4. MÅL 
Målet är att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder är 
utformad i enlighet med befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i enlighet med 
Socialstyrelsens riktlinjer så att klienter och patienter rar insatser av god kvalitet. Utvecklings
arbetet inom ramen för överenskommelsen ska ta tillvara och utveckla den kompetens som 
finns lokalt och regionalt för att främja utvecklingen aven mer långsiktig struktur för 
kunskapsförsörjning. 
Styrdokumentet uttrycker en målinriktning, där flera områden måste utvecklas, förstärkas och 
förtydligas innan kommunerna, landstinget, kriminalvården och övriga gemensamt kan leva 
upp till dokumentets intentioner. Ett viktigt förhållningssätt i detta utvecklingsarbete är att 
huvudmännen på centrala nivåer skapar tydliga förutsättningar för utveckling och förändring. 
Förverkligandet av styrdokumentet kan endast ske genom att kommunerna, landstinget, 
kriminalvården och övriga tar gemensamt ansvar för såväl förebyggande som behandlande 
insatser. 
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4.1 Mätbara mål 
Det ska finnas lokala överenskommelser mellan samtliga kommuner i Västmanland, 
familjeläkarna och Vuxenpsykiatrin innan årsskiftet 201112012. KvalitetsfaktorernaI i det 
regionala styrdokumentet ska ses som fördjupningsområden i det lokala arbetet. Följande tre 
punkter är starka kvalitetsindikatorer för mätning i de lokala styrgrupperna. 

• Att barnperspektivet ska beaktas i varje ärende och dokumenteras i personens akt 
och/eller journal. 

• Att Gemensamma Individuella Planer görs i minst 95 % av ärendena där någon av 
huvudmännen gör bedömningen att det föreligger ett behov av andra professioner. 

• Att dödligheten inom missbruks- och beroendevården minskar i jämförelse med år 
2010. 

5. ANSVAR 
Arbetet ska genomsyras av vad som står i de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård med brukarenlklientenlpatienten i centrum. 

5.1 Gemensam värdegrund 
Bemötande ska präglas aven humanistisk märmiskosyn och alla märmiskors rätt till ett värdigt 
liv. Bemötandet, ett gemensamt förhållningssätt och en behandlingsallians är avgörande för 
hur den fortsatta kontakten och vården kommer att fungera. 
Professionellt bemötande handlar om samspelet mellan den enskilde, de anhöriga och 
personalen och är avgörande för en positiv utveckling. Bemötandet ska präglas av ett 
professionellt förhållningssätt där den enskildes förutsättningar och behov ska stå i centrum 
och leda till flexibel och individuell vård. Den enskildes egen medverkan vid och 
ansvarstagande för vård och behandling är väsentlig för att ett gott vårdresultat ska uppnås. 
Personalen ska tillsammans med den enskilde och de anhöriga fokusera på och bygga vidare 
på det som är friskt och som fungerar. Den enskilde ska få individuellt anpassad information 
om sitt hälsotillstånd och om de olika alternativ som finns när det gäller undersökuing, vård 
och behandling för att kunna tillvarata sina personliga intressen. Den omsorg, vård och 
behandling som erbjuds ska i möjligaste mån vara evidensbaserad. De anhörigas deltagande 
har stor betydelse och de ska därför kontinuerligt engageras i arbetet. 
Hänsyn ska tas till genus när det gäller skillnader i riskbeteende, kroppens reaktioner 
på alkohol och narkotika och på behandling och medicinering. Vidare ska hänsyn tas 
till socioekonomisk bakgrund och etnicitet när det gäller skillnader i den enskildes 
möjligheter att utifrån livserfarenhet, kulturell och religiös tillhörighet bli delaktig och 
tillgodogöra sig information och vård. 

5.2 FNs barnkonvention 
Barnens rättigheter till livskvalitet ska komma i främsta rummet, enligt FN:s 
barnkonvention. Utred alltid om den enskilde har hemmavarande barn och beakta att 
anmälningsplikten till socialtjänsten ska fullföljas. Riskfaktorer och konsekvenser för 
barn till föräldrar med missbruksproblematik, barn till föräldrar med psykisk 
funktionsnedsättning och barn som upplevt våld i familjen ska uppmärksammas och dessa 
barn ska ges adekvata insatser. Barn under 18 år som själva har missbruksproblem eller är i 
riskzonen ska särskilt uppmärksammas. Samverkan är allas ansvar. 

I Se kvalitetsfaktorema på sid 18, 19 och 20 i dokumentet. 
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5.3 Kommuuerna 
Varje kommun svarar fdr socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det yttersta 
ansvaret fdr att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta 
ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 
Kommunen rar även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att 
uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. 
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården 
ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan 2

. 

Socialnämnden skall aktivt sörja fdr att den enskilde får den hjälp och vård som han eller hon 
behöver fdr att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde 
planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 
Kommunen har ansvar för att bedriva uppsökande arbete riktat till såväl ungdomar som 
vuxna. Det uppsökande arbetet måste organiseras och utformas utifrån lokala behov och 
förutsättningar och ska ske i samverkan både inom kommunen och med andra aktörer såsom 
hälso- och sjukvård, hyresvärdar, närpolis och föreningsliv. 
Personalen inom kommunen, framfdrallt inom socialtjänsten, äldreomsorgen och skol- och 
fritidsverksamheten ska ha kunskap om risk- och missbruksbeteende och veta när och hur de 
vid behov ska kunna hänvisa vidare. Socialtjänsten ska ha rutiner för att regelbundet och 
strukturerat identifiera risk- och missbruk. Den enskilde ska ges stöd att utifrån egna villkor 
och mål leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Detta kräver individanpassade och 
flexibla former för stöd, vägledning och i vissa fall även omvårdnad då personer har mycket 
varierande behov utifrån exempelvis missbruk och/eller beroende. 

5.3.1 Socialtjänsten 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
• ekonomiska och sociala trygghet, 
• jämlikhet i levnadsvillkor, 
• aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
Vid behov är det viktigt med samverkan inom socialtjänstens olika områden kring personer 
med missbruk och/eller beroende. 

5.3.2 Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är den avdelning inom kommunens socialtjänst som har 
det yttersta ansvaret. Några av de ansvarsområden som oftast finns inom kommunernas IFO
verksamheter är barn och unga, ekonomiskt bistånd, familjerätt, missbruk och beroende. 
Socialtjänsten ska även ge stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld, övriga 
brottsoffer samt män som utövar våld. Några viktiga uppgifter i IFO;s arbete med 
missbruksfrågor är att identifiera föräldrars missbruk, hitta vägar att arbeta förebyggande och 
med tidig upptäckt samt att finna verksamma insatser för unga med missbruk. Detta gör att 
det är extra viktigt att uppmärksamma problematiken med risk-, missbruk eller beroende
problematik inom alla delar av IFOs avdelningar, inte bara på vuxensidan utan också inom 
barn-och ungdom och familjerätt I olika undersökningar uppskattas att minst en tredjedel av 
de som rar ekonomiskt bistånd har missbruksproblem. Det har under de senaste åren skett en 
utveckling av öppna insatser inom kommunernas missbruksvård. Individ- och 

2 Se Gemensam individuell plan sid. 10 i dokumentet 
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familjeomsorgen har ansvar for att initiera tvångsvård enligt L VU och L VM. Det sker genom 
utredning och ansökan till Förvaltningsrätten som beslutar om vård ska ges med stöd av lagen. 

5.3.3 Äldreomsorgen 
Socialnämnden (nämndorganisationen och benämning varierar i olika kommuner) skall enligt 
socialtjänstlagen verka for att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Insatser från hemtjänsten ges for att underlätta for den enskilde i den dagliga livsforingen och 
i många fall även for att det ska vara möjligt for denne att bo kvar i det egna hemmet. Till 
hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. 
Kommunen har också enligt socialtjänstlagen skyldighet att inrätta särskilda boendeformer for 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver sådant stöd. I särskilda 
boendeformer (inklusive korttidsboendel har kommunen ett hälso- och sjukvårdsansvar. 
Kommunens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. I såväl 
hemtjänst som i särskild boendeform finns personer med missbruks- och beroende
problematik. Kvaliteten i äldreomsorgen är beroende aven väl fungerande samverkan med 
såväl individ- och familjeomsorgen som med hälso- och sjukvården inom landstinget. Detta är 
särskilt viktigt när personer inom äldreomsorgen har missbruks- eller beroendeproblematik. 

5.3.4 Omsorg om personer med funktionsnedsättningar 
Socialnämnden (nämndorganisation och benämning varierar i olika kommuner) skall enligt 
socialtjänstlagen verka för att människor som av f'ysiska, psykiska eller andra skäl, 
exempelvis samsjuklighet, möter betydande svårigheter i sin livsforing får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde 
rar en meningsfull sysselsättning och ett boende som är anpassat efter hans/hennes behov av 
stöd. Kommunen ska tillhandallålla boendestöd i vardagen, om det behövs for att den enskilde 
ska nå en skälig levnadsnivå och inrätta bostäder med särskild service for dem som behöver 
ett sådant boende. 

5.3.5 Boendestöd/Stödteam 
Boendestöd utöver traditionell hemtjänst ges bland annat till personer med psykisk 
funktionsnedsättning, med missbruksproblem eller till personer som av andra skäl har behov 
av stöd for att kunna hantera tillvaron. Stödet kan gälla vardagssituationer i bostaden, i 
närsamhället, på fritiden och i kontakter med vårdgivare. Stödet beviljas och utformas genom 
att vägleda och motivera den enskilde. I vissa fall kan den enskildes psykiska funktions
nedsättningar och/eller missbruks- och beroendeproblem vara så omfattande och sammansatt 
att det kan vara extremt komplicerat att ge ett adekvat stöd, exempelvis vid destruktiva 
beteenden. Det kan handla om stora svårigheter att etablera kontakt, skapa motivation att nå 
ett självständigt liv med god livskvalitet samt formå den enskilde att bryta sin isolering. I 
dessa fall krävs att personalen har speciell kompetens genom löpande fortbildning och 
handledning. Det är också viktigt att utredning och analys av problem och behov fortsätter 
kontinuerligt under insatsens gång samt att allt sker i samverkan med den enskilde. 
Samverkan och gränsöverskridande arbete mellan olika avdelningar och enheter är viktig. 

5.4 Landstinget 
Inom landstinget ska det vara naturligt att ställa frågor kring levnadsvanor. För personer med 
riskbruk av alkohol kan det räcka med enkla frågor om alkoholvanorna samt en kort 
rådgivning for att generera en minskning av alkoholkonsumtionen. Enligt socialstyrelsens 
riktlinjer tillhör dessa insatser några av de mest effektiva forebyggande insatserna inom 
sjukvården. Det är viktigt att man vid forskrivande av beroendeframkallande mediciner vid till 
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exempel ångesttillstånd tar hänsyn till eventuell korstolerans då människor med just de 
symptomen ibland har det pga. missbruklberoende. Försiktighet bör iakttagas. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den enskilde. Det ska 
finnas ändamålsenliga och skriftliga rutiner för informationsöverföring och gemensam 
vårdplanering inom och mellan primärvården, den specialiserade beroendevården, psykiatrin 
och socialtjänsten3

• 

5.4.1 Familjeläkarverksamheten 
Familjeläkarverksamheten ska erbjuda en väl fungerande första linjens hälso- och sjukvård. 
Det innebär att systematiskt arbeta förebyggande med tidig upptäckt, stöd och behandling av 
livsstilsrelaterad ohälsa på individnivå, samt utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol 
och psykisk ohälsa. Vidare ska familjeläkarverksamheten ge kunskap om egenvård och 
medverka till tidig upptäckt av barn som far illa. I arbetet ingår även att arbeta med 
behandling av personer med riskbruk och behandling'av de somatiska och psykiska problem 
som är relaterade till missbruk/beroende. Socialtjänsten ska, i samråd med den enskilde, 
kontaktas i ett tidigt stadium. Vid alkoholberoende/missbruk och narkotikabruk ska det finnas 
tydliga riktlinjer för hur ärendet ska gå vidare och vilka som bör kontaktas3

• Vid behov ska 
samverkan med socialtjänsten och/eller kriminalvården ske. Vid komplicerat 
beroendetillstånd kan personen remitteras för bedömning inom Vuxenpsykiatrins 
specialiserade beroendevård, enligt gällande samverkansavtal. 

5.4.2 Psykiatrin 
Psykiatrins arbetssätt ska utmärkas av samverkan såväl internt som med vårdgrannar och 
andra samverkanspartners. Den enskilde har också rätt att söka specialiserad beroendevård vid 
Vuxenpsykiatri Västmanland via egenanmälan. Former ska firmas för ett samlat 
ansvarstagande för personer vilka har behov av insatser från flera aktörer. Det är viktigt att i 
varje samverkansärende upprätta en skriftlig vårdplan som tydligt anger vilken huvudman 
som är ansvarig för de olika insatserna3 Konsultation och kompetensstöd ska erbjudas 
vårdgrannar och andra myndigheter, särskilt familjeläkarverksamheten. Vid behandling av 
personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske 
samtidigt och integrerat i samverkan med andra aktörer, exempelvis socialtjänsten. Det ska 
råda konsensus bland vårdgivarna att behandling av missbruk och psykisk sjukdom ska ske 
samtidigt. Den specialiserade beroendevården firms under Vuxenpsykiatrin Västmanland 
vilken ansvarar för att utreda och behandla personer med svår eller komplicerad 
missbruksIberoende problematik avseende alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk. 
Beroendevården ska aktivt medverka till att insatserna för personer med komplexa vårdbehov 
pga psykisk störning och missbruklberoende är samordnade och att det finns dokumenterade, 
ändamålsenliga rutiner med vårdgrarmar och andra samverkanspartners i varje kommun. 

5.4.3 Akutmottagningarna i Västerås och Köping 
Det råder en översjuklighet när det gäller somatiska besvär hos personer med missbruk. I 
akutvårdens uppdrag bör det förtydligas att de har ansvar för tidig upptäckt av missbruk. 
Personal som arbetar med akutsjukvård ska ha kunskap om beroendesjukdomar för att kunna 
informera patienterna om skadeverkningarna av missbruk och beroende. 

