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Sammanfattning 

Beroendecentrum, med verksamheten förlagd till Kristinehamn, tillkom under 

2007 som en ny resurs inom den värmländska missbruksvården. Bakgrunden 

var den långvariga diskussion om behovet av nya modeller för missbruksvård 

som förts i Värmland. Behovet av en länsgemensam resurs för avgiftning och 

motivationsarbete för fortsatt behandling hade i denna diskussion visat sig allt 

tydligare. Kommunerna, via Värmlands läns Vårdförbund, och landstinget i 

Värmland står gemensamt bakom Beroendecentrum. 

 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 

Värmland fick i uppdrag att genomföra när Beroendecentrum inledde sin verk-

samhet. Syftet med utvärderingen kan sammanfattas till att dokumentera, ska-

pa en processbaserad bild av och värdera verksamheten vid Beroendecentrum 

som en resurs i vårdkedjan i länet. Datamaterialet som samlats in i utvärdering-

en bygger på intervjuer med enhetschefen för verksamheten samt fokusgrupps-

intervjuer med de olika personalgrupperna som finns representerade vid Bero-

endecentrum. Därutöver har ett urval av klienter som varit inskrivna samt de-

ras handläggare från hemkommunen intervjuats om upplevelserna av Beroen-

decentrums insatser. 

 

Beroendecentrum Värmland drivs som ett HVB-hem med tillgång till psykiat-

risk öppenvård hela dygnet. Beroendecentrums målgrupp är män och kvinnor 

från 18 år, bosatta i Värmland med beroendeproblematik och i behov av absti-

nensbehandling alternativt med beroende- och psykisk problematik i behov av 

abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning. Verksamheten vilken bedri-

vits i projektform kan beskrivas som bestående av flera olika delar, abstinens-
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behandling, psykiatriska bedömningar, motivationsarbete, vårdplanering och 

metodstöd. 

 

Insatserna under vistelsen på Beroendecentrum utgår från den vårdbegäran 

som formuleras av respektive kommuns handläggare vanligen i samverkan med 

klienten. Här framgår vilka insatser kommunen önskar få genomförda under 

vårdtiden. Resultatet av insatserna sammanställs i ett slutdokument vilket skall 

vara ett stöd vid planeringen av det fortsatta vård- och stödbehovet för klien-

ten.  

 

Beroendecentrum innebär att en ny verksamhet och organisation byggts upp 

från början. I denna process så har mycket resurser tagits i anspråk för att hitta 

de rätta arbetsformerna för verksamheten. Detta har satt spår i resultatet för 

verksamheten. I vissa delar, exempelvis abstinensbehandling och metodstöd, 

utgör Beroendecentrum en värdefull del i vårdkedjan i missbruksvården. I öv-

riga delar är värdet av Beroendecentrum som en resurs i vårdkedjan varierande. 

 

Utvärderingsrapporten inleds med en beskrivning av bakgrunden till Beroen-

decentrum, dess organisering och innehåll. Därefter beskrivs de metoder som 

varit grunden för utvärderingen. Resultaten beskrivs i ett separat kapitel och 

rapporten avslutas med en diskussion runt resultaten. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har uppdraget att bidra till en 

kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands 

län. I FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika pro-

jektarbeten med utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kom-

munernas välfärdsverksamheter. Projekten och rapporterna har oftast ett gene-

rellt intresse och kan bidra till en långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genom-

förs utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt. 

 

En uttalad viljeinriktning om samverkan i missbruksfrågor initierades av Soci-

alstyrelsen genom nationella riktlinjer år 2007. Ett av flera motiv för de natio-

nella riktlinjerna var “att missbruks- och beroendefrågorna spänner över breda 

medicinska, psykologiska och sociala områden” (Socialstyrelsen, 2007a, sid 3). 

Socialstyrelsen påpekar också följande i skriften Implementerings- och utbild-

ningsstöd till Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård:  

 

En stor del av de personer som i olika skeden av en behandlingspe-
riod har kontakt med missbruks- och beroendevården träffar repre-
sentanter för flera av huvudmännen och andra aktörer inom områ-
det. Ambitionen att etablera en gemensam grund innebär därför att 
sådana begrepp som samsyn, samverkan och samarbete blir aktuel-
la. (Socialstyrelsen 2007b, sid 8). 

 

Samma år, 2007, som Socialstyrelsen formulerade nationella riktlinjer för sam-

verkan i missbruksfrågor inledde Beroendecentrum sin verksamhet. Beroende-

centrum är en del av vårdkedjan inom missbruksvården som erbjuder absti-

nensbehandling, psykiatriska bedömningar, motivationsarbete, vårdplanering 

och metodstöd. Verksamheten är en viktig del av den sammantagna miss-



 8 

bruksvården i länet. Den är ett uttryck för en strävan efter samverkan och sam-

arbete mellan huvudmännen både på politisk- och tjänstemannanivå, vilket 

ligger i linje med ambitionerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

 

Beroendecentrum startades som ett projekt som FoU Välfärd Värmland fick i 

uppdrag att utvärdera. Denna rapport beskriver verksamhetens uppdrag, inne-

håll och mål. Utvärderingen är baserad på en processtudie med utgångspunkt i 

de enskilda klienter som tas emot vid Beroendecentrum och en implemente-

ringsstudie i relation till verksamhetens syfte, innehåll och organisering. Utvär-

deringen har genomförts av Lars-Gunnar Engström och Hans Ovall vid FoU 

Välfärd Värmland.  