3 Se även kapitel Gemensam individuell plan sid 10. 
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5.4.4 Kompetenscenter fOr hälsa (KCH) 
Huvuduppdraget, enligt tidigare politiska beslut, är bl. a att i samverkan med övriga samhället 
verka fdr en god och jämlik hälsa fdr Västmaniands befolkning. Verksamheten ska främst 
inriktas mot generella insatser med ett främjandeperspektiv men i vissa fall ha ett 
sjukdomsperspektiv med riktade insatser till riskgrupper. ILandstingsplanen 2009-2011 anges 
som ett strategiskt mål att hälso- och sjukvården ska bli mer hälsofrämjande. Det innebär att 
både det fdrebyggande arbetet och det sjukvårdande arbetet som landstinget utför ska ha 
invånarnas ökade hälsa som uttalade mål. Landstingets befolkningsundersökningar Liv och 
Hälsa, Liv och Hälsa Ung och andra statistikbaser utgör grunden för prioritering av åtgärder i 
KCH:s verksamhet. Allvarliga hälsoproblem är bl. a. alkoholkonsumtion, narkotika, stress, 
övervikt och psykisk ohälsa bland ungdomar. 

5.5 Kriminalvården 
Kriminalvården har ansvar fdr verkställighet av straff i fångeIse, frivård samt fdr 
omhändertagande av intagna på häkte. Verksamheten inriktas på åtgärder som syftar till att 
påverka den dömde att inte återfalla i brott. Enligt en sammanställning 2009 har 69 % av 
Kriminalvårdens klienter i Västmanland ett missbruk. Kriminalvården bedriver ett aktivt 
påverkansarbete med behandlingsprogram och sysselsättning för att de dömda skall vara 
bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk. Kriminalvården har inte ansvar fdr 
vård och behandling, det åvilar andra huvudmän. Sedan 1974 råder den så kallade 
normaliseringsprincipen beträffande sjukvård och medicinsk behandling av kriminalvårdens 
klienter. Principen innebär att dömda till kriminalvårdspåIdljd inte skall särbehandlas med 
avseende på tillgång till samhällsservice utan skall ha samma tillgång till socialtjänst, 
bostadsfdrmedling, sjukvård och arbetsmarknads åtgärder som andra. Kriminalvården ska, vid 
sidan om återfallsförebyggande åtgärder, svara fdr att dömda får den sjukvård de behöver, 
men har ingen skyldighet att själva bedriva hälso- och sjukvård. Av praktiska och 
säkerhetsmässiga skäl bedriver kriminalvården ändå viss hälso- och sjukvård i anstalter och 

.,häkten. Vid behov av annan vård än den som kan tillgodoses genom kriminalvården är det 
sjukvårdshuvudmannens sak att tillhandahålla denna. 
Kriminalvården har en egen nationell handlingsplan för satsning på alkohol, narkotika, 
dopning och tobak som anger en strategisk samt operativ styrning inom dessa områden och på 
de arenor inom vilka Kriminalvården verkar. Kriminalvården har myndighetsfdrordning och 
riktlinjer som pekar på samverkan med andra myndigheter och samhällsorgan. Kriminal
vården använder sig av bedömningsinstrumenten ASI, AUDIT, DUDIT, DUDIT-E, ADAD4 

när det gäller missbruks- och beroendeproblematik samt sammanväger detta med övrig 
information ur dom, journal eller register i upprättandet av verkställighetsplaneringen 
tillsammans med klienten. Kriminalvården använder sig av ackrediterade brotts- och 
missbruksprogram ur vilka One-to-one, Våga välja, Prime for life, BSF (beteende, samtal, 
förändring), PRISM, Aterfallsprevention och 12-stegS kan nämnas som exempel på när det 
handlar om missbruks- och förändringsprogram . Utöver dessa finns mer renodlade 
kriminalitetsprogram. 
Häkte 
En viktig uppgift är att motivera personer med missbruks-, och/eller beroendeproblematik till 
behandling. Häktet har speciella uppsQkare, ursprungligen inom ramen för narkotika
satsningen, vilka under 20 II ska söka upp, fdrutom personer med narkotikamissbruk, 
personer med alkohol- och/eller dopingmissbruk. Man använder MI 6 som samtalsmetod samt 

4 Se utförligare förklaring på bedömningsinstrumenten i ordlistan 
5 Se utförligare förklaring av behandlingsprogrammen i ordlistan 
6 Se utförligare beskrivning i ordlistan 
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ovan nämnda bedömningsinstrument. Hälso- och sjukvården på häktet arbetar med smittskydd 
och vaccinationer. 
Anstalt 
Anstaltsplatser är differentierade vilket betyder att målet är att varje enskild klient skall 
placeras på rätt anstalt med avseende på säkerhetsnivå samt den dömdes enskilda behov. 
Det finns såväl behandlingsanstalter som behandlingsavdelningar och anstalter som driver 
programverksamhet. Normalavdelningar skall motivera klienter att söka sig till avdelningar 
eller anstalter som bedriver behandling. 
Vårdvistelse 
(Tidigare vård jml. KvaL § 34) Klienter kan komma ut på vårdvistelse som en form av utsluss 
i sista delen av verkställigheten. Vårdvistelse utreds av anstalten som även samverkar med 
frivård och socialtjänst samt i förekommande fall beroendevården. Kriminalvården betalar 
behandlingen fram till villkorlig frigivning och en ansvarsförbindelse på resterande del av 
behandling lämnas från kommunen. 

5.5.1 Frivården 
Frivården bedriver kriminalvård i frihet. Frivårdspåföljd kan innebåra att klienten döms till 
skyddstillsyn med eller utan föreskrift om t.ex alkoholavvänjande behandling. Den alkohol
eller drogavvänjande behandlingen sker genom kommunens eller landstingets försorg och 
frivården följer då upp klientens deltagande i denna samt övriga delar som är 
uppmärksammade i klientens verkställighetsplan. Skyddstillsyn innebär både stöd och 
kontroll. Misskötsamhet beivras. Frivården bedriver programverksamhet i vilken klienten kan 
delta med föreskrift från domstol eller kortare program som del i övervakningen. 
Klienter som blivit villkorligt frigivna från anstalt och ställts under övervakning har även 
kontakt med frivården och kan erbjudas programverksamhet samt motiveras till övriga 
kontakter med samhällets aktörer. 
Personutredning 
Frivården utför personutredningar.vilka begärs av domstolen. I dessa kartläggs den 
misstänktes personalia och behov som ett underlag till yttrandet med påföljdsförslag som 
lämnas till domstolen. 
Fotboja 
Klienter kan även avtjäna påföljd med fotboja och skall då enligt föreskrifter ha ett 
programinnehåll eller behandlingskontakter knutet till verkställigheten. Frivården sköter 
utredning samt verkställighet av fotboja. 
Kontraktsvård 
En annan frivårdspåföljd är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k kontraktsvård, 
vilket är en mer reglerad form av skyddstillsyn, där den dömde ställs under minst ett års 
övervakning som ett alternativ till fångeise. En behandlingsplan upprättas då inför dom och 
innehåller beskrivning av vårdinnehåll, behandlingstid, regler gällande drogkontroll samt 
åtgärder vid misskötsamhet. Kontraktsvård upprättas i nära samarbete med socialtjänst och i 
förekommande fall beroendevården samt klienten. Kriminalvården står för 
behandlingskostnaden för 2/3 av det alternativa fångelsestraffet som domstolen meddelat i 
dom. Kontraktsvård kräver en ansvarsförbindelse från kommunen på den del av 
behandlingsplanen som inte ryms inom Kriminalvårdens kostnadsansvar. Misskötsamhet mot 
behandlingsplanen och andra åligganden kan leda till att alternativt fångelsestraff döms ut. 

5.6 Statens Institutionsstyrelse (SiS) 
SiS bedriver behandling utifrån L VU och L VM och behandlar personer med redan 
identifierade alkohol och narkotikaproblem. Målgruppen har ofta ett långvarigt eller 
destruktivt missbruk som i en akut fas behöver medicinskt omhändertagande med 
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abstinensbehandling. Vanligt förekommande för målgruppen är missbruk i kombination med 
psykiska problem där pågående missbruk utgjort hinder för kommunens behandlingsplanering 
och möjlighet till utredning i öppnare former. Under L VM-tiden erbjuds samtliga klienter en 
utredning som ger stöd för planeringen av § 27-vården och för vårdinsatser efter LVM. När 
det gäller behandling för missbruk respektive psykiska funktionshinder förordas en 
samordning av insatser mellan huvudmännen. Då SiS tillsammans med socialtjänsten 
bedömer att en individuell plan behöver upprättas, för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, tas kontakter med landstinget (enligt 3 f § HoS). Landstinget, SiS och 
socialtjänsten gör upp en planering med klienten om vilka insatser som ska genomföras, vem 
som ansvarar for respektive insats och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande 
ansvaret för planen. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den 
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Ett av SiS uppdrag från 
kommunerna är att motivera klienten till fortsatt frivillig behandling i öppnare former. I 
Nationella riktlinjer rekommenderas ett antal motivations- och behandlingsmetoder för 
personer med respektive problematik, inom SiS LVM-vård används följande metoder; 
Community Reinforcement Approach, eRA, Motiverande samtal MI, Tolvstegsbehandling 
och Aterfallsprevention 7• 

5.7 Arbetsgivaren 
Arbetsmiljöiagen, AML, ger arbetsgivaren långtgående ansvar för att arbetsmiljön är 
trygg och säker. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. Det ska finnas en plan för hur rehabiliteringsarbetet ska 
organiseras. En skriven alkohol- och narkotikapolicy på arbetsplatsen är ett viktigt redskap 
för att tidigt upptäcka och åtgärda riskabla alkoholvanor och bruk av narkotika. 
Andra exempel på åtgärder är information till all personal samt utbildning av arbetsledare 
och chefer i att tidigt upptäcka och hantera drogproblem hos kollegor och personal. 
Kommunerna och landstinget är själva stora arbetsgivare och ska fungera som 
goda förebilder för andra arbetsgivare i länet. 

5.8 Försäkringskassan 
Genom samordnad rehabilitering ska försäkringskassan verka flir att den forsäkrade ges 
förutsättningar att ta tillvara sin förmåga till arbete och försörjning. I Försäkringskassans 
uppdrag ingår att samverka genom att träffa överenskommelser med kommunerna, landstinget 
och arbetsförmedlingen i syfte att uppnå effektiv användning av tillgängliga resurser inom 
rehabiliteringsområdet. 

5.9 Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen förespråkar samverkan kring personer med socialmedicinskt 
funktionshinder, där missbruk och/eller kriminalitet ingår. Arbete är en del av den 
sociala rehabiliteringen och arbetsförmedlingens samverkansparter kring denna målgrupp 
är socialtjänsten, Kriminalvården, Försäkringskassan, med flera. På lokal nivå 
bör det finnas formaliserade strukturer för samverkan. 

5.10 Frivillig- och brukarorganisationerna 
Många frivilligorganisationer arbetar med personer som har missbruksproblem. 
Organisationernas insatser kan variera från allmänt förebyggande arbete och rehabilitering 
till vård och behandling. För många människor kan kontakten med frivilligorganisationer vara 
ett första steg på väg mot professionell omsorg, vård och behandling men också en väg in 

7 Se ordlista för förtydligande och beskrivning av metodema 
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eller ut från behandlingshem. Frivilligorganisationernas verksamhet utgör därför ett viktigt 
komplement till kommunens och landstingets utbud. Det är angeläget att de båda 
huvudmännen utvecklar konkret samverkan med frivilligorganisationerna och tar tillvara 
deras kompetens och erfarenhet. Forskningen visar att flera aktiviteter är nödvändiga för att få 
en fungerande struktur för inflytandet. Kommunen och landstinget ska öka sin kunskap om 
hur brukarinflytande uppnås och vilka hinder som står i vägen för ett fungerande 
brukarinflytande. 

5.11 Lokala överenskommelser 
En lokal överenskommelse ska finnas mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri, primärvård och 
eventuellt andra samverkansparter i respektive kommun. Den lokala styrgruppen ska upprätta 
en överenskommelse för förebyggande arbete, vård och behandling i enlighet med 
styrdokumentets intentioner. I överenskommelsen ska ansvarsområden för respektive 
huvudman klargöras liksom rutiner för samverkan. Det är angeläget att chefspersoner med 
mandat ansvarar för upprättandet av överenskommelsen samt att denna förankras bland 
personalen i de olika verksamheterna. 
Överenskommelsen ska: 

• Klargöra ansvarsgränserna inom förebyggande arbete och tidig upptäckt av 
missbruk samt för vård och behandling av personer med missbruk. 

• Innehålla rutiner för samverkan mellan de olika aktörerna samt hur insatserna 
ska organiseras inom och mellan yrkesgrupper, funktioner, verksamheter och 
huvudmän. Respektive huvudman har ansvar för att samverkan och rutiner 
fungerar även internt inom den egna organisationen. 

• Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens 
ansvar att de lokala verksamheterna ges mandat och kunskap att arbeta i enlighet 
med överenskommelsen. 

• Fastställa rutiner för uppföljning av överenskommelsen så att detta 
görs kontinuerligt. 

5.12 Ansvar och interventioner på olika behovsnivåer 

D'" IndiVider med mlssbruk/bp.roende I)ch samtidig 
langllang psyklatrls~ och/eller somatisk Sjukdom (~'3:nsJukllghe() 

C ::: Indlvld':f med ,msshruk ~lier beroende 

Teamsamverlan 
Enligt SoL, HSL, l \IM, LPT, LVU, 
lRV 
lltredmng, dlagllo~, behandling, 
uJJpfoljfllng 

Samordnad behandling 
Enhgt 101. Hol. [VM. lPT. l vu. 
LRV 
Utrednl11g. dlogllOS, brhandling. 
llpr;tolJn1ng 

Tidig upptäckt 
Identlfif:'nng av riskgrupper 
Snernlflg 
!<orllådgll'nlng 

Forebyggande lrisatser 
F olkhals·)perspekl1l1 

frappan illustrerar vilken Iyp av insats som ska göras för olika målgrupper A-nivån är befolkningen i stor!. Här "ka man arbeta med förebyggande 

,rbete p~ B-nivån Imn" de personer som har ett riskbruk På nasta nivå, C-nivån, krävs samordnad behandling och, med personernas samtycke, 

tårdplanering for dem med missbruk eller beroende. På D-nivån finns de som behöver teamsamverkan, alltså personer med samsjuklighet 
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6. SAMVERKAN 
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av 6 § 
forvaltningslagen. Myndigheterna ska enligt lagbestämmelserna inte bara samverka med 
andra myndigheter, utan även med organisationer, samhällsorgan och andra som berörs. Det 
innebär exempelvis att ideella organisationer och andra offentliga och privata foreträdare fOr 
olika samhällsintressen omfattas av kravet på samverkan. Samverkan är en komplex process 
som kräver prioriteringar, kunskap, styrning och struktur. Det är viktigt att den politiska och 
administrativa ledningen aktivt tar ställning for samverkan. För att det ska bli långsiktigt och 
hållbart måste samverkan integreras och forankras i de ordinarie verksamheterna. Vi måste 
skapa banbrytande samverkan genom klara och tydliga vårdkedjor. 