 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet juni 2010  

 

Birgit Häger 

Tf föreståndare 
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1 Inledning 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 

Värmland fick i uppdrag att genomföra när den länsgemensamma resurs för 

missbruksvården i Värmland under namnet Beroendecentrum inledde sin verk-

samhet 2007. Inledningsvis beskrivs bakgrunden och den process som ledde 

fram till beslutet att starta Beroendecentrum. Därefter beskrivs Beroendecent-

rums verksamhet, ledning och samordning, behandlingsinnehåll och slutligen 

EKL-projektet, Ett Kontrakt för Livet, som var ett stödprojekt till verksamheten. 

 

Av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (Social-

styrelsen, 2007) framgår att antalet personer med missbruksproblem under se-

nare år ökat och att missbruks- och beroendevårdens struktur snabbt ändrats. 

Från mitten av 1990-talet och fram till 2002 skedde en allmän minskning av 

resurserna för missbruksvården samtidigt som det tunga missbruket ökade. Per-

soner med omfattande sociala problem fick inte den vård och det stöd som de 

behövde för att kunna leva ett drägligt liv. Särskilt svårt att få stöd och behand-

ling hade personer med både missbruksproblem och psykiska problem (SoU, 

2005). 

 

2002 bildades Modellgruppen, en grupp bestående av representanter från Karl-

stads kommun, landstingets psykiatri och primärvården. Modellgruppens upp-

drag var att utreda möjligheterna till en samfinansierad missbruks-

/beroendeenhet för länets samtliga kommuner och landstinget i Värmland 

samt att ta fram en samverkansmodell för arbetet inom missbruksområdet. Ut-

gångspunkten för uppdraget var att det fanns ett delat ansvar mellan kommun 
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och landsting när det gällde målgruppen (Värmlands läns Vårdförbund, 

2006a). Modellgruppen presenterade 2005 ett förslag till en samfinansierad 

missbruksenhet (Värmlands läns Vårdförbund, 2005) Verksamheten skulle en-

ligt förslaget erbjuda följande: 

- Abstinensbehandling, vilket innebär medicinsk behandling 
- Psykiatrisk bedömning i drogfritt tillstånd 
- Motivationsarbete med syfte att få patienten/klienten att inse behovet 

att förändra sitt beteende och delta i eftervård  
- Planering och insatser inför fortsatt eftervård, vilket inkluderar både 

medicinsk behandling, om så nödvändigt, boende arbete/sysselsättning 
samt specifik psykosocial behandling mot missbruk och beroendepro-
blematik.   

 

Modellgruppens förslag behandlades genom ett remissförfarande. Från Lands-

tinget sida var man positiv till förslaget. Kommunerna, som representerades av 

Värmlands läns Vårdförbund, var däremot tveksamma och hade synpunkter på 

verksamhetens finansiering och landstingets ansvar och roll. Några kommuner 

var också tveksamma till i hur stor omfattning de skulle komma att använda 

resursen. En ny arbetsgrupp bildades där representanter för landstinget, Värm-

lands läns Vårdförbund samt representanter från Hagfors, Karlstads och År-

jängs kommuner ingick. Denna arbetsgrupp tog fram ett nytt förslag som in-

nehöll följande delar (Värmlands läns Vårdförbund, 2006a). 

- Abstinensbehandling  
- Tydlig inriktning på missbrukare som har psykisk problematik 
- Stöd till kommunerna för att utveckla det lokala missbruksarbetet ut-

ifrån de riktlinjer som staten presenterat 
- Kompetensutveckling i missbruksfrågor 
- Samverkan mellan primärvård och kommunen för att utveckla den loka-

la beroendevården 

 

Det nya förslaget innebar en utökning av uppdraget i förhållande till det ur-

sprungliga förslaget. Utifrån ett vårdkedjeperspektiv där abstinensbehandlingen 
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skall ses som en av många länkar i en kedja av insatser, utökades uppdraget till 

att innefatta stöd till kommuner och landsting för att utveckla det lokala miss-

bruksarbetet. Detta innebar bland annat att ett beroendecentrum även skulle 

erbjuda metodstöd och fortbildning i missbruksfrågor till personal inom den 

kommunala missbruksvården samt de delar av landstingets verksamhet som 

berördes. Det ursprungliga förslaget från Modellgruppen utökades således med 

ett stödprojekt som benämndes Ett kontrakt för livet, EKL-projektet. Det nya för-

slaget antogs av samtliga intressenter. 

 

Då huvudmännen inte önskade organisera verksamheten i ett gemensamt or-

gan kom verksamheten organisatoriskt att regleras genom ett interkommunalt 

avtal. Utifrån det antagna förslaget utarbetades därför ett samverkansavtal mel-

lan Landstinget och Värmlands läns Vårdförbund. Avtalsförslaget innebar att 

vården skulle bedrivas i nära samverkan mellan de båda huvudmännen i en 

gemensam lokal där landstinget svarar för behandlingens medicinska delar och 

Värmlands läns Vårdförbund svarade för den sociala rehabiliteringen (Värm-

lands läns Vårdförbund, 2006a). Av detta avtalsförslag framgår följande: 

 

För att tillgodose den enskildes behov av långsiktig förändring av 
sin livssituation erbjuder Landstinget och Vårdförbundet i nära 
samverkan kvalificerade vårdinsatser avseende omhändertagande av 
abstinensbehandling samt utredning och vårdplanering för patien-
ter/klienter i Värmland med missbruk/beroendeproblematik. Den 
verksamhet som parterna driver genom denna samverkan kallar 
parterna Beroendecentrum. (Värmlands läns Vårdförbund, 2006b, 
sid 4) 

 

Och att: 
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Beroendecentrum skall vara en kunskapsresurs för utveckling av 
missbruksvården i vid mening i Värmland. (Värmlands läns Vård-
förbund, 2006b, sid 4) 

 

 

1.1 Beroendecentrum 

Beroendecentrum invigdes i december 2007 i Kristinehamn. Verksamheten 

som bedrivs i projektform kan beskrivas som bestående av flera samverkande 

delar: 

- Abstinensbehandling. 

- Psykiatriska bedömningar 

- Motivationsarbete  

- Vårdplanering 

- Metodstöd, kompetensutveckling, samverkan; 

- internt mot Beroendecentrums inre verksamhet och  

- externt som ett stöd för det lokala missbruksarbetet i länets kom-
muner.  

 

Den del som avser metodstöd, kompetensutveckling och samverkan utgörs av 

EKL-projektet som genomförts som ett stödprojekt till Beroendecentrum. 

 

Syfte och mål för abstinensbehandlingen har formulerats på följande sätt: 

 

Genom nära samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten erbju-
da effektiv vård för patientgruppen. Utifrån respektive ansvarsom-
råden tillgodose både psykiatrins/primärvårdens, samt socialtjäns-
tens behov av att få tillgång till slutenvård. (Värmlands läns Vård-
förbund, 2006a, sid 6) 
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Erbjuda kvalificerade slutenvårdsinsatser avseende omhänderta-
gande vid abstinensbehandling samt utredning och vårdplanering 
för klienter/patienter i Värmland med miss-
bruks/beroendeproblematik. Detta som ett led i en vårdkedja för 
att tillgodose den enskildes behov av långsiktig förändring. (Värm-
lands läns Vårdförbund, 2006a, sid 5) 

 

 

Organisering, ledning och samordning 

Beroendecentrum Värmland drivs som ett HVB-hem med tillgång till psykiat-

risk öppenvård hela dygnet. Antal vårdplatser är 12, med möjlighet att erbjuda 

ytterligare 2 platser vid behov. Personalgruppen består av läkare, psykolog, 

sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ 

assistent samt enhetschef. Sammanlagt arbetar ett 20-tal personer på Beroende-

centrum. Kopplat till verksamheten finns projektledare som ansvarat för EKL- 

projektet. 

 

Ledning och samordning av verksamheten vid Beroendecentrum sker genom 

en politisk styrgrupp med representanter från Värmlands läns Vårdförbund och 

från landstinget. Underställd den politiska styrgruppen har det under projektti-

den funnits en projektgrupp. I projektgruppen ingår Vårdförbundets administ-

rativa chef och dess verksamhetschef, tre kommunrepresentanter med geogra-

fisk spridning samt tre representanter för Landstinget. Enhetschefen vid Bero-

endecentrum ansvarar för verksamheten och verksamhetsutveckling vid Bero-

endecentrum vilket även inkluderar personal och ekonomi.   
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Beroendecentrums målgrupp är män och kvinnor från 18 år, bosatta i Värm-

land med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling alternativt 

med beroende och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling och 

psykiatrisk bedömning. Vården är frivillig och inläggningen skall vara planerad. 

 

För att aktualiseras för vård vid Beroendecentrum krävs att man har en doku-

menterad beroendeproblematik samt aktuellt behov av abstinensbehandling. 

För inskrivning krävs beslut om bistånd jämlikt 4:1 Socialtjänstlagen (SoL). 

Ansökan om vårdplats görs av ansvarig kommun genom en formaliserad vård-

begäran till Beroendecentrum. Beslut om inskrivning fattas av enhetschefen på 

Beroendecentrum i samråd med ansvarig läkare. 

 

 

Behandlingens innehåll 

Beroendecentrums inriktning är abstinensbehandling med en behandlingstid 

på tre veckor som dock kan vara längre eller kortare beroende på socialtjäns-

tens uppdrag. Verksamheten har en tydlig inriktning på missbruk i kombina-

tion med psykisk problematik och utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlin-

jer för missbruk och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007a). 

 

Då vårdtiden skall ses som en länk i en kedja av insatser skall en vårdplan fin-

nas med vid inskrivningen som anger syftet med vårdtiden samt planering av 

eftervården. Ansökan om vårdplats sker via en vårdbegäran där missbrukshisto-

rik och tidigare insatser anges och där kommunens begäran om insatser och 

uppdrag till Beroendecentrum framgår. 
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De insatser som verksamheten med utgångspunkt från vårdbegäran kan erbju-

da är1:  

- Abstinensbehandling 

- Psykiatrisk bedömning 

- Hälsostatus 

- Neuropsykiatrisk screening 

- Social färdighetsbedömning 

- Komplettering till aktuell vårdplan för eftervård  

 

Beroende på uppdraget, använder sig verksamheten av olika utrednings och 

kartläggningsinstrument2: 

- ASI (Addiction Severity Index)  

- Biomedicinska tester  

- Nätverkskartläggning  

 

Screenings- eller bedömningsinstrument som kan komma till användning är3: 

- KASAM-test (Känsla Av Sammanhang)  

- SCL90 (Symptoms Checklist)  

- IDS100 (Inventory of Drinking Situations)  

- AUDIT/DUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test/ Drug Use 
Disorders Identification Test) 

 

                                          
1 www.varmlandsvardforbund.se/beroendecentrum 
2 www.varmlandsvardforbund.se/beroendecentrum 
3 www.varmlandsvardforbund.se/beroendecentrum 
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Under tiden på Beroendecentrum bedrivs ett motivationsarbete med syftet att 

få patienten/klienten att inse behovet av att förändra sitt beteende och delta i 

eftervård. Delarna i detta arbete kan enligt beskrivning bestå av följande: 