6.1 Vårdkedjor 
En vårdkedja är en sammanfattande benämning på de samlade åtgärder som görs när en 
individ är i behov av vård. En vårdkedja kan omfatta alla typer av insatser och aktiviteter, 
oavsett huvudmanJvårdgivare, som är ägnade åt att hjälpa individen och se till hennes/hans 
helhetssituation. 
I ett samhällsperspektiv bör varje länk i en sådan vårdkedja veta vilka åtgärder som vidtagits 
tidigare och vad som kommer att ske i fortsättningen aven behandling. Detta oavsett 
huvudmannaskap eller organisationsform. Vårdkedjetänkandet kan uppnås genom att formella 
eller informella nätverk skapas mellan samhällets olika aktörer. Gemensamma utbildningar, 
erfarenhetsutbyten och klara överlämningsrutiner tillsammans med ett gemensamt språkbruk 
kan här vara framgångsfaktorer. Optimalt kan samlokalisering av verksamheter mellan 
myndigheter och aktörer i vårdkedjan skapa framgångar i detta vårdkedjearbete. 

6.2 Gemensam individuell plan 
Från och med 2010-01.01 har det infOrts nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763, HSL) och socialtjänstlagen (2001 :453, SoL) avseende upprättande aven 
individuell plan när det behövs for att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård 
och socialtjänst tillgodosedda. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när 
det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta 
i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

A v planen ska det framgå: 
l. vilka insatser som behövs, 
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara for, 
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

Bestämmelserna om individuell plan omfattar alla som behöver en individuell plan fdr att få 
sina behov tillgodosedda, både vuxna och barn. Missbruksvården och äldreomsorgen är 
exempel på verksamheter inom socialtjänsten där bestämmelserna kan få stor betydelse. Inom 
hälso- och sjukvården finns stora behov av planering fdr patienter i den psykiatriska vården 
och beroendevården. Vidare är skyldigheten inte begränsad till personer med stora och 
omfattande behov, utan kan gälla alla människor som landsting och kommuner kommer i 
kontakt med och där en individuell plan behövs för att behoven av socialtjänst och hälso- och 
sjukvård ska tillgodoses. Behovet aven plan kan uppmärksammas av kommunen eller 
landstinget, och den andre huvudmannen är skyldig att delta i upprättandet av planen. Det 
räcker alltså att en av huvudmärmen gör bedömningen att en individuell plan behövs fdr att 
skyldigheten ska inträda fdr båda. Även den enskilde, dennes närstående eller någon annan 
kan ta initiativ till att kommun eller landsting prövar om det behövs en plan. Det är dock 
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kommun eller landsting som i sista hand avgör om en individuell plan behövs, men det bör 
bara vara i undantagsfall som den enskilde nekas en plan när han eller hon anser att det 
behövs en sådan. 

En plan ska bara upprättas om den enskilde samtycker till det och skall således inte upprättas 
mot den enskildes vilja. Finns andra upprättade planer vilka vilar på andra lagrum, exempelvis 
betalningsansvarslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård eller på frivillig grund är den planen 
tillräcklig så länge de nu aktuella kraven är uppfyllda. 

6.3 OffentIighets- och sekretesslagen 
Bland de grundläggande principer som anges i I kap. 1 § SoL är att socialtjänsten skall bygga 
på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Bestämmelserna i första 
stycket att nämndens insatser för den enskilde skall utformas tillsammans med honom är av 
grundläggande betydelse för socialtjänstens arbete. Varken nämnden eller socialarbetarna får 
vidta insatser "över huvudet" på klienter. Undantag från denna huvudregel får göras för att 
möjliggöra ingripande till underarigas skydd. Detsamma gäller då det är frågan om 
tvångsingripanden enligt L VU, L VM eller LPT. Det finns även ärenden där nämnden enligt 
lag eller förordning är skyldig att yttra sig oavsett den enskildes samtycke. Så är fallet t.ex. då 
domstol eller åklagare begär yttrande från nämnden. Vidare finns möjligheter att utan den 
enskildes medgivande lämna information mellan myndigheter inom socialtjänst och hälso
och sjukvård, då syftet är att hjälpa ungdomar och personer som missbrukar. I första stycket 
framhålls vidare att socialtjänsten vid behov skall samverka med andra samhällsorgan samt 
organisationer och föreningar. Härvid bör uppmärksammas att sekretesslagen i princip 
förbjuder utlämnande av personliga uppgifter rörande klienterna utan deras samtycke. 

6.4 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)(1982:763) 
HSL säger i 2§ att hälso- och sjukvården skall bedrivas så den uppfyller kraven på god vård. 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Detta betyder med andra ord att vi är skyldiga att tillsammans med patienten 
upprätta en plan för den behandling vi erbjuder patienten. 

6.4.1 Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som trädde i kraft 2011-01-01 innebär ett 
förtydligande av vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och 
arbete för att förhindra vårdskador. 
Socialstyrelsen har ansvar att pröva klagomål från patienter, hantera s.k. Lex Maria 
anmälningar från vårdgivare. Lagen reglerar även hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter 
och Socialstyrelsen har skyldighet att vid behov vidta åtgärder mot hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

6.5 Socialtjänstlagen8 

Med anledning av omfattningen har vi valt att lägga utdrag ur socialtjänstlagen som bilaga. 

8 Se bilaga 2 
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6.6 Lagen om vård av nnga (L VU) 
Den som är under 20 år skall beredas vård enligt denna lag om det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård skall beslutas om 
det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas. Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 
för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vid beslut enligt denna lag skall 
vad som är bäst för den unge vara avgörande. Hänsyn skall tas till den unges vilja med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Beslut om vård med stöd av denna lag 
meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. När placering har gjorts på en 
LVU-institution är Statens institutionsstyrelse (SiS) vårdgivare men kommunen har 
fortfarande ansvar för att vård ges och för att planera för vård utanför LVU-institutionen. 

6.7 Lagen om vård av missbrnkare i vissa fall (LVM) 
Kommunen är ansvarig för att personer bereds vård enligt L VM när vård i frivillig form enligt 
SoL kan uteslutas. Vården kan inledas på sjukhus om en läkare bedömer att personen är i 
behov av sjukvård innan transport sker till en L VM-institution. Verksamhetschefen på 
sjukhuset är då ansvarig att underrätta kommunen om personen avviker från sjukhuset. 
Kommunen kan vid behov begära handräckning av polis för att utföra transporten till sjukhus 
respektive LVM-institution. När placering har gjorts på en L VM-institution är Statens 
institutionsstyrelse (SiS) vårdgivare men kommunen har fortfarande ansvar för att vård ges 
och för att planera för vård utanför L VM-institutionen. SiS har beredskap och har plats redo 
om vård i öppnare former misslyckas under vårdtiden. Kommunen ansvarar för planering för 
utsluss och eventuell fortsatt vård i frivillig form när LVM-tiden är till ända9

. 

6.8 Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) / Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
Enligt 6§ LRV och 16§ LPT skall en vårdplan upprättas snarast efter det att patienten tagits in 
för tvångsvård. Vårdplaneringen skall säkerställa att syftet med tvångsvården kan uppnås så 
snabbt som möjligt och med minsta möjliga användning av tvångsåtgärder. Planen skall så 
långt det är möjligt upprättas i samråd med patienten. 
Om det efter att vården påbörjats framkommer att det vore lämpligt att inleda en planering för 
en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård ska en 
samordnad vårdplan upprättas. En förutsättning för öppen tvångsvård är att både landstinget 
samt kommunen medverkar aktivt och ger nödvändiga vård- stöd- och serviceinsatser när det 
behövs. Enligt 7§ LPT och 12§ LRV skall en samordnad vårdplan fogas till en ansökan om 
öppen tvångsvård. 

7. GEMENSAM KUNSKAP OCH METODER 
För ökad kunskap om förebyggande arbete och tidig upptäckt krävs kontinuerlig utbildning av 
olika omfattning och nivå. Målet ska vara att all personal som kommer i kontakt med 
riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblematik ska kunna identifiera problematiken, ge 
kort rådgivning och genomföra motiverande samtal. 

9 Lagstiftning, se bilaga 2 
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7.1 Värdet av samverkan och rordelar med gemensamma utbildningar 
Ledningen i kommunen och landstinget är ansvariga för att utbildning och kompetens
utvecklingen genomförs. Huvudmännen måste samverka så att kompetensutvecklingen har 
hög kvalitet med såväl medicinskt, psykologiskt som socialt perspektiv. Arbetet bör inledas 
med lokala kunskapsinventeringar för att kartlägga behoven. Viktiga utgångspunkter är 
socialstyrelsens nationella riktlinjer och de kvalitetsindikatorer som beskrivs i detta 
styrdokument. 

7.2 Gemensam utbildning och kompetensutveckling 
Viss utbildning bör genomföras gemensamt i tvärgrupper så att både chefer och 
personal inom kommunen, landstinget och kriminalvården deltar samtidigt. 
Det ger ökad kunskap och förståelse såväl inom som mellan kommunen, landstinget och 
kriminalvården när det gäller ansvarsområden, uppdrag och begrepp. Syftet är att personal 
och chefer ges möjlighet att lära av varandra för att ra ökad respekt och förståelse för 
varandras kunskaper och uppdrag, så att de olika yrkesgrupperna "talar samma språk". Ett 
utvecklat länssamarbete för kompetensutveckling inom området kan vara en väg att samla 
resurser. Chefsgruppen är mycket betydelsefull eftersom den leder förändringsprocessen när 
det gäller att ta in och använda ny kunskap, implementera nya arbetssätt och se till att de 
arbetssätt och metoder som används följs upp och utvärderas. 

7.3 MetoderIO 
För att upptäcka och bedöma graden av alkohol- eller narkotikamissbruk hos en person 
behövs olika evidensbaserade bedömningsinstrument såsom biologiska markörer och 
psykosociala test. Dessa test gör det möjligt att välja åtgärder på rätt nivå och att följa utfallet 
av de åtgärder som den enskilde erbjudits, dvs bedöma om åtgärderna har hjälpt den enskilde 
att minska eller bryta sitt riskbruk, missbruk eller beroende. Exempel på psykosociala 
bedömningsinstrument som man nämner i de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård är AUDIT/DUDIT, ASI, ADAD, DOK och MAPS. I vårdprocessen är det 
viktigt att de olika huvudmännen och vårdgivarna använder sig av samma bedömnings
instrument för att ra en gemensam bild av problemen och ett bra underlag för behandlings
planering. Några av de behandlingsmetoder som man tar upp som evidensbaserade i de 
nationella riktlinjerna är CSM, ACT, KBT, l2-steg, Haschavvänjningsprogrammet och 
Återfalls-prevention. I riktlinjerna nämner man Motiverande samtal (MI) som en 
bemötandemetod. För mer ingående beskrivning av metoderna, se ordlistan. 

8. RIKTADE INSATSER 
Syftet med detta kapitel är att försöka belysa insatser för olika behov och grupper. Utifrån den 
komplexitet i problemområdet risk bruk, missbruk och beroende är kapitlet inte heltäckande 
men vi har ändå gjort ett försök att beskriva olika områden och dess specifika behov. Viktigt 
att lyfta fram är respekten för varandras professioner och professionella bedömningar och 
behovet av att utveckla gemensamma former för att motverka försämringstillstånd II. Kapitlet 
är sorterat i bokstavsordning. 

8.1 AlkohoIlNarkotikalBlandmissbruk 
Riktade insatser vid missbruk eller beroende 12 av alkohol, narkotika, båda eller andra 
sinnesförändrande medel ombesörjs av ett delat ansvar mellan kommun, landsting och stat. 

10 Se bilaga 3 för ytterligare rekommendationer på evidensbaserade metoder. 
11 Se utvecklingsområden 
12 För definition av missbruk, beroende och beskrivning av behandlingsaltemativ, se ordlistan. 
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Dessa insatser kan vara i öppenvård, heldygnsvård eller slutenvård. Kommunen står för 
utredning och öppenvårdsbehandling eller institutionsvård. Landstinget står för abstinens
behandling och avgiftning efter medicinsk bedömning och prioritering. Staten driver SiS
institutioner där en placering blir aktuell vid vård jm!. LVU l3 eller LVM l4

. 

8.2 Egenskydd och hygien 
All personal, oavsett huvudman, som arbetar med personer med missbruks-/beroendeproblem 
måste skydda sig själva från att bli smittade och att inte föra smitta vidare mellan 
patienter/klienter. En vanlig smittväg i vård och omsorg är indirekt kontaktsmitta via 
personalens händer och kläder. Det gäller därför att tillämpa goda rutiner i samband med 
provtagning, behandling, omvårdnad och närkontakt med den enskilde. Enheten för 
vårdhygien är en självklar samverkanspartner. Beroende- och infektions sjukvården har genom 
ett tydligt regelverk och av tradition klara rutiner för hur man förhindrar smittspridning och 
hur man skyddar sig själv mot smitta. Sjukvårdens kunskap och regelverk bör vara 
normbildande för hur man skapar goda rutiner för hygien och smittskydd i gemensamma 
verksamheter. Även kriminalvården är en viktig samverkanspart vid smittspårning, 
information och provtagning. 

8.3 Etnicitet 
Cirka 12 % av befolkningen i Sverige är utrikesfödda en!. SEB (2006). Hänsyn måste tas till 
att människor från olika kulturer har skilda vanor och traditioner inom alkohol- och 
narkotikaområdet. Problembilden kan skilja sig markant mellan olika grupper. Innan man 
söker förklaringar till sociala problem i etnicitet eller kulturella skillnader bör man söka svar i 
generella levnadsförhållanden Vissa grupper med utländsk bakgrund har sämre villkor när det 
gäller hälsa, arbete, ekonomi och boende, vilket är betydande riskfaktorer för missbruk och 
beroendeproblematik. 

8.4 Genus '. 
Personalen inom kommunerna och landstinget ska ha kunskap om skillnader i genus såsom 
konsumtionsmönster, kulturella och biologiska skillnader. I vår kultur är mäns drickande mer 
socialt accepterat än kvinnors, vilket bland annat medför att kvinnor skam- och skuldbeläggs 
för sitt drickande mer än männen. Kvinnor söker i mindre utsträckning hjälp för sina 
alkoholproblem. De söker i stället vård för somatiska och psykiatriska åkommor, vilket gör att 
kvinnor får hjälp för sina missbruksproblem senare i förloppet än männen. Det är stora 
skillnader mellan mäns och kvinnors missbruk och beroende av alkohol och andra droger. 
Alkoholmissbruk är cirka tre gånger så vanligt bland män som bland kvinnor. Cirka 70 
procent av behandlingen för missbruk ges till män och skadliga alkoholvanor är särskilt 
vanliga bland 20-24-åriga män. Eftersom kvinnor är i minoritet i både behandling och 
forskning så har missbrukarvården traditionellt varit manligt fokuserad. En viktig aspekt är de 
biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor. Studier visar att kvinnor är 
biologiskt känsligare för alkohol och narkotika än män och att fysiska skador inträder tidigare 
hos kvinnor. En individualiserad behandling utifrån den enskildes behov och förutsättningar 
är av central betydelse såväl medicinskt som socialt. Det finns stora individuella skillnader 
ifråga om behov som behöver tas hänsyn till vid vård och behandling av kviImor respektive 
män med missbruksproblematik. 

13 Se sid 12 kap 6.6 Lagen om vård av unga 
14 Se sid 12 kap 6.7 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
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8.5 Gravida 
Personalen på mödrahälsovården ska informera båda föräldrarna om risker med alkohol och 
andra droger i samband med graviditet. Den verksamhet som upptäcker att en gravid kvinna 
har ett missbruklberoende, ska tillsammans med kvinnan ta kontakt med primärvården, den 
specialiserade beroendevården och socialtjänsten för vidare utredning och bedömning av 
hjälpbehovet. "Skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen att anmäla eller lämna 
uppgifter till socialnämnd omfattar inte ofödda barn. Av kap 142 § sjätte stycket 
sekretesslagen framgår emellertid att sekretessen inte hindrar att uppgifter om en gravid 
kvinna eller närstående till henne lämnas från en socialtjänst- eller hälso- och 
sjukvårdsmyndighet till annan sådan myndighet om det behövs för att skydda det väntade 
barnet. Det är främst uppgifter om den gravida kvinnan men även uppgifter om närstående 
som kan lämnas ut. Kvinnansfamiljesituation kan vara av stor vikt för hennes möjligheter att 
skyddafostret och ge barnet det omhändertagande som är nödvändigt efter förlossningen ,,15 

Ett aktivt uppsökande och upprätthållande av kontakt och behandling för dessa kvinnor är 
särskilt angeläget. I den verksamhet som arbetar med dessa kvinnor bör finnas tillgång till en 
samlad kompetens från MVe, BVe, psykiatri, beroendevård och socialtjänst för att kunna ge 
familjen samordnade insatser från olika aktörer. Insatserna ska ges under en lång tidsperiod 
för att förhindra återfall i missbruk och ge modem hjälp att knyta an till det nyfödda barnet. 

8.6 Hemlösa/Hemlöshet J6 

Missbruksproblem och psykiatrisk problematik kan vara en orsak till hemlöshet. Hemlösheten 
kan också vara ett uttryck för en omfattande social svikt inom många centrala funktioner, 
exempelvis arbete, familj, socialt nätverk etc. Eftersom problematiken är komplex fordras 
kraftfulla, samordnade och långsiktiga insatser i vård och rehabilitering för att uppnå goda 
och varaktiga resultat. Socialtjänsten är en av flera aktörer som har ansvar för att lösa 
problemet, men är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen f'ar den hjälp och det stöd 
som de behöver. Den som hamnar utanför bostadsmarknaden har ofta svårt att få en ny 
bostad. Det är därför av största vikt att förebygga att personer med missbruk/psykisk 
funktionsnedsättning förlorar sin bostad. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att bedriva 
uppsökande verksamhet, dels för att motivera till vård och behandling, dels att aktivt arbeta 
för att fånga upp personer som riskerar att bli avhysta från sin bostad. Varje kommun bör 
utarbeta en strategi för samarbete med bostadsföretagen för att förebygga vräkningar och på 
så sätt minska risken för personer att bli hemlösa. Bland hemlösa kan det finnas en 
sammansatt problematik med missbruk, psykisk ohälsa och sjukdomar. En fungerande 
samverkan mellan huvudmälmen är en förutsättning för att olika behandlingsinsatser ska bli 
effektiva. I rehabiliteringen är det viktigt att skapa en gemensam och sammanhållen vårdkedja 
som kan utgöra grunden får att länka hemlösa tillbaka in i samhället. Vårdprocessen bör ses 
som en långsiktig motivations- och alliansperiod. Denna ska dokumenteras i en skriftlig 
vårdplan eller motsvarande som redogör för alla planerade insatser från de olika aktörerna. 
Det är viktigt att den aktuella vårdgivaren inte avvisar den som blivit hemlös. 

8.7 Kriminalvård 
Varje klient på häkte, anstalt samt alla klienter dömda till skyddstillsyn eller ställda under 
övervakning i frivård omfattas aven individuell verkställighetsplan som ska bidra till att 
minska klientens återfallsrisk i brott och missbruk. I denna är det viktigt att samarbete med 
övriga samhällsorgan fungerar enligt normaliseringsprincipen för att minska risken för återfall 
i brott. Denna verkställighetsplanering följer klienten genom kriminalvården och ut genom 
insatser i samhället. 

15 Referat ur Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården, 2007. 
16 Se ordlistan för definition. 
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8.8 Riskbruk 
Genom ett stöd från staten (Riskbruksprojektet) har vårdpersonal i samtliga landsting i 
Sverige fått utbildning i basal alkoholkunskap och motiverande samtal (MI). Satsningen har i 
första hand riktat sig till mödra- och barnavårdspersonal. Detta arbete går ut på tidig upptäckt 
av riskbruk och/eller missbruk och att tidigt under graviditeten kunna sätta in interventions
åtgärder. 

8.9 Samsjuklighet 
"Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och 

patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom 
(samsjuklighet). Om man misstänker att en klient med missbruks- och beroende problem vilken 
söker inom socialtjänsten också har en psykisk/somatisk störning eller sjukdom, ska man 
omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning förutsatt att inga 
sekretesshinder uppstår. Det är av stor vikt att behandlingfor såväl psykisk eller somatisk 
sjukdom samt behandlingför missbruk och beroende sker samtidigt och i samordnade former 
efter den första akuta insatsen. Detfinns i nuläget ingen evidensbaserad specifik behandling 
för samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat sig ha effekt vid 
behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom,,17 
Forskning rörande samsjuklighet mellan missbruk- och beroende samt psykisk sjukdom 18 

visar att personer med missbruk och beroende löper en klart förhöjd risk för psykisk sjukdom 
och vice versa. Det finns relativt få svenska studier av den storlek och kvalitet som bör krävas 
för uppgifter om samsjuklighet. Resultaten i de studier som finns överensstämmer med 
resultaten i motsvarande internationella studier. Mellan 30 och 50 % av de personer som söker 
vård för missbruk eller beroende har också prevalens för psykisk sjukdom. Bland de som 
söker för vård för psykisk ohälsa har mellan 20 och 30 % samtidigt problem med missbruk 
eller beroende. Inom tvångsvården enligt L VM, LRV och LPT är talen än högre 19. 

Detta sammantaget visar vikten aven god samverkan för att rätt vårdinsatser sker av rätt 
huvudmän vid rätt tidpunkt. För särskilt vårdkrävande personer med psykiska störningar.och 
missbruksrelaterad farlighet fordras speciella resurser för utredning och behandling samt stöd 
och omvårdnad. Det fordras även ett adekvat boende och sysselsättning för denna grupp. 

8.10 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk 
Personer med dessa funktionsnedsättningar har svårigheter inom flera områden såsom 
uppmärksamhet, impulskontroll, reglering av aktivitetsnivå, socialt samspel, inlärning, minne 
och motorik. Kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna ökar i 
samhället och därigenom även kraven på riktade insatser från både landstinget och 
kommunerna. 
Risken för att utveckla alkohol- eller narkotikaberoende är nästan dubbelt så hög för 
vuxna med ADHD som för befolkningen i övrigt20 För personer med neuropsykiatriska 
fuuktionsnedsättningar och missbruk är det viktigt att en diagnos fastställs så tidigt som 
möjligt så att en behandling/rehabilitering kan påbörjas. Diagnosen bör baseras på såväl 
psykiatriska som neuropsykiatriska utredningar liksom funktionsbedömning. Rätt diagnos kan 
innebära att risken för felbehandling minskar. 

17 Sid 184 Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård 2007 
18 Se referenslista Öjehagen 2009 
19 Se referenslista Diskussionspromemoria av Missbruksutredningen 2010, S 2008:04 
20 Se referenslista Disney ER, Elkins!J, McGue M, lacano WG. 1999;156:1515-2 
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8.11 Smittskydd 
Information och rådgivning om smittspridning av infektionssjukdomar är viktiga inslag i 
preventions- och behandlingsarbetet for såväl ungdomar i riskzonen som får dem med 
etablerat missbruk. Landstingets smittskyddsläkare har ansvar får att planera, leda och 
organisera smittskyddsarbetet i länet. Det är viktigt att all personal inom socialtjänst, 
beroendevård, ungdomsmottagningar, övrig sjukvård och kriminalvård som arbetar med 
ungdomar och vuxna med missbruklberoende har goda kunskaper om infektionssjukdomar för 
att kunna informera om riskerna f'6r smittspridning och sjukdom. 

8.12 Underbållsbebandling iör opiatberoende 
Underhållsbehandling ska syfta till att den som är beroende av opiater ska upphöra 
med sitt missbruk samt få en rorbättrad hälsa och social situation. Personer som söker 
underhållsbehandling ska ha haft ett långvarigt opiatberoende. I den utredning som 
görs innan behandlingen påbörjas ska personens medicinska, psykologiska och sociala 
situation belysas. Utredningen ska göras i samråd med den enskilde och socialtjänsten. 
Underhållsbehandlingen ska ses som en del i en långsiktig rehabilitering som syftar 
till att stödja personen att forändra sin livssituation. I rehabiliteringen är det viktigt 
att skapa en gemensam och sammanhållen vårdstruktur med ett nära samarbete 
mellan sjukvården och socialtjänsten. Socialtjänsten har ansvar får omvårdnad, 
boendestöd och daglig sysselsättning under behandlingsperioden. Den enskilde och 
socialtjänsten ska informeras om Socialstyrelsens roreskrifter och riktlinjer rörande 
vårdplanering och behandling av opiatberoende samt kriterier ror uteslutning från 
underhållsbehandling, SOSFS 2009:27. 

8.13 Ungdomar och Unga vuxna 
Landstinget Västmanland genomfår regelbundet s k befolkningsundersökningar där 
målgruppen är elever i åk 6, 9 och åk 2 på gymnasiet. Undersökningen har genomrorts 
vartannat år sedan 2000 och heter Liv och Hälsa Ung. Undersökningen år 2008 som bl. a 
berörde frågor om deras alkohol- och drogvanor besvarades av c:a 10 000 elever. Under
sökningen 2008 visar att cirka 6 % av flickorna och pojkarna i årskurs 7 berusar sig minst en 
gång per månad. I slutet av högstadietiden (årskurs 9) hade andelen stigit till cirka 22 % bland 
flickorna och 26 % bland pojkarna. Under andra året på gymnasiet svarade 42 % av flickorna 
och 50 % av pojkarna att de berusar sig minst en gång i månaden. I en analys av materialet 
framgår det att alkoholkonsumtionen hos ungdomarna står i klart samband med svåra 
psykosomatiska symtom, fysiska symtom, sömnstörningar, depression och låg social tillit. 
Berusningsdrickande bland unga vuxna har ökat under senare år och de flesta riskbruks
konsumenter finns i dessa grupper. Unga vuxna mellan 18 och 25 år har den högsta 
alkoholkonsumtionen i länet. I den åldersgruppen grundläggs oftast de alkoholvanor en 
person får som vuxen. Förebyggande åtgärder är därför särskilt viktiga for att motverka 
skadliga dryckesvanor hos unga vuxna så att de inte utvecklar ett missbruklberoende. 
De ungdomar och unga vuxna som befinner sig i riskzonen for att utveckla alkohol- eller 
narkotikaberoende identifierar sig inte som missbrukare. De är därfor vanligen inte 
motiverade att söka hjälp inom socialtjänsten eller landstingets beroendevård. 
Besöksfrekvensen av ungdomar och delvis unga vuxna på de integrerade mottagningarna 
ror vuxna är låg, vilket gör att det kan vara önskvärt att de specialiserade mottagningarna 
får ungdomar, "Mini Marior", även kan ta emot och behandla gruppen unga vuxna. Eftersom 
vissa behandlingar pågår under lång tid skulle detta innebära kontinuitet i behandlingen och 
ge möjlighet att folja ungdomen upp i vuxen ålder. När det gäller vård och behandling av 
ungdomar och unga vuxna finns det i dagsläget inga specifika evidensbaserade metoder, 
däremot är det viktigt att tillämpa de beprövade erfarenheter som finns. De metoder som 
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tillämpas vid missbruks arbete med vuxna kan inte i alla delar överföras på arbete med 
ungdomar och unga vuxna. Unga vuxna som har utvecklat skadliga alkoholvanor och 
narkotikaberoende och som behöver hjälp att avbryta sitt missbruk bör få vård- och 
behandlingsinsatser som är särskilt anpassade för unga vuxna. En lättillgänglig rådgivning på 
internet har stora möjligheter att nå fram till denna målgrupp. 

8.14 Utsatta barn 
Det är viktigt att öka kunskapen om livsvillkoren för barn som lever med missbrukande 
föräldrar och värna om deras rätt till en god livskvalitet oavsett föräldrarnas 
problem. Barn till missbrukande föräldrar finns i alla samhällsklasser och miljöer. 
Barn i dessa familjer har en betydligt större risk för att själva utveckla olika typer av 
problem än andra barn och dessa barn uppmärksammas i allmänhet alldeles för sent. 
All personal som kommer i kontakt med barn har anmälningsplikt till socialtjänsten vid 
misstanke om att barn far illa. Viktigt att poängtera att det inte behöver finnas några bevis 
eller att man som anmälare inte behöver göra en egen bedömning utan det räcker med en oro 
för att barnet inte får den omvårdnad som det behöver. En tidig anmälan kan bidra till att 
barnet får hjälp i ett tidigt skede. Socialtjänstens arbete ska präglas av helhetssyn där hela 
barnets sammanhang uppmärksammas för att insatserna som ges ska ha möjlighet att förändra 
barnets livssituation. Socialtjänsten har ansvar för att samordna insatser från andra aktörer. 
Rutiner för detta ska finnas dokumenterade i den lokala samverkansöverenskommelsen. 