- Medicinsk behandling  

- Omvårdnad  

- Stödjande behandling (akupunktur)  

- Friskvård (hälsolärande och motionsinriktad)  

- MI (Motiverande intervjuteknik) 

- Återfallsprevention (IDS100, KBT4-sessioner från ”Väckarklockan”)  

- HAP (HaschAvvänjningsProgram)  

- Nätverksarbete och möten  

- Föreläsningar (internt i beroendelära, externt om verksamheten)  

- Handledning till kommun/landsting beträffande eftervård  

 

Insatserna under vistelsen på Beroendecentrum utgår från den vårdbegäran 

som formuleras av respektive kommuns handläggare vanligen i samverkan med 

aktuell klient/patient. Av vårdbegäran framgår vilka insatser/utredningar kom-

munen önskar få genomförda under vårdtiden. Resultatet av insatserna sam-

manställs i ett slutdokument. Avsikten med slutdokumentet är att vara ett stöd 

vid planeringen av det fortsatta vård-/stödbehovet för den enskilde.  

 

 

Ett kontrakt för livet, EKL-projektet 

Regeringen genomförde mellan 2005 och 2007 en treårig satsning för att för-

stärka missbrukarvården. Satsningen, som gick under benämningen Ett kontrakt 

                                          
4 KBT; kognitiv beteendeterapi. 
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för livet innebar ett riktat statsbidrag för att stimulera kommuner och andra ak-

törer att utveckla och stärka missbruksvården. Syftet var att underlätta för per-

soner med missbruksproblem att få sina vårdbehov tillgodosedda (Socialdepar-

tementet, 2005). Länsstyrelsen Värmland hade att fördela dessa medel regi-

onalt.   

 

Värmlands läns Vårdförbund i samverkan med Landstinget i Värmland, ansök-

te om och beviljades projektmedel till att utveckla missbruksvården i länet. 

Projektet genomfördes som ett stödprojekt till Beroendecentrum med den sär-

skilda benämningen EKL-projektet. De båda projektledarna har sin placering på 

Beroendecentrum. 

 

Syfte och mål för Ett kontrakt för livet, EKL-projektet, har formulerats på följande 

sätt: 

- Kvalitetshöja missbruksvården i Värmland, för målgruppen ”tungt miss-
bruk och psykisk ohälsa”, utifrån evidensbaserade metoder.  

- Öka samverkan inom Kommuner/Landsting samt andra berörda aktö-
rers arbete för målgruppen med missbruks/beroendeproblematik/psykisk 
ohälsa. 

- Tillsammans med enhetschef utveckla innehållet på Beroendecentrum 
utifrån evidensbaserade metoder, fungera som metodstödjare inom av-
delningen”. (Värmlands läns Vårdförbund, 2009, sid 3) 

- Målet med EKL-projektet var att Värmlands läns invånare med tungt 
missbruk skulle mötas av en vård som baserades på evidensbaserade me-
toder samt en utvecklad samverkan mellan olika professionella aktörer. 
(Värmlands läns Vårdförbund, 2009, sid 4) 

 

I EKL-projektet har man arbetat med följande tre områden. 
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Kvalitetshöjning av missbruksvården i Värmland  

Inledningsvis gjordes en inventering i kommunerna och inom öppenvårdspsy-

kiatrin i länet med avseende på användning och behov av olika metoder, ut-

rednings- och kartläggningsinstrument et cetera. Resultatet utgjorde utgångs-

punkten för en utbildningssatsning i evidensbaserade metoder i enlighet med 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Social-

styrelsen, 2007a). Den genomfördes under perioden november 2007 till januari 

2009.   

 

Metodstöd har skett i form av handledning och workshops. Handledningen 

har skett individuellt, med verksamhetsgrupper och med nyckelpersoner. EKL-

projektet har från start ingått i IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt 

arbete) nationella nätverk för att öka möjligheten till systematisk användning 

av ASI. (Värmlands läns Vårdförbund, 2009) 

 

 

Öka samverkan 

Inledningsvis gjordes även en inventering av samverkan mellan socialtjänsten, 

landstinget, kriminalvården och frivilligorganisationer i länet. Inventeringen 

visade hur samverkan mellan kommun/landsting/andra aktörer såg ut, men 

även samverkan inom kommunen och med andra kommuner. Återkopplingar 

har därefter återkommande skett och resultatet har processats på länsövergri-

pande nivå, distrikts- och kommunnivå, vilket skapat möjligheter till att kon-

kret utveckla samverkan. 
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Beroendecentrums verksamhet har varit en naturlig och konkret utgångspunkt 

när det gäller vårdkedjan i länet, då verksamheten är ett samverkansprojekt 

mellan kommun och landsting. Ett led i projektets arbete med samverkan har 

varit att fortsätta utveckla denna, exempelvis hur fungerar utslussningen av en 

klient och hur tar man emot en person med behov av stöd både från social-

tjänsten och öppenvårdspsykiatrin? (Värmlands läns Vårdförbund, 2009) 

 

 

Intern implementering av evidensbaserade metoder  

Projektledarna för EKL-projektet medverkade aktivt i planeringsfasen och starten 

av Beroendecentrum. Vid introduktionen för Beroendecentrums personal hade 

EKL-projektet uppgiften att bidra till en kompetenshöjning hos personalen 

främst i evidensbaserade metoder. Personalen fick ett omfattande utbildnings-

paket baserat på den behandling som Beroendecentrum erbjuder och som om-

fattar både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

 

Personalen på Beroendecentrum har fått kontinuerligt och omfattande metod-

stöd. Metodstödet har bestått i handledning enskilt och i grupp, utbildning 

samt workshops med målet att evidensbaserade metoder ska komma till syste-

matisk användning inom missbruksvården i länet. (Värmlands läns Vårdför-

bund, 2009) 
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1.2 FoU Välfärd Värmlands utvärderingsuppdrag 

Den utvärdering som FoU Välfärd Värmland genomfört består i en processtu-

die med utgångspunkt i de enskilda klienter som tas emot vid Beroendecent-

rum och en implementeringsstudie i relation till dess syfte, verksamhet och 

organisering.  