8.15 Våld 
Över hela världen visar forskning att det finns ett samband mellan berusning och våld. 80 % 
av misshandelsfallen i Sverige sker i sam band med alkoholkonsumtion, enligt rapport från 
Socialstyrelsen. Enligt experter ökar individens benägenhet att använda våld i samband med 
alkohol samtidigt som det inte är alkoholen i sig som gör människor våldsamma utan det finns 
ett indirekt samband. Det betyder inte att alla som slår sin partner har missbruksproblem eller 
att de druckit vid ett misshandelstillfålle. Övriga faktorer som kan samverka för riskfyllt 
beteende är psykologiska, sociala och genetiska sådana. Den I juli 2007 skllrptes socialtjänst
lagen för att tydliggöra kommunernas ansvar att ge stöd och hjälp till brottsoffer som blivit 
utsatta för våld. Ändringen innebär bl.a. att kommunerna särskilt skall beakta att våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Ett framgångsrikt sätt 
att upptäcka förekomsten av våld är att skapa rutiner så att den enskilde får frågan om sin 
personliga erfarenhet av våld vid övriga frågor om hälsa, kostvanor, tobak och alkohol. 

8.16 Äldre 
Med anledning av att livslängden ökat under 2000-talet har andelen äldre personer med 
riskkonsumtion ökat kraftigt. Med åldrandet förändras kroppens förmåga att hantera en given 
mängd alkohol så att en man i 70-årsåldern kan ha 20-30 % högre blodalkoholhalt än en 35-
åring vid samma mängd intagen alkohol. Hos kvinnor kan skillnaden vara ällliU större. Det är 
angeläget att man inom primärvården är särskilt uppmärksam på alkoholkonsumtionen bland 
äldre och informerar om de förhöjda riskerna och möjligheten till behandling. 

9. KVALITETSFAKTORER 
Syftet med detta kapitel är att lyfta fram faktorer som kan fungera som förtydligande av god 
kvalitet inom riskbruks, missbruks- och beroendevården. 

9.1 Barn och unga 
• Barnens situation är belyst i journaler och vårdplaner. 
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• Information om riskerna med risk-I missbruk ges till blivande föräldrar. 
• Kvinnor med missbruk och deras barn följs upp efter förlossningen. 
• Rutiner finns för att uppmärksamma utsatta barn. 
• Barn till föräldrar med missbruk erbjuds insatser exempelvis i form av stödgrupper. 
• Föräldrar erbjuds kunskapsbaserad föräldrastöd/-utbildning. 
• Ungdomsmottagningarna har rutiner för tidig upptäckt av riskbruklmissbruk och 

psykisk ohälsa. 
• Föräldrarna är delaktiga i planeringen av vården. 

9.2 Personalen 
• Personalens utbildning och handledning ska innehålla kunskap och diskussion kring 

genusperspektiv, etik och värderingar. 
• Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. 
• Utbildning genomförs av de båda huvudmännen gemensamt. 
• Personalen på de kommunala öppenvårdsmottagningarna har kompetens för att 

arbeta med ungdomar och unga vuxna. 
• Att rutiner för aktivt uppsökande verksamhet när en ung vuxen uteblir från avtalad tid 

finns. 
• Personalen ska erbjudas utbildning i etnicitet och kulturella skillnader. 

9.3 Kommunen, landstinget och andra samverkanspartners 
• Kommunen, landstinget och eventuellt andra samverkanspartners har en gemensam 

lokal samverkansöverenskommelse. 
• Rutiner för samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och andra samverkanspartners 

finns. 
• Det finns arbetssätt för samverkan vid eller för tidig upptäckt såväl inom kommunen 

och landstinget som mellan huvudmännen. 
• Alkohol- och narkotikapolitisk handlingsplan ska finnas i kommunen samt i 

landstinget. 
• Det finns samlokaliserade mottagningar med kompetens från socialförvaltning, 

psykiatri och primärvård. 
• Kommunen har en strukturerad samverkan med bostadsföretagen. 
• Rutiner för att förhindra vräkning finns. 
• Gemensam Individuell Plan finns och har upprättats i enlighet med gällande 

lagstiftning i Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
• Att rutiner för uppsökande verksamhet finns 21

. 

• Att brukarperspektiv och brukarmedverkan blir tydlig både på individ- och gruppnivå 
till exempel genom medverkan i de lokala styrgrupperna. 

• Rutiner kring kontroll, uppföljning och utvärdering av familjehem, behandlingshem 
och andra institutioner där patienter, klienter och brukare placeras för vård ska finnas. 

21 se kap 5.3 kommunens ansvar 
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9.4 Metoder och behandling 
• För identifiering av riskbruk, missbruk och/eller beroende används 5 frågor och/eller 

AUDITIDUDIT och får bedömning av insatser används DOK, ASI eller ADAD. 
• Vid behov av insatser från flera aktörer finns en gemensam individuell plan upprättad. 
e Personalen använder metoderna kort rådgivning och motiverande samtal. 
• Att de olika aktörerna använder en terminologi som förstås av såväl klienter, patienter, 

brukare, anhöriga samt samverkanspartners. 

10. UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Följande punkter är förslag från arbetsgruppen för fortsatt utvecklingsarbete i länet. För att en 
utveckling av riskbruks-, missbruks- och beroendevården utifrån de rekommendationer som 
finns i de Nationella riktlinjerna får missbruks- och beroendevården ska vara möjlig har vi 
sett att vissa organisationsf6rändringar är nödvändiga. V år uppfattning är att det troligen 
också är nödvändigt med vissa resurstillskott. Vi är dock övertygade om att de punkter som vi 
föreslagit på sikt kommer att underlätta arbetet, ge samverkansvinster och minskade -
vårdkostnader. Vissa av de utvecklingsområden som arbetsgruppen tagit upp kräver dock inte 
mer resurser än vad som är tillgängliga idag. 

• En fortsatt samverkan för att driva och hålla samman frågorna på länsnivå behövs. 
Huvudmännen ska fortsätta att gemensamt vidareutveckla ett arbete i enlighet med 
rekommendationerna i riktlinjerna. Kommunerna, Landstinget Västmanland och den 
specialiserade beroendevården ska fortsätta diskussionerna om hur vi bygger en stabil 
och fungerande riskbruks-, missbruks- och beroendevård i Västmanland som 
inkluderar alla bitar i vårdkedjan. Varje huvudman behöver också fortsätta att införliva 
riktlinjerna i den egna organisationen. 

• En utveckling av den slutna heldygnsvården för att tillfredsställa patienternas, 
klienternas och brukarnas behov av tillnyktring, avgiftning och abstinensbehandling 
krävs. 

• Det är angeläget att se över organisationen och vårdutbudet för ungdomar och unga 
vuxna med risk att utveckla missbruklberoende eller som redan har utvecklat ett 
missbruklberoende. För detta fordras forskning och metodutveckling av behandling 
som är anpassad för denna målgrupp. Barn- och ungdomspsykiatrin ska involveras i 
det fortsatta arbetet. 

• Mottagningar som uppfattas som lättillgängliga och som bemannas av personal från 
både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så kallade samlokaIiserade 
mottagningar, ska inrättas. 

• Inom somatisk akutvård ska det finnas spetskompetens i riskbruks-, missbruks- och 
beroendefrågor. 

• All personal som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med riskbruk-, missbruk- och 
beroende ska erbjudas stöd genom t ex handledning och/eller samverkan med 
specialiserad beroendevård för att utveckla och stärka den egna kompetensen. 

• Landstingets missbruks- och beroendevård ska i samverkan med socialtjänsten arbeta 
för att flera vårdmiljöer med förstärkt kunskap om kvinnors och mäns olika 
utgångspunkter och behov skapas. Ett tydligt genusperspektiv och även verksamheter 
som är specifikt utformade för kvinnor ska finnas med i ett fortsatt länssamarbete 
kring riktlinjerna. 
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• Det finns behov av att utveckla kompetens och metoder fur behandling av gravida 
kvinnor med sam sjuklighet. 

• Tillgång till anhörigstöd ska utvecklas. Stödet till barn till föräldrar med missbruk och 
beroende, men även övriga närstående ska förbättras. Samverkan och rutiner för 
kontakter med brukar- och anhörigföreningar ska utvecklas. 

• Gemensamma lokala team ska byggas upp med ansvar fur arbetet med personer med 
svår samsjuklighet. En utveckling av ett gemensamt arbetssätt behöver ske då det är 
viktigt att även behovet av hälso- och sjukvård för den somatiska ohälsan tillgodoses. 

• Speciell kompetens, bättre samverkan och samplanering för utredning och behandling 
av personer med samsjuklighet/neuropsykiatrisk problematik och missbruk ska finnas 
hos den specialiserade beroendevården och kommunernas socialtjänst. 

• Att socialtjänst och övrig missbruks- och beroendevård använder systematisk 
dokumentation som möjliggör uppföljning och utvärdering av metoder och arbete. 
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Bilaga l 

ORDLISTA 

ABSTINENSBEHANDLING syftar främst till att förhindra krampanfall, delirium tremens 
och död, men ska också behandla patientens ospecifika symtom och lidande. 
ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Strukturerad standardiserad intervju som syftar 
till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik på nio olika 
livsområden. ADAD är den evidensbaserade ungdomsversionen av ASI vars syfte är att ge 
bättre underlag för behandlingsplanering och möjligheter att inleda dialog med den unge om 
problem och behov. 
ACT (Assertive Community Treatment). Intensiv case management som omfattar 
samhälls baserad uppsökande vård och omsorg. Den är en teambaserad (psykiater, 
sjuksköterska, socialarbetare, psykolog, arbetsterapeut etc) åtgärd som strävar efter att ge en 
heltäckande insats med minimal användning av resurser utanför teamet. 
ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument) är ett strukturerat intervjuformulär som får fram 
en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enl. leD-lO och DSM-IV:s 
diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt 
bruk/missbruk eller beroende. Består av 75 frågor. Användandet av ADDIS intervju kräver 
utbildning genom Börje Dahl och 4 M konsult AB. 
ADDIS-net. Databaserat program för bearbetning av ADDIS-intervjumaterial. 
ALKOHOLBEROENDE kan, enligt folkhälsovetenskapligt lexikon, definieras på olika sätt 
beroende på vilket diagnostiskt system som används. Men med den generella diagnosen 
alkoholberoende brukar menas att man utvecklar tolerans och merbegär. Kronisk alkoholism 
används när beroendet varit manifest i flera år och det dessutom uppstått komplikationer eller 
alkoholrelaterade sjukdomar. 
ANONYMA ALKOHOLISTER (AA). Det enda kravet för medlemskap är en önskan att 
sluta dricka. AA är en gemenskap som är öppen för alla, män och kvinnor vars främsta syfte 
är att hålla sig nykter och hjälpa andra att uppnå nykterhet. Det är en helt obunden rörelse som 
inte har någon anknytning till någon religion, politisk organisation eller någon annan rörelse 
av något slag. De deltar inte i några offentliga debatter. Behöver du hjälp? Ring Telejouren 
08-7203842 och tala med en nykter alkoholist, så får du veta mer. Bemannad alla dagar kl. 
11-13 samt 18-20. 
ASI (Addietion Severity Index). Strukturerat standardiserat intervjumaterial som belyser sju 
olika livsområden som påverkas vid missbruk och/eller beroende. För val av insats, 
behandlingsplanering och uppföljning av den enskildes situation och behov ska ASI 
användas. AS I-intervjun ger en kartläggning av personens livssituation och problem, vilket 
sedan ligger till grund för bedömning av hjälpbehovet. Intervjw1 innehåller frågor som täcker 
olika livsområden av betydelse för personer med missbruk eller beroende. AS I-intervjun 
ställer höga krav på intervjuaren och kräver därför utbildning. 
ASI-Net. Databaserat program för bearbetning av ASI-intervjwnaterial. Möjlighet till att 
använda som underlag i statistik. 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Som psykologiskt test för att identifiera 
personer med riskabla eller skadliga alkoholvanor rekommenderas att AUDIT används. Det är 
ett enkelt och snabbt screeningstest som är kvalitetssäkrat och används inom sjukvård, 
socialtjänst och kriminalvård. AUDIT finns i skriftlig form och intervjuform. Testet innehåller 
10 frågor som maximalt kan ge 40 poäng. 
AVGIFTNING innebär ett planerat, och medicinskt övervakat, avvänjande från något 
beroendeframkallande ämne, vanligen alkohol, narkotika och/eller tabletter. 



BEROENDE enligt DSM-IV: 
I. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 
2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 
3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 
4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska intaget. 
5. Betydande del av livet ägnas åt att anskaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 
alkohol eller narkotika. 
6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 
7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 
Minst tre kriterier uppfYllda under en och samma 12 månaders period. 
BEROENDE enligt ICD-lO (WHO): 
1. Stark längtan efter drogen. 
2. Svårigheter att kontrollera intaget. 
3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 
4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 
5. Ökad tolerans. 
6. Fysiska abstinenssymtom. 
Minst tre kriterier uppfYllda under en och samma 12 månaders period 
BSF (Beteende, Samtal, Förändring). Motivationshöjande program, kan även fungera som en 
"språngbräda" in i längre brotts- och missbruksprogram. 5 st semistrukturerade samtal med 
utgångspunkt i förändring enl Prochaska och Di Clementes förändringsmodeller och MI. 
AUDIT och DUDIT finns kopplade till detta. Bedrivs på anstalt och frivård. 
CRA (Community Reinforcement Approach). De huvudsakliga strategierna i CRA är 
funktionsanalys, Hirdighetsträning i form av självkontrollträning eller 
problemlösningsfårdigheter, kommunikationsträning (exempelvis tacka nej-träning). 
CSM (Case Management) är en insats som används bland annat för personer med allvarliga 
psykiska funktionshinder. Syftet är att koordinera vården dessa personer får så att de kan leva 
ett så självständigt liv som möjligt. Konkreta målsättningar är: 
att fler patienter håller kontakt med vård- och stödsystemet, 
att minska eller undvika återinläggningar på sjukhus (också längd på inläggningar) och 
att förbättra för klienten, framför allt när det gäller social funktion och livskvalitet. 
DROGBEROENDE är när en person på ett avgörande sätt är i behov av droger för att kunna 
fungera i en vardagsfunktion. Det brukar karaktäriseras av toleransökning vilket leder till 
ökande doser och abstinens. Ytterligare tecken på drogberoende är effekter på hälsa och social 
anpassnmg. 
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test). Screeningsinstrument för att identifiera 
personer med narkotikaproblem. Utifrån resultatet av dessa test kan man göra en bedömning 
av problemets allvar och vilken nästa insats bör vara. 
FEM FRÅGOR. Används vid patientkontakter inom Landstinget Västmanland för att belysa 
livsstilsfrågor. Frågeställningarna tar upp fem livsområden, motion, stress, tobaksbruk, 
alkohol och mat. 
HALVERINGSTID. Den tid inom vilken mängden av ett ämne hinner sjunka till hälften, 
genom sönderfall eller nedbrytning. 
HAP (Haschavvänjningsprogrammet). Behandlingen utgår från cannabis negativa inverkan på 
de tankefunktioner som individen använder för att lösa vardagliga problem och på 
eliminations/abstinensprocessen. Behandlingsperioden, som i princip pågår lika länge som 
abstinensfasen, sträcker sig över sex till tio veckor och innehåller en medicinsk, en 
psykologisk och en social fas. Behandlingstekniken går ut på att hjälpa cannabismissbrukaren 
att omorientera de tankemönster som utvecklats under missbrukstiden och därmed öka 
hanslhennes sociala och psykologiska kompetens. 



HEMLÖS/BOSTADSLÖS, Socialstyrelsens def. Hemlöshet beskriver en situation en 
person befinner sig i för en kortare eller längre tid. I många sammanhang förknippas 
begreppet hemlöshet med att sakna tak över huvudet, som uteliggare eller personer som bor 
på härbärgen. 
KORSTOLERANS. När två beroendeskapande medel är så pass lika att det ena kan dämpa 
bristen av det andra. Tolerans betyder att kroppen anpassat sig vid medlet. Korstoleransen 
betyder alltså att när du är beroende av det ena kan du delvis tillfredsställa det beroendet med 
det andra medlet. Ex: alkohol och bensodiazepiner. 
LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
1§ Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psykiatrisk vård. 
Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och 
annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. 
2§ Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sådan, som 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården skall syfta till att sätta patienten i stånd att 
frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd han eller hon behöver. 
Lag (2008:415). 
3§ Tvångsvård rar ges endast om patienten lider aven allvarlig psykisk störning och på grund 
av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt: 
l. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än 
genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller 
2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen 
psykiatrisk tvångsvård). 
MISSBRUK OCH BEROENDE. Begreppen missbruklberoende betonar de negativa sociala 
och medicinska konsekvenser som alkohol och narkotika leder till. Enligt socialstyrelsens 
riktlinjer för förhållningssättet till missbruk och beroende är de multifaktoriella fenomen. Med 
det menas att många faktorer, ibland i samverkan, har betydelse vid utvecklingen av missbruk 
och beroende. På det medicinska området är begreppen huvudsakligen kopplade till 
diagnosklassifikationerna leD-lO och DSM-IV. Med alkoholberoende menas enligt leD-lO 
en grupp av fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen där alkohol får en mycket 
högre prioritet av individen än andra beteenden som tidigare haft större betydelse. 
Alkoholmissbruk enligt DSM-IV är ett upprepat drickande av alkohol det senaste året som lett 
till sociala, psykiska eller fysiska skador. 
I socialtjänstlagen saknas definitioner av termerna "missbruk" och "missbrukare". De uttrycks 
i stället som allmänt hållna formuleringar. Missbrukstermens vaghet kan ge upphov till 
olikheter i rättstillämpningen. Det kan även medföra svårigheter i sanlVerkan. Det är därför 
angeläget att huvudmännen formulerar gemensamma definitioner. 
MI (MotivationaI Interviewing, Motiverande samtal). En kognitiv beteendeterapeutisk metod 
och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en klientcentrerad metod som höjer den inre 
motivationen för förändring genom att bland armat utforska och lösa ambivalens. Metoden 
handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande stil och ser sig som en jämlik 
samarbetspartner, dels om att söka efter och locka fram klientens egna tankar och ideer om 
det aktuella beteendet och hur det ska förändras, och dels om respekt får klientens autonomi 
och egna förmåga. 



MISSBRUK enligt DSM IV. 
Ett maladaptivt (felanvänt) substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsned
sättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av fyra följande kriterier under en och 
samma tolvmånadersperiod: 

• Ett upprepat substansbruk som leder tiII att individen misslyckas med att fullgöra sina 
skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex substansrelaterad upprepad 
arbetsfrånvara eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, avstängning 
eller reglering från skola; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll) 

• upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada (t 
ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner) 

• upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (t ex att vid upprepade tillfällen 
bli arresterad för substansrelaterat störande beteende) 

• fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 
mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, 
gräl med partnern om följderna av berusning). 

Att symtomen aldrig har uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans. 
NARKOTIKA är ett samlingsnamn för illegala rusmedel av olika art. Den medicinska 
termen narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel - framför allt opioider 
som morfin och heroin. Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som 
narkotikaklassats av de olika ländernas myndigheter, till exempel Läkemedelsverket i Sverige 
och därmed kan narkotikabegreppet skilja sig från land tiIlland. I dagligt tal innefattar 
narkotika oftast alla icke socialt accepterade rusmedel, oavsett legal status eller medicinsk 
effekt (såvida de inte används som läkemedel), och då används ofta istället det besläktade 
slanguttrycket knark. Klassningen av preparat görs i Sverige av Läkemedelsverket som har 
förteckningar över narkotika. Den senaste förteckningen är "LVFS (1997: 12), ändrad och 
omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4 och 2002:4, om förteckningar över narkotika". Klassningen 
bestäms till stor del av internationella överenskommelser, 1961 års allmänna 
narkotikakonvention och 1971 års psykotropkonvention, men därutöver finns det i 
narkotikastrafflagen ett antal kriterier som Läkemedelsverket ska grunda sin bedömning på. 
För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt, beroendeframkallande eller 
euforiserande. I den officiella klassningen finns det fem undergrupper. 

• Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel 
heroin, cannabis och hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller 
sälja. 

• Förteckning II - IV: Droger som används medicinskt och kräver import/exporttillstånd, 
till exempel morfin, amfetamin och bensodiazepiner. 

• Förteckning V: Droger som ej omfattas av internationella konventioner och ej kräver 
import/exporttillstånd. Svagare opioider, bedövningsmedel och vissa 
bensodiazepinliknande substanser. 

Medicinsk användning av narkotika med läkares föreskrift är den enda som är tillåten enligt 
lag. All annan användning- både langning, innehav och bruk är förbjuden och kan ge böter 
eller fängelse. I Sverige betecknas all användning av narkotika som missbruk eftersom det är 
olagligt. 
ONE TO ONE. Kognitivt, beteendebaserat program som är manualstyrt. Enskilt program. 
Bedrivs i anstalt och frivård. Riktat mot kriminalitet och problemlösning. 24 timmar 1-2 
träffar/vecka. 



Prime For Life. Upplysningsprogram om alkohol och droger till hjälp att skydda det man 
värdesätter mest i livet. Programmet bygger på vad forskningen om alkohol och i viss mån 
narkotika har kommit fram till om risken att utveckla problem, både på kort och lång sikt 
avseende hälso- och situationsrelaterade problem. 
Målgrupp: Klienter som har ett riskbruk av alkohol och eller narkotika. 
Tidsåtgång: Totalt 5 halvdagar en gång i veckan. 15 timmar. 
Bedömningsunderlag: Handläggare gör själva bedömningen utifrån den kunskap de har om 
klienten. Inga personliga intervjuer krävs från programledarna. Bedrivs på anstalt och frivård. 
PRISM (Programme for reducing individual substance misuse). Bedrivs på anstalt och 
frivård. Målgrupp: klienter med missbruk och där missbruket är kopplat till kriminaliteten. 
Omfattning; fårmöte, kartläggning, fårdighetsträning och tillämpningar. Sista delen 
skräddarsys får den aktuelle klienten. Tidsåtgång: 32,5 timmar. 
RISKBRUK. Riskbruk av alkohol innebär en konsumtion i sådan mängd att risk får svåra 
medicinska och sociala skador som t ex. leverskada, beroende, sociala skador och ökad 
olycksfallsrisk fåreligger. Riskbruk är en etablerad riskfaktor får ohälsa och ökar såväl 
sjuklighet som skador och dödlighet i ett stort antal sjukdomar. Riskbruk bidrar i hög 
utsträckning till sociala problem, fysiska och psykiska sjukdomar, skador och får tidig död. 
Andra allvarliga konsekvenser är ökat användande av våld samt ökat antal olyckor och suicid. 
De flesta alkoholrelaterade skador orsakas av personer med riskfylld alkoholkonsumtion 
Ibland definieras risk bruk utifrån viss mängd alkohol. Gränsdragningen vad som är bruk, 
riskbruk eller missbruk kan definieras efter en enkel konsumtionsmodell som fastställts av 
Statens beredning får medicinsk utvärdering (SBU). Omräknat till s k standardglas (=12 gram 
100% alkohol) innebär ett riskbruk 9 glas per vecka för kvinnor och 14 glas per vecka för män 
ett riskbruk. Allt berusningsdrickande bedöms som riskbruk. Även berusningsdrickande med 
mer än 4 glas får kvinnor och 5 glas får män per tillfålle bedöms som ett riskbruk. Ett 
standardglas motsvarar: 2x33ellättöl (2,1 %) eller 45 el folköl (2,8%) eller 33 el starköl 
(5,5%) eller 12 el vin eller 8 el starkvin eller 4 el sprit. 
Vad som är viktigt att notera är att det är alkoholen i sig och inte om det är vin, öl eller 
starksprit som påverkar kroppen. Man ska också observera att det är individuellt och 
situationsbetingat vad som är riskfyllt. Olika personer har olika känslighet för hur omfattande 
alkoholkonsumtion som fordras får att ge alkoholrelaterade skador och sociala problem. 
Vanligt är att det blir negativa fåljder även får barn och övriga närstående när en anhörig har 
får hög alkoholkonsumtion. 
SAMSJUKLIGHET (comorbidity). Samtidig fårekomst av minst två sjukdomar som 
påverkar individens sätt att fungera och överleva. I vissa sammanhang syftar man i fårsta 
hand på samtidig förekomst av kroppslig och psykisk sjukdom, personlighetsstörning och 
alkohol/drogmissbruk etc. 
TILLNYKTRING vid alkohol- och/eller annan drogpåverkan före en eventuell 
abstinensbehandling. 
TOLERANSUTVECKLING. När kroppen har vant sig vid ett medel och kräver mer för att 
få fortsatt effekt. Tolerans kan både utvecklas fort och långsamt. 
TOLVSTEGSBEHANDLING. Enligt de nationella riktlinjerna är målgruppen för 
tolvstegsprogrammet vuxna personer med alkoholberoende. Inom SiS används metoden även 
vid behandling av ungdomar med alkoholmissbruk, och vid behandling av såväl vuxna som 
unga med narkotikaberoende. I en behandling ingår lektioner om "kemiskt" beroende. 
Deltagarna fär bland annat kännedom om sjukdoms begreppet, om fårnekande och om hur 
man förebygger återfall. I gruppterapi talar deltagarna om konsekvenserna av missbruket och 
hur det påverkar deras liv. Identifikationen med andra missbrukare ger insikt och styrka som 
gör det lättare att ta ansvar för det egna tillfrisknandet. Inom tolvstegsprogrammet är det 
viktigt att även de anhöriga medverkar. Behandlingen följs av regelbunden medverkan i 



självhjälpsgrupper i AA (Anonyma alkoholister) eller NA (Anonyma narkomaner). Det finns 
kommuner som har anställda 12-stegsterapeuter som genomför tolvstegsbehandlingar i 
öppenvård. 
TOLVSTEGSPROGRAMMET, l2-STEG. Alkohol- och narkotikaprogram, baserat på de 
12 stegen, utarbetade av Anonyma Alkoholister. Bedrivs idag på 14 kriminalvårdsanstalter. 
Målgrupp: klienter med missbruk. Metod: programmet bedrivs i tre faser; introduktion, grund 
och förlängd behandling. 
VÅGA VÄLJA. Kognitivt beteendeterapeutiskt manualstyrt program som bygger på social 
inlämingsteori. Målgrupp: drogmissbrukare. 25 gruppträffar a 2,5 timmar plus tre individuella 
träffar. 
ÅTERFALLSPREVENTION (ÅP). Metoden syftar till att upprätthålla ett nyktert/drogfritt 
beteende samt till att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. 
Gruppbehandling, i undantagsfall enskilt. Målgrupp: Missbrukare av alkohol och/eller droger 
som passerat den omedvetna/uppgivna fasen i förändringsprocessen. OBS! Klienten skall ha 
haft drogfiia perioder så vi har återfall att prata om. Klienten skall vara ASI utredd. Varje 
deltagare får identifiera sina egna individuella risksituationer och handlingsmönster. En kurs i 
Återfallsprevention består av åtta obligatoriska kärnsessioner; att identifiera högrisk -
situationer, hantera sug efter alkohol/droger, tacka nej träning mm. Om klienten är i 
ambivalens kan en BSF serie först vara motivationshöjande. Tidsåtgång: 1 förträff samt 8 
träffar om 1,5 timme åt gången. Bedrivs inom socialtjänsten och på anstalt och frivård. 
SiS har tagit fram en manual som är anpassad för institutionsvård (slutenvård). Den innehåller 
även ett kapitel om Aterfallsprevention för ungdomar. 
ÖVERFÖRSKRIVNING Förskrivning av läkemedel i större förpackningar än vad som är 
adekvat för sjukdomsbilden. Kan även stå för att två läkare, ovetande av varandra, skriver ut 
samma läkemedel till en och samma patient. Att så kallade startförpackningar inte förskrivs 
när ny medicin ordineras. 



Bilaga 2 

LAGSTIFTNING 

Socialtjänstlagen, SoL: 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets social1jänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till bamets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år. 
3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 
I § Till socialnämndens uppgifter hör att 
- göra sig väl ftirtrogen med levnadsfårhållandena i kommunen, 
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
fåreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
- informera om socialtjänsten i kommunen, 
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja fårutsättningarna får goda 
levnadsförhållanden, 
- svara får omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 
2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala 
erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen. Nämnden skall också verka får att offentliga lokaler och allmänna 
kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Socialnämnden skall även i 
övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och 
goda fårhållanden får barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets 
särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, 
bostad och utbildning. 
3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596). 
4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka 
med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 
5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomfåras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. 
När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes inställning 
så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess 
ålder och mognad. Lag (2007:1315). 
6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksarnheter eller annan liknande social tjänst 
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. 



Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, 
socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet. 
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa 
den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde 
begär eller samtycker till det. F ör barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast 
om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. 
Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för 
att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende, kan nämnden utse en särskilt kvalificerad 
kontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har 
fyllt 15 år rar en sådan kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller 
samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast 
om barnet självt begär eller samtycker till det. Lag (2006:901). 
7 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. 
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom 
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de 
hjälpmöjligheter som finns. 
4 kap. Rätten till bistånd 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. 
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 
1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd'enligt I § 
I. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, 
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 
år. 
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig 
grundutbildning. 
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av l § till den del de 
överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. Lag (2007:1429). 
2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av l § om det finns skäl för det. 
3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
I. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och radio- och TV -avgift, 
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. 
Skäliga kostnader enligt första stycket l ska i enlighet med vad regeringen närmare 
föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 
Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 
särskilda skäl för detta. Lag (2009:1233). 
4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i 
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 



har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 
1. inte har fyllt tjugofem år, eller 
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för 
studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att 
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka 
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eJIer, där så är lämpligt, på en 
fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 
stycket. (Lag 2007:409). 
5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, rar fortsatt försörjningsstöd vägras 
eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken 
eller den kompetenshöj ande verksamheten. 
6 §/Träder i kraft J:2011-01-0l/Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning 
den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som 
vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid 
tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 6-13 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. 
arbetsmiljöIagen (J 977: 1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i 
socialförsäkringsbalken. Lag (2010: 1284). 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
Barn och unga 
1 § Socialnämnden skall 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 
till en ogynnsam utveckling, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2007:1315). 
1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter 
gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 
Lag (2009:496). 
1 b § Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan 
ske. Socialnämnden skall bestämma det näm1are innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en 



arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden skall kontrollera att 
arbetsplanen följs. Lag (2006:901). 
l c § Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med 
anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Lag 
(2006:901). 
2 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för 
en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. Ett sådant 
förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogat 
att ett barn tas emot i hemmet. 
3 § Kommunen skall sörja för 
- att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som 
gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal) samt 
- att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje 
stycket föräldrabalken. Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens 
försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. 
Med familjerådgivning-avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att 
bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Lag (2006:463). 
Missbrukare 
9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren rar den hjälp och vård 
som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med 
den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT: 
Utdrag ur, Lag (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
l§ Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psykiatrisk vård. 
Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och 
annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. 
2§ Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sådan, som 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården skall syfta till att sätta patienten i stånd att 
frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd han eller hon behöver. 
Lag (2008:415). 
3§ Tvångsvård får ges endast om patienten lider aven allvarlig psykisk störning och på grund 
av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt: 
1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än 
genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller 
2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen 
psykiatrisk tvångsvård). 
En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 
första stycket, eller till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta 
att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke. Tvångsvård får inte ges om 
patientens psykiska störning enligt första stycket i lag (1991 :1128) om psykiatrisk tvångsvård 
utgör enbart en utvecklingsstörning. Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska 
det även beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans 
personliga säkerhet eller fYsiska eller psykiska hälsa. Lag (2008:415). 



Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV: 
Lagen gäller den som: 
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, 
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller 
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till aven dom på sluten 
ungdomsvård enligt 32 kap 5 § brottsbalken. 

Beslut om rättspsykiatrisk vård: 
Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till rättspsykiatrisk vård finns i 
brottsbalken. Rättspsykiatrisk vård som avses i första stycket ges som sluten rättspsykiatrisk 
vård eller, efter sådan vård, som öppen rättspsykiatrisk vård. 

Anmälningsansvar Barn 

Alla myndighetspersoner har ett anmälningsansvar vid misstanke eller oro om att ett barn far 
illa jml. 14 Kap 1 § SoL. 
"Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om 
de isin verksamhetfår kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa för ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådan myndighet". 

I SOU 2001:72 s. 24 definieras barnmisshandel: "Barnmisshandel är när en vuxen person 
utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella kränkningar eller försummar att 
tillgodose barnets grundläggande behov". 
Vid misstanke om sociala problem och/eller att minderåriga barn far illa ska alltid 
socialtjänsten/Socialjouren kontaktas. En kontaktlista ska upprättas med telefonnummer till 
mottagningsfunktion inom socialtjänsten. 

Anmälningsansvar Körkort 

Läkare har anmälningsansvar när det gäller körkort och missbruk enligt Körkortslagen 
(1998:488) 10 Kap 2§. 
"Om en läkare vid undersökning aven körkortshavare finner att körkortshavaren av 
medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det tiil 
socialstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan 
behöver inte göras om det finns anledning att anta att kärkortshavaren kommer att följa 
läkarens tillsägelse att avståfi'ån att köra körkortspliktigtfordon ". 

Anmälningsansvar Vapen 

Läkare har anmälningsansvar när det gäller vapenlicens enligt Vapenlag (1996:67) 6 Kap 6§. 
"En läkare som bedömer alt en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen 
ska omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i den ort där patienten ärfolkbokfärd. 
Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren 
att patienten inte har tillstånd för skjutvapen ". 



Bilaga 3 

Sammanfattning av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård. Vägledning for socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet 
for personer med missbruks- och beroendeproblem. 

Denna sammanfattning är ytterst knapphändig och kan inte ersätta de Nationella riktlinjerna 
för missbruks- och beroendevården utan ska ses som ett mycket kortfattat snabblexikon över 
en del av innehållet i riktlinjerna. 

Rekommendationer 

Riktlinjerna ger vägledning inom följande områden. 
1. Inledning 
2. Vägledning och implementering 
3. Upptäckt och förebyggande verksamhet 
4. Bedömningsinstrument och dokumentation 
5. Narkotika- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling 
6. Alkohol- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling 
7. Graviditet och missbruk 
8. Missbruk och beroende med samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom 

1. Inledning 
Syftet med nationella riktlinjer och de specifika rekommendationer som ges är att utveckla 
och förbättra missbruks- och beroendevården. Med nationella riktlinjer som är förankrade hos 
huvudmännen och andra aktörer ökar möjligheten till en förutsägbar tillsyn. Det innebär att 
tillsynen över verksamheterna kan bedrivas med stöd av kunskap om vilka metoder och 
tekniker som är mest effektiva. 

2. Vägledning och implementering 
I detta kapitel redovisas en vägledning för missbruks- och beroendevården, dvs både hälso
och sjukvården och socialtjänsten. Kapitlet är uppdelat i två delar: en del om metoder som 
behandlar specifika behandlingsmetoder och tekniker och en del om implementering. Del 2 
syftar till att närmare precisera vilka organisatoriska, ekonomiska och kompetensmässiga krav 
som är avgörande för att rekommendationerna ska få genomslagskraft. 

Sammanfattning av vad expertunderlaget ger för slutsatser inom de olika områdena 

3. Upptäckt och fOrebyggande verksamhet 
Experternas faktaunderlag ger stöd för fOljande slutsatser: 

• Ett system för hälso- och sjukvården med tydliga strategier för tidig upptäckt av 
alkohol- och narkotikaproblem kan medföra att man tidigare kan åtgärda begynnande 
problem. På sikt kan ett sådant system även innebära besparingar för såväl hälso- och 
sjukvården som samhället i stort. Detta gäller nybesök och för patienter med specifika 
hälsoproblem (se kapitel 3 i Riktlinjerna). Aktuella områden för ett sådant system är 
psykiatrin, primärvården, företagshälsovården och de akutmottagningar där 
alkoholrelaterade skador och sjukdomar förekommer. 

• Ett liknande system för tidig upptäckt av alkohol- och narkotikaproblem kan inom 
socialtjänsten få motsvarande positiva effekter. 



• Sekundärprevention genom s.k. kort rådgivning hjälper många patienter oberoende av 
kön och är dessutom kostnadseffektivt. Detta gäller i första hand primärvården 
(evidensgrad l), akutmottagningarna (evidensgrad l), psykiatrin (evidensgrad 3) och 
företagshälsovården (evidensgraden har inte kunnat bedömas). 

• Kort rådgivning kan kompletteras med återföring (feedback) av resultat från mätning 
av biologiska markörer (visst vetenskapligt underlag). 

• Det saknas studier beträffande kort rådgivning inom socialtjänsten och därmed saknas 
vetenskaplig evidens. Men erfarenheterna från primärvården är goda, och därf'6r kan 
en liknande verksamhet inom socialtjänsten få positiva effekter. 

4. Bedömningsinstrument och dokumentatiou 
I riktlinjerna beskrivs vårdprocessen som en kedja av insatser som kan göras fOr personer med 
missbruks- och beroendeproblem, från uppspårande och uppsökande verksamhet till upptäckt 
och behandling. I denna vårdprocess fattas en rad beslut rörande insatser för klienter och 
patienter med olika grader av alkohol- och narkotikaproblem, där olika bedömningsinstrument 
kan användas som beslutsunderlag. För att upptäcka och bedöma graden av alkohol- eller 
narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömnings instrument. Dessa är av 
två olika typer, dels biologiska test (markörer), dels olika typer av beteendevetenskapliga 
frågebatterier eller test (psykologiska test) 
Både de biologiska och psykologiska testen gör det möjligt att välja åtgärder på rätt nivå och 
följa utfallet av de åtgärder som klienten eller patienten har erbjudits, dvs. bedöma om 
åtgärderna har hjälpt honom eller henne att minska eller bli kvitt sitt missbruk eller beroende. 
Testen är också viktiga när man vill göra utvärderingar av olika åtgärders effekter. 

Alkohol 
Biologiska test (s.96) 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• För att identifiera ett pågående eller nyligen avslutat alkoholintag kan man mäta alkohol 
(etanol) i blod, urin eller i utandningsluft med kvalitets säkrad utrustning. 

• För att påvisa aktuellt alkoholintag under senaste dygnet eller dygnen, men där alkohol 
(etanol) inte längre kan påvisas, är mätning av EtG, EtS eller 5-HTOL i urin användbar. 

e För att identifiera ett långvarigt, högt alkoholintag (riskkonsumtion, missbruk eller beroende), 
kan man använda en kombination av biologiska test, i första hand CDT och GT. 

• För att identifiera långvarig alkoholkonsumtion kan även ASAT, ALA T och MCV användas. 
Eftersom dessa test, i likhet med GT, visar utslag av andra orsaker än alkohol, måste det vid 
en bedömning tas hänsyn till annan information, speciellt icke alkoholrelaterade 
leversjukdomar (gäller samtliga test), läkemedelsbehandling (ASA T och ALA T), samt blod
och näringsbrist och rökning (MCV). 
Psykologiska test (s. I 01) 

• För identifiering av alkoholproblem med psykologiskt test tillgodoser såväl AUDIT som 
MAST högt ställda kvalitetskrav. AUDIT har en större spridning. Detta instrument kan 
användas både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt inom kriminalvården. Som 
gränsvärden har man satt 8 poäng för män, 6 poäng för kvinnor. Högre poäng bör leda till kOli 
rådgivning alternativ fortsatt utredning. 

Narkotika 
Biologiska test (s.l 02) 

• För att identifiera narkotikaintag kan urinprov användas. 
• Urinprov kan tas vilken tid som helst under dygnet och tas som enskilda prov (inte 

sammanslagning av flera prov som tagits vid olika tidpunkter). För säkra resultat krävs noga 



handhavande, som beskrivs i Socialstyrelsens meddelande blad "Narkotikatest av urin inom 
hälso- och sjukvården". 

• Snabbtest (remsa för urinprov) för att upptäcka förekomst av narkotika är osäkrare. Dessa ska 
inte användas fOr beslut om olika åtgärder som innebär inskränkningar i klientens eller 
patientens frihet eller olika behandlingsalternativ. Testresultaten måste bekräftas antingen av 
klienten eller patienten eller genom laboratorieanalyser. 
Psykologiska test (s.1 05) 

• För identifiering av narkotikakonsumtion och narkotikaproblem med psykologiska test är 
DUDIT det enda etablerade. När gränsvärdena överskrids går man vidare i utredningen med 
DUDIT-E. 

Att bedöma problemets svårighetsgrad (s.106) 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• För bedömning av svårighetsgrad när det gäller alkoholrelaterade problem kan man använda 
en kombination av biologiska test och psykologiskt test. Som biologiskt test skulle AUDIT 
kunna användas som rutin inom social\iänsten samt primär- och kriminalvård även om dess 
validitet i egenskap av bedömning av problemets svårighetsgrad inte är utvärderad. För 
bedömning inom specialistvården kan det vara bättre med ett mer avancerat test, AVI-R2. 

• För bedömning av svårighetsgrad när det gäller narkotikamissbruk finns psykologiska testet 
DUDIT-E. 
Vidare i texten står det att i flera fall kan också dessa test utnyttjas för bedömning av 
problemets svårighetsgrad. 

Utredning av hjälpbehov och dokumentation (s. I 09) 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• För bedömning av den vuxne klientens eller patientens hjälpbehov kan något av instrumenten 
ASI eller DOK användas. 

• AS I-intervjun är i första hand ett instrument för att bedöma klienters hjälpbehov. 
• DOK utgör på individnivån ett underlag bl.a. för behandlingsplanering och uppföljning, men 

kan även användas som underlag för verksarnhetsbeskrivning och kvalitetsutveckling. 
• För bedömning av den unga klientens eller patientens hjälpbehov kan något av följande 

instrument användas: ADAD i statens institutionsstyrelse (SiS) variant eller EuroADAD. SiS 
variant av ADAD är kvalitetstestad. 

• MAPS kan användas som ett komplement till ASI eller EUROADAD. 
• För att använda ASI, DOK, ADAD, EuroADAD eller MAPS krävs det en omfattande 

utbildning och helst mer eller mindre kontinuerliga kontroller för att garantera tillförlitliga 
resultat. 

Vidare i texten står det att dokumentation ger många fördelar 
• För att kunna följa effekterna av insatserna för enskilda klienter och patienter inom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det viktigt att insatserna och resultaten av dessa är 
systematiskt dokumenterade. 

• Socialtjänsten skulle kunna använda dokumentationen för att bygga upp en bank av 
dokumenterad erfarenhet som kan kommuniceras inom eller mellan yrkesgrupperna. 

Uppföljning 
Experternas faktaunderlag ger stöd får följande slutsatser: 

• Vid uppföljning är det den individuella (s.k. intraindividuella) förändringen över tid som ska 
studeras. Referensvärden som bygger på undersökningar av olika befolkningsgrupper 



(populations baserade referensvärden) är av mindre intresse. Därför är det väsentligt att 
omständigheter som t.ex. datainsamlingsteknik, analysmetod, intervjuare och lokal är 
likvärdiga vid mätning av utgångsvärdet och uppfOljningsresultateL 

• För att kontrollera och fOlja upp resultatet av behandling av mer långvarigt alkoholmissbruk 
eller - beroende är en kombination av markörer ofta att rekommendera. Upprepade mätningar 
av CDT och GT kan användas för att klargöra om klienten eller 
patienten rehabiliterats eller fortfarande har ett pågående 
riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol. 

• Regelbunden eller slumpmässig mätning av EtG, EtS och 5-HTOL i urinprov kan användas 
fOr att påvisa återfall under pågående behandling för alkoholmissbruket, i de fall där total 
avhållsamhet från alkohol krävs och ett alkoholtest inte är tillräckligt känsligt. 