 

Syftet med utvärderingsuppdraget är formulerat på följande sätt i utvärderings-

planen från hösten 2007:  

- att dokumentera och värdera verksamheten vid Beroendecentrum som 
nytillkommen resurs för missbruksvården i Värmland, 

- att ge en processbaserad bild av det stöd som genom Beroendecentrum 
förmedlats till klienter som vistats där och värdera vistelsens betydelse, 
samt 

- att skapa en bild av och värdera den sammantagna resurs för missbruks-
vård (vårdkedja) som Beroendecentrum, berörda kommuners socialtjänst 
och andra ianspråktagna resurser utgör, med utgångspunkt från klienter 
som varit aktuella under utvärderingstiden. 
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2 Metod 

För att kunna dokumentera, skapa en processbaserad bild av och värdera verk-

samheten vid Beroendecentrum som resurs i vårdkedjan i länet har 58 intervju-

er med 44 personer genomförts mellan januari 2008 och augusti 2009. Datain-

samlingen baseras på Steinar Kvales (1997) metodik för genomförande av 

forskningsintervjuer.  

 

Tabell 1: Översikt över det empiriska materialet. 

 

11 intervjuer har kontinuerligt genomförts med enhetschefen för Beroende-

centrum under drygt ett och ett halvt år. Fokusgruppsintervjuer har genomförts 

med respektive yrkesgrupp inom verksamheten, det vill säga sjuksköterskor, 

behandlingskonsulenter och behandlingsassistenter. Ett urval av klienter har 

intervjuats under inskrivningstiden på Beroendecentrum. De kriterier som 

styrde urvalet av klienter var spridning mellan olika kommuner och att klien-

terna själva ville bli intervjuade. Därefter gjordes en uppföljande intervju cirka 

6 månader efter vistelsen på Beroendecentrum. Totalt 21 stycken klienter varav 

10 stycken vid andra tillfället. Bortfallet vid det andra intervjutillfället är såle-

Informant Antal Typ av intervju Antal intervjuer Tidpunkt 
Föreståndare 1 Djup-intervjuer 11 Januari 2008 –  

augusti 2009 
Sjuksköterska 4 Fokusgrupp 1 Mars 2009 
Behandl.assistenter 3 Fokusgrupp 1 April 2009 
Behandl.konsulenter 2 Fokusgrupp 1 September 2009 
Handläggare 13 Strukturerade 

intervjuer 
13 September 2008 - oktober 

2009 
Klienter 21 Strukturerade 

intervjuer 
21 Under vistelsen på BC, mars 

2008 – juni 2009. 
   10 Uppföljningsintervju sex må-

nader efter vistelsen på BC 
Summa 44  58  
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des 11 klienter eller 52,4 %. Därutöver har 13 handläggare till de 21 klienter 

som intervjuats, kommande från 11 kommuner, intervjuats.  

 

Samtliga intervjuer spelades in på band och varierade i tid mellan cirka 30 och 

60 minuter. De bandade intervjuerna har transkriberats ordagrant. Formaspek-

ter som betoningar, pauser och känslokvalitéer har endast transkriberats i be-

gränsad omfattning. 

 

Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys (Hayes, 

2000). Denna bearbetningsmetod resulterar i en tematisk struktur och översikt 

av den information som samlats in. 

 

Vetenskapsrådets (www.codex.vr.se) etiska riktlinjer har reglerat arbetet med 

utvärderingen. De anger fyra huvudkrav: nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Informanterna har informerats om 

utvärderingens syfte och innehåll och givit sitt samtycke till att delta som in-

formanter. De intervjuade klienterna har skrivit under en samtyckesblankett i 

samband med intervjuerna. Det insamlade datamaterialet förvaras utom åt-

komst för andra än utvärderarna. 
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3 Resultat 

Resultaten presenteras uppdelade i fyra avsnitt med olika fokus. Den första 

delen utgår ifrån verksamhetens innehåll. Här beskriver resultaten om och hur 

Beroendecentrum levt upp till de syften med verksamheten som funnits. Den 

andra delen tar sin utgångspunkt i hur klienterna själva har upplevt vistelsen på 

Beroendecentrum och betydelsen för deras livssituation. Den tredje delen tar 

ett mer internt fokus och utgår från verksamhetens organisering och ledning 

för att besvara samma frågor. Den fjärde delen redovisar resultatet av en analys 

av bortfallet av 11 klienter (52,4 %) mellan första och andra intervjutillfället. 

 

 

3.1 Verksamhetens innehåll 

 

Abstinensbehandling 

Det primära syftet för kommunernas placering av sina klienter på Beroende-

centrum har ofta varit begränsat till ”avgiftning” eller med den terminologi 

som används i Beroendecentrums verksamhetsbeskrivning, medicinsk absti-

nensbehandling. Övriga delar av Beroendecentrums utbud har därmed inte 

stått i centrum för beställarna av Beroendecentrums tjänster. Beroendecentrum 

är framgångsrikt i denna del av verksamheten och såväl kommunerna som de 

klienter som genomgått behandlingen är nöjda med både resultat, bemötande 

och omhändertagande. 
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”Ja, min uppfattning är att det är en abstinensbehandling och ing-

enting annat.”  

 

”Nej han var där för avgiftning”  

 

I dessa fall där kommunernas, genom handläggarna, uppdrag till Beroende-

centrum i första hand kretsat runt abstinensbehandling av klienterna så är erfa-

renheterna och omdömena i huvudsak positiva.  Beroendecentrum får också 

positiva omdömen vad gäller förmågan till lyhördhet. När verksamheten star-

tades upp fanns kravet att klienterna skulle vara opåverkade av alkohol vid in-

skrivningen. Detta krav har efter hand tagits bort utifrån önskemål från kom-

munerna. Det är i första hand denna förändring som fått positiv uppmärksam-

het av klienternas handläggare. 

 

”Ingen av mina klienter hade egentligen behov av andra insatser än 

avgiftning och den hjälpen fick vi. Det som från början saknades 

var tillnyktring men det har man ju ändrat på…”  

 

Även om det primära syftet varit abstinensbehandling så kommer det dock 

fram flera positiva bieffekter som handläggarna också noterar. Det kan röra sig 

om att klienten genom vistelsen kommit ut med en stärkt motivation inför 

framtiden. Flera handläggare lyfter också fram som positivt att kontakten mel-

lan klienten och dem själva förbättrats och fördjupats. Det är också så i vissa 

fall att andra syften och behov än abstinensbehandling efter hand framträder. 

Det kan exempelvis röra sig om behov av vissa utredningar vilka inledningsvis 

inte fanns inplanerade. 
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”Inledningsvis var avsikten bara avgiftning men det framkom på 

Beroendecentrum att det fanns andra problem så det som har initi-

erats är en kommande utredning om ADHD och han är för närva-

rande på behandlingshem.”  

 

 

Bemötande 

Det bemötande från personalen som såväl klienter som handläggare ställts in-

för när man kommit till Beroendecentrum har gett upphov till en positiv bild 

av verksamheten. De klienter som intervjuats runt sina erfarenheter av Beroen-

decentrum har förvisso en i huvudsak mycket positiv bild av verksamheten i de 

flesta hänseenden. De förväntningar på vad som väntar och på vilka resultat 

det skall ge för framtiden som funnits hos klienterna är i regel mycket begrän-

sade eller lågt ställda. Det huvudsakliga syftet klienterna anser sig vara där för 

är avgiftning. Väl där så blir de mycket väl bemötta, tas omhand väl och be-

handlade med kunskap och respekt. Detta är en viktig förklaring till att klien-

terna ger så höga omdömen om Beroendecentrums verksamhet. Tillsammans 

med liknande omdömen från handläggare så får själva ”omhändertagandede-

len” ses som en av Beroendecentrums främsta styrkor. 
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Psykiatriska och psykosociala utredningar och bedömningar som grund för vidare-

planering 

Utöver medicinsk abstinensbehandling har ett huvudsyfte med Beroendecent-

rums verksamhet varit att erbjuda psykiatriska och psykosociala bedömningar 

som underlag för den vidare planeringen för klienten efter vistelsen på Beroen-

decentrum. Att även kunna konkretisera och ge förslag på hur klienten kan få 

fortsatt hjälp och stöd ingår också i syftet. Beroendecentrum skall på detta sätt 

vara en del eller länk i en större vårdkedja. Klienternas handläggare ger utifrån 

sina uppfattningar och erfarenheter en betydelsefull insikt i vilken roll Beroen-

decentrum har haft i vårdkedjan och dessutom hur den upplevda nyttan ser ut.  

 

Det framkommer en mycket varierad bild över hur handläggarna upplever att 

Beroendecentrum har bidragit till att utgöra denna del av den större vårdked-

jan. Dessa olikheter framkommer inom olika områden. Har Beroendecentrum 

bidragit med ny kunskap runt klientens förhållanden? Har denna kunskap i så 

fall bidragit till den vidare planeringen för klienterna?   

 

 

Ny kunskap och dess betydelse för vidareplaneringen 

De behov och syften som funnits för klienternas vistelse på Beroendecentrum 

har en stor spridning från de som haft abstinensbehandling som enda syfte till 

de med mera uttalade behov av utredningar. Det finns också fall där det be-

skrivs att sådana behov utöver abstinensbehandling framkommit under tiden 

på Beroendecentrum men att dessa inte fanns med i det ursprungliga beställ-

ningsuppdraget från kommunerna.  
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Den nya kunskapen som handläggarna erhållit om sina klienter genom Bero-

endecentrum och vilken betydelse det haft för vidareplaneringen handlar som 

regel om resultaten av de psykiatriska bedömningarna och eventuellt initierade 

vidare utredningar. I vilken omfattning som dessa nya kunskaper haft betydelse 

för den vidare planeringen har varierat mycket utifrån de olika handläggarnas 

upplevelser. Det kan vara svårt för handläggarna att se den direkta betydelsen 

av att de fått en förbättrad helhetsbild av sin klients situation. Där kan bilden 

av Beroendecentrums betydelse se olika ut. I den ena änden har man genom 

de utredningar klienten genomgått kommit fram till mycket konkreta resultat i 

form av diagnoser och förändrad medicinering men betydelsen för vidarepla-

neringen ses som minimal. Den andra bilden är att man fått just en klarare 

helhetsbild över klientens situation och behov och att det utgör en viktig bit i 

hur planeringen för klienten skall se ut i framtiden. Exakt hur Beroendecent-

rum har påverkat är dock svårare att konkretisera. 

 

”nn fick hjälp med avgiftning och även en psykiatrisk bedömning 

som vi hade begärt. Jag känner nn sedan många år och det som 

kom fram vid den psykiatriska bedömningen var väl egentligen 

ingen nytt för mig men det var bra att få det formulerat i text på ett 

annat sätt än tidigare.”  

 

”Dom gjorde en kartläggning av hans psykiska status och förmed-

lade även kontakt med psykiatri och läkare på hemmaplan. Det ser 

jag som en väldigt viktig bit”.  
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Ytterligare exempel på att det är svårt att konkretisera vilka direkta effekter Be-

roendecentrums insatser haft men att insatserna haft betydelse kan ses i hur 

relationen mellan klient och handläggare utvecklats. Även om man inte anser 

sig ha fått någon direkt ny kunskap om sin klient eller att vistelsen inte haft 

någon direkt effekt på vidareplaneringen så har ändå insatserna på Beroende-

centrum varit betydelsefulla på så sätt att en förbättrad kontakt har etablerats 

mellan klienten och handläggaren i och med avgiftningen. Klienten och hand-

läggare får möjligheten att träffas och arbeta i en i många fall ny situation där 

klienten mår bättre och inte är påverkad av droger eller mediciner. Även här 

kan vi se att det är svårt att konkretisera betydelsen av denna situation men att 

upplevelsen ändå är att det måste bli effekter på hur den vidare planeringen ser 

ut. 

 

”Nej, inte insatserna i sig, men genom att hon var kvar länge på 

Beroendecentrum så lärde jag känna henne bättre genom att hon 

inte stod under påverkan av mediciner på samma sätt som vid tidi-

gare möten.” 

 

När kommunerna skriver in sina klienter vid Beroendecentrum så skall de ha 

med sig en grundplanering för klienten för tiden efter utskrivning. Dessa 

grundplaneringar har som regel också funnits för klienterna. Flera handläggare 

beskriver därutöver att de hade vad som kan betraktas som preliminära plane-

ringar för sina klienter innan Beroendecentrum som sedan efter vistelsen ”för-

stärktes” eller utökades med någon ny del. Grundplaneringen kvarstod och 

genomfördes som regel helt eller delvis. 
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”Vi hade en preliminär planering inledningsvis och den blev också 

mycket mer tydlig efter vägen med vad hon ville. Hon blev mer 

motiverad och drivande i sina framtidsplaner.”  

 

”…dom la ju till att han skulle få samtal på psykiatrin och att han 

skulle bli inskriven på beroendeenheten här i Karlstad.”  

 

Exempel på delvis genomförda planer kan vara att planeringen efter utskriv-

ningen förändrades, att planeringen varit vilande under tiden som klienten be-

funnit sig på behandlingshem, eller att det funnits väntetider i den planerings-

kedja som klienten stått inför. 

 

 

Upplevd nytta 

En central del i bedömningen av Beroendecentrum är om kommunerna i 

egenskap av kunder är nöjda med verksamheten. Den värdering de gör kan 

bland annat ses i hur bra man anser Beroendecentrum utfört sina åtaganden. 

Värderingen av nyttan har ofta sin grund i vilka förväntningar man haft på 

verksamheten. 

 

I många fall har som tidigare nämnts det primära syftet varit avgiftning av de-

ras klienter. I de fall syftet för klientens vistelse gått därutöver framkommer det 

bland annat synpunkter runt att det uppdrag som Beroendecentrum tagit på 

sig upplevs som för stort. Klienterna vistas på Beroendecentrum för kort tid i 
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förhållande till det uppdrag som finns. Det kommunerna upplever sig få ut 

från Beroendecentrum blir begränsat och därmed också den upplevda nyttan. 

 

”Tycker inte att dom insåg att dom hade ett begränsat uppdrag det 

vill säga att deras insats var en liten del i en lång process för klien-

ten och att det finns andra faktorer runt klientens vardag som man 

måste ta hänsyn till då man tänker, planerar. Tycker att det fanns 

ett uppdrag i teorin som de inte kunde klara av att leva upp till det 

vill säga de lovade mer än vad de kunde hålla i praktiken.”  

 

”Frågan är om dom lovar mer än dom kan hålla på den relativt 

korta tid som är normtid ca tre veckor. Eftersom det vid en avgift-

ning kan dröja innan personen är möjlig att utreda. Att få med sig 

ett slutdokument hem vore önskvärt eller i varje fall i nära anslut-

ning till.”  

 

Beroendecentrum har på olika sätt informerat om sin verksamhet ute i kom-

munerna. Det finns en uppfattning om att Beroendecentrum har varit skickliga 

i att informera om sin verksamhet. Handläggarna anser sig ha fått en bra bild 

av Beroendecentrum och vad de kan erbjuda innan de placerat sina klienter 

där. Den bild som skapats av Beroendecentrums verksamhet stämmer i efter-

hand inte alltid överens med den faktiska verkligheten. 

 

”Ambitionsnivån är god men dom har administrativa och samkör-

ningsproblem som skulle behöva åtgärdas.”  

 



 33 

”Jag tror det vore bra för dem att fokusera på att bara ha en absti-

nensbehandling. Skall man satsa på något mer då får man nog ta i 

ordentligt så att det blir ordentligt.”  

 

 

Läkarfrågan 

Den läkarresurs som skall finnas på Beroendecentrum har gett upphov till en 

del problem i verksamheten som återfinns under i princip hela projekttiden. 

Huvudproblemet har gällt att uppnå en kontinuitet i vilken läkare som finns 

på plats. Ett antal läkare har tjänstgjort i kortare eller längre perioder på Bero-

endecentrum. Detta har fått ett flertal konsekvenser för verksamheten. Möjlig-

heterna att producera slutdokumenten i tid har begränsats av att det medicins-

ka underlaget inte funnits tillgängligt. Inskrivningsmöjligheterna av nya klien-

ter har också påverkats vilket inneburit förseningar och väntetider för kommu-

nerna. Ytterligare ett område som påverkats är de utredningar av klienterna 

som skall göras vilka på grund av bristen på kontinuitet bland läkarna riskerar 

att begränsas i omfattning. 

 

Läkarfrågan har ständigt varit i fokus för det administrativa utvecklingsarbete 

som bedrivits på Beroendecentrum. Delvis har man hittat lösningar som mins-

kat delar av problemen. Exempelvis har man med vissa läkare haft möjlighet 

att skriva in nya klienter via telefonkonsultation. Att hitta långsiktiga lösningar 

på läkarfrågan måste ses som mycket central för Beroendecentrums framtida 

verksamhet. 
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”…den här frågan ser jag som ett hot mot hela verksamheten om 

man inte får ordning på detta.” 

 

 

Slutdokumentet 

Slutdokumentet som ska vara en viktig del i den vidare planeringen för klien-

ten framträder som en faktor som har påverkat helhetsintrycket av Beroende-

centrums verksamhet. När förväntningarna på slutdokumentet inte infriats, 

vilket skett i många fall, kan en i övrigt positiv bild ha vänts till ett negativt 

helhetsintryck. 

 

Innehållet i slutdokumentet blir inaktuellt och uppfyller inte sitt syfte då det 

levereras sent eller i många fall inte alls. När det levererats i tid har helhetssy-

nen på Beroendecentrum också varit bättre. Man upplever i dessa fall att man 

fått ny och för vidareplaneringen viktig kunskap om klienterna.  

 

Bland de negativa omdömena runt slutdokumentet som framkommit märks 

som tydligast att många handläggare uttrycker att det tagit alltför lång tid innan 

man fått tillgång till dokumentet. Flera lyfter fram allvarlig kritik runt detta och 

hur dokumentet därmed blir inaktuellt och mer eller mindre obrukbart för 

framtida planering av insatser för klienten. 

 

Diskussionen runt slutdokumentet går att dela in i flera områden vilka blir be-

lysta i de följande avsnitten. Det tydligaste av dessa områden har att göra med 

när det levererats till kommunerna. I flera fall tycks det överhuvudtaget ej ha 
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levererats något slutdokument efter att klienten avslutat sin vistelse på Beroen-

decentrum. Man har även inom verksamheten diskuterat innehållet i slutdo-

kumentet och om det finns tänkbara alternativ till slutdokumentet i form av 

till exempel ett muntligt utskrivningssamtal. 

 

 

Tidsaspekten 

Att slutdokumenten levereras sent till kommunerna innebär att man upplever 

att dokumentet inte fullt ut kunnat komma till nytta. Dokumentet blir inaktu-

ellt och möjligheterna att det skall komma till användning som grund för vida-

replaneringen för klienten blir begränsade. 

 

”Ja men det dröjde 5 månader. Det är alldeles för lång tid då har 

själva iden med att få ett slutdokument förverkad. Vi har då inte 

kunnat använda detta på ett bra sätt i vår vidareplanering.”  

 

Det har ändå funnits en del variation i hur långa tider som gått innan slutdo-

kumentet har kunnat levereras. Tendensen tycks också varit att kommunerna 

erhållit sina slutdokument snabbare allt eftersom projektet framskridit och att 

de främst varit vid de första placeringarna av klienter på Beroendecentrum som 

de största problemen med långa leveranstider av slutdokumenten förekom. 

 

”Vid de första placeringarna dröjde det alltför länge innan vi fick 

ett slutdokument, vilket inte var bra men sedan har detta blivit 
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bättre. Tycker att dom varit fantastiskt bra och klienterna har varit 

nöjda.”  

 

Problematiken runt slutdokumentet har funnits hela tiden som utvärderingen 

pågått. Hur man skall komma tillrätta med svårigheten att producera doku-

menten har varit ett återkommande tema i föreståndarintervjuerna. Ett flertal 

orsaker lyfts fram som förklaringar. En kombination av resurs- och priorite-

ringsproblem beskrivs som huvudorsakerna. De medicinska underlagen blir 

inte skrivna, alternativt så saknas sammanfattning i underlaget vilket innebär 

problem för behandlingskonsulenterna som skall producera det slutliga doku-

mentet. Frågan om att få kontinuitet när det gäller läkarresurs på Beroende-

centrum, det vill säga samma läkare under en längre tidsperiod, har varit ett 

ständigt närvarande problem under projekttiden. Detta har fått konsekvenser 

för möjligheten att producera slutdokumenten i utsatt tid då man inte får del 

av de medicinska utlåtandena som skall ingå i dokumentet. 

 

”Vi får vänta på läkarens diktering och utskrift. Det är sagt att dom 

skall ha det senast en vecka efter utskrivning. Men det funkar inte. 

Det ligger på läkaren men nu skall hon och behandlingskonsulen-

terna sätta sig och gå igenom imorgon och sen har hon sagt till mig