• En individ kan efter avslutat bruk av cannabis vara positiv i narkotikatest (dvs. narkotika har 
använts) under många veckor. Genom att ta upprepade prov och relatera halten till urinens 
grad av utspädning (s.k. cannabis-kreatininkvot) kan försvinnandet av cannabis ur kroppen 
följas och ett eventuellt nytt intag upptäckas. 

• För sexmånadersuppföljning kan konsumtionsfrågorna i AUDIT (alkohol) och DUDIT 
(narkotika) användas. För mer omfattande kartläggningar kan ASl eller 
uppföljningsformulären i DOK användas. 

Etiska aspekter vid användning av test 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Syftet med testningen måste anges tydligt och förklaras för alla inblandade parter. 
• Tillvägagångssättet vid testningen måste anges tydligt och förklaras för alla parter som 

omfattas av testningsprocessen. 
• Hur resultaten kommer att användas måste tydligt och förklaras för alla parter som omfattas 

av testningsprocessen. 

5. Missbruk och beroende av narkotika 
Abstinensbehandling vid narkotikamissbruk och beroende 
Experternas faktaunderlag ger stöd fOr fOljande slutsatser: 

• Vid akuta medicinska tillstånd är abstinensbehandling synnerligen viktig, oavsett 
möjligheterna att kunna erbjuda mer långsiktig behandling. 

• Det saknas specifik läkemedels behandling för abstinenssymtom när det gäller 
amfetamin, kokain, cannabis och hallucinogener. För cannabis finns rapporter om 
farmakologisk behandling, men de är få och inga säkra slutsatser kan därför dras. För 
symtomatisk behandling vid agitation och oro föreslås generellt 
bensodiazepinbehandling. 

• Abstinensbehandling som inte följs av vidare behandling gagnar inte patientens 
situation på längre sikt. Genom att erbjuda denna behandling i ett sammanhang, s.k. 
"vårdkedja", kan däremot patientens situation stärkas. Redan vid inläggning i 
sjukhusvård är samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården väsentlig. 

e Atgärder som gäller behandlingsmiljöns struktur och utformning, Lex. personalens 
tillgänglighet, bemötande och en hög aktivitetsnivå i verksamhetens behandlingsmiljö, 
är sannolikt betydelsefulla för effektiv behandling. 

• Det finns ett svagt stöd för antagandet att abstinensbehandling i slutenvård är att 
föredra framför öppenvård med undantag för behandling av opiatmissbruk 
(evidensgrad 4). 

• lnformationssamtal med patienten före inläggning för abstinens behandling tycks 
förbättra resultaten av denna (evidensgrad 2). 



Behandling vid cannabisberoende 
Experternas faktaunderlag ger stöd för fOljande slutsatser: 

• Behandlingen vid cannabisberoende inriktas på omedelbar avhållsamhet, med 
regelmässigt övervakat urinprov (se kapitel 4), (evidens grad 2). 

• F ör en effektiv behandling är det viktigt att behandlingspersonalen har kunskap om 
kognitiva funktioner och att de kan identifiera eventuell kognitiv funktionsnedsättning. 
Behandlingen fokuseras på cannabismissbrukets eller -beroendets negativa effekter på 
tankefunktionen (evidensgrad 2). 

• Behandlingen inriktas på bruket i sig med samtidiga stödinsatser för drogrelaterade 
kompetensbrister. Det gäller främst träning i psykologisk och social kompetens 
(evidens grad 2). 

• En systematisk undersökning av det s.k. drogrelaterade episodiska minnet kan ge ett 
underlag för självkännedom hos klienten eller patienten. Denna kan i sin tur utnyttjas 
för att utveckla kognitiva strategier för att stärka dennes självkänsla (evidensgrad 3). 

• Behandlingen för den grupp som har mindre uttalade problem inriktas på 
korttidsbehandling (tre till sex gånger), medan längre behandlingsprogram (minimum 
fjorton sessioner över en fyramånadersperiod) reserveras för dem som haft ett så gott 
som dagligt missbruk under de senaste sex månaderna före behandlingsinsatsen 
(evidensgrad 2). De längre programmen kombineras med uppföljande stödinsatser. 

• I de fall det bedöms vara rimligt kan behandlingen kombineras med stödinsatser för 
familj eller närstående (evidensgrad 3). 

Behandling av missbruk och beroende av centralstimulantia 
Experternas faktaunderlag ger stöd för foljande slutsatser: 

• Läkemedelsbehandling med disulfiram (Antabus®) (evidens grad 2-3) har gynnsam 
effekt vid kokainberoende. 

• Behandling med kognitiv beteendeterapi har effekt (evidensgrad 1) vid 
. kokainmissbruk och -beroende. 
Socialstyrelsen gör dock bedömningen att resultaten av studierna av kokainmissbruk 
till viss del är tillämpliga även för andra centralstimulantia. 

Psykosocial behandling av opiatmissbruk och -beroende 
Experternas faktaunderlag ger stöd för fOljande slutsatser: 

• Psykosocial behandling i sig har effekter på missbruket, vilket innebär att sådan kan 
bli aktuell när det inte är möjligt med en kombinationsbehandling. 

• Ingen enskild psykosocial behandlingsmetod som varit föremål för analyser framstår 
som överlägsen någon annan (evidens grad 2). 

• Psykoterapier (med psykoterapi utbildade utövare i familjeterapi, dynamisk terapi eller 
kognitiv terapi) framstår dock som effektivare när det gäller kvarstannande i 
behandling (visst vetenskapligt stöd). 

Långtidsförlopp vid missbruk och beroende av narkotika 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Samhället behöver minska motståndet mot att söka hjälp för narkotikaproblem. 
Motståndet kan bland annat handla om rädslan för utredning och omhändertagande av 
egna barn, och polisann1älan t.ex. för narkotikainnehav . 

• Erfarenheter från självläkningsprocesser (s.k. natural recovery) kan systematiskt 
utnyttjas för utvecklingen av den professionella behandlingsverksamheten. 



• Det är viktigt att socialtjänst och hälso- och sjukvård etablerar kontakter med 
självhjälpsgrupper för erfarenhetsutbyte eller bistår personer med narkotikaproblem 
eller -beroende med hjälp till sådana kontakter. Sådant stöd kan initieras både under 
och efter en behandling. 

Sociala stödåtgärder 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Det är viktigt att utvärdera om samhället klarar av att erbjuda de stödåtgärder som 
behövs. 

• Det är viktigt att vården verkar för att underlätta situationen för de familjemedlemmar 
som kan stödja personer med missbruk eller beroende av narkotika. 

• En kombination av hemlöshet och missbruk eller beroende är ett hinder när det gäller 
förmågan att tillgodogöra sig boendestöd samt annan social service och behandling. 

6. Missbruk och beroende av alkohol 
Alkoholabstinem 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Bensodiazepiner motverkar både ospecifika och specifika abstinenssymtom och verkar 
i dag vara det mest verksamma medlet. Inget enskilt preparat inom denna grupp kan 
anses överlägset något annat. Behandling innebär en risk för beroendeutveckling och 
det bör särskilt uppmärksammas vid långtidsbehandling (evidensgrad l). 

• Klometiazol (Heminevrin) har vetenskapligt dokumenterad effekt när det gäller 
ospecifika abstinenssymtom, men uppvisar biverkningar - främst ökad sekretion i 
andningsvägarna (visst vetenskapligt stöd). 

• Betareceptorantagonister är effektiva vid ospecifika abstinenssymtom, men har ingen 
dokumenterad effekt på specifika symtom som delirium tremens eller kramper 
(evidensgrad 2). 

• Vetenskapligt underlag saknas för att bedöma effekterna vid abstinensbehandling med 
antiepileptiska medel som till exempel karbamazepin, fenytoin och valproat. En rad 
biverkningar av dessa preparat är kända. 

• Vid alkoholabstinens ges Tiamin innan patienten får mat och dryck eller dropp. Svåra 
hjärnskador och andra allvarliga komplikationer kan därmed undvikas (evidensgrad 
l). 

Psykosocial behandling av alkoholmissbruk och -beroende 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Flera specifika psykosociala behandlingsmetoder har gynnsamma effekter liknande de 
som uppnås vid andra hälsoproblem och sjukdomar inom hälso- och sjukvård 
(evidens grad 1). 

o Specifika behandlingsmetoder visar bättre effekt på missbruket än ospecifika 
(evidens grad 1). 

o Ingen specifik metod visar bättre effekt än någon annan för individer med psykisk 
störning eller personlighetsstörning (evidens grad 2). 

• Visst stöd finns för att anpassa eller matcha behandlingens intensitet mot missbrukets 
svårighetsgrad - vid svårare beroende krävs mer omfattande behandling (evidensgrad 
2). Däremot saknas stöd för att matcha en viss behandlingsmetod till individuella 
karaktäristika (evidensgrad I). 



• Vid behandling av psykiskt störda missbrukare och hemlösa missbrukare är det viktigt 
att såväl missbruk som psykisk störning och andra livsproblem behandlas samtidigt 
(evidens grad 2). 

• Positiva effekter uppnås vid behandling av socialt utsatta personer med 
alkoholmissbruk- eller beroende, om beteendeterapeutiska tekniker och ett 
strukturerat, samordnat patientstöd kombineras (evidensgrad 2). 

Rehabilitering utanllir vårdsystemet 
Experternas faktaunderlag ger stöd lIir lIiljande slutsatser: 

• Alkoholmissbruk är ett komplext problem som kan lösas både med och utan olika 
former av professionell hjälp 

• Tillfrisknande är en långsiktig process som kräver stor lyhördhet och anpassning av 
insatsernas intensitet, omfattning och karaktär till individens förutsättningar, 
livssituation, utvecklingsfas och motivation. 

• Professionell hjälp behöver nödvändigtvis inte alltid syfta till att bota. För vissa kan 
den vara en pådrivande faktor för att väcka, !:lana väg för, stärka och behålla 
individens egna ansträngningar att åstadkomma en förändring. 

Långtidsupplliljningar vid behandling av alkoholmissbruk 
Experternas faktaunderlag ger stöd lIir lIiljande slutsatser: 

• Behandling kan ha långsiktiga positiva effekter på alkoholmissbruk och -beroende 
(visst vetenskapligt stöd). 

• Vid svårare alkoholmissbruk och -beroende har snabb initial behandling, längre 
initiala vårdtider och kompletterande efterföljande behandling samband med ett 
positivt utfall (visst vetenskapligt stöd). 

• Stödjande sociala faktorer som deltagande i AA och andra självhjälpsgrupper och ett 
stabilt socialt nätverk har ett positivt samband med utfallet (visst vetenskapligt stöd). 

• Det saknas stöd för att s.k. korttidsintervention för högkonsumenter 
(riskbrukskonsumenter) har bättre långtidseffekter på alkoholkonsumtion, missbruk 
och beroende än enkel rådgivning, se vidare genomgången i kapitel 3 (visst 
vetenskapligt stöd). 

7. Gravida kvinnor 
Experternas faktaunderlag ger stöd lIir lIiljande slutsatser: 

• Alkoholintag under graviditet har visats ha skadliga effekter på fostret. Det finns ingen 
bevisad ofarlig kvantitet alkohol för fostret under graviditeten. 

• Det saknas evidens för specifika test för gravida kvinnors alkoholintag, men 
vedertagna psykologiska test, speciellt AUDIT, kan även användas för att utreda 
gravida kvinnors alkoholbruk (evidensgrad 2). 

• Det visar sig vara mycket svårt att identifiera narkotikaanvändning bland gravida 
kvinnor inom mödrahälsovården. Underrapportering gäller i de flesta studier. Det är 
inte heller lätt att identifiera narkotikabruk genom biokemiska metoder (evidensgrad 
1 ). 

• Det är viktigt att erbjuda olika typer av socialt stöd till gravida kvinnor med 
missbruksproblem, som komplement till behandlingsinsatser. Den involverade 
partnerns alkohol- och narkotikavanor har förmodligen också ett avgörande inflytande 
på den blivande modems alkohol- och narkotikavanor. 

• Experterna förordar utbildning av obstetrisk personal (personal inom gynekologi och 
mödravård) för såväl inledande screening som kort intervention (evidensgrad 2). 



• När det gäller olika behandlingsalternativ där läkemedel används (t.ex. metadon eller 
Subutex®) för narkotikamissbruk är det viktigt att efter en noggrann utredning väga 
metodens effektivitet mot eventuella risker för fostret. Subutex® tycks i vissa studier 
ge mindre biverkningar hos det nyfödda barnet, specie11t abstinenssymtom, men 
evidensen är svag på grund av ta studier. 

8. Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom 
(samsjuklighet) 
Experternas faktaunderlag ger stöd för följande slutsatser: 

• Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och 
patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom 
(samsjuklighet). 

• Om man misstänker att en klient med missbruks- och beroendeproblem som söker 
inom socialtjänsten också har en psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk 
sjukdom, ska man omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en 
bedömning. 

• För lämplig behandling aven klient eller patient med missbruks- eller 
beroendeproblem och samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att 
behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den 
första akuta insatsen. 

• Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling fdr samsjuklighet. Inget talar dock 
emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och 
beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom. 

Förklaringar till begreppet evidensgrad 

" Evidensgrad l 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller en systematisk översikt av 
högt bevisvärde. Följande undantag från huvudregeln kan också motivera grad l: Enstaka 
mycket stor randomiserad kontrol1erad studie (med smalt konfidensintervall) utförd på ett 
stort antal centrum. Även "Allt eller inget"-studier som visar en dramatisk och 
odiskutabel effekt, t.ex. penicillin vid stora pneumonier, eller insulin vid typ l diabetes. 
Evidensgrad 2 
En studie med högt bevisvärde plus minst två med medelhögt bevisvärde och entydiga resultat 
(huvudregel). Följande undantag kan förekomma: Väl upplagda kohortstudier eller 
fal1kontrol1studier med entydiga resultat. Även flera randomiserade kontrol1erade studier med 
medelhögt och lågt bevisvärde med entydigt resultat. 
Evidensgrad 3 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydigt resultat. Följande uudantag kan 
förekomma: Väl upplagda kohortstudier el1er fallkontrol1studier med divergerande resultat. 
Även flera randomiserade kontrollerade studier med medelhögt eller lågt bevisvärde. 
Evidensgrad 4 
Enbart studier av lågt bevisvärde el1er avsaknad av studier. Expertutlåtanden el1er 
konsensusutlåtande utan explicit systematisk genomgång. 
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tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Det är angeläget att samverkan och 
ansvar utvecklas och regleras så att resurserna kan tillvaratas på bästa sätt. Detta för att kunna 
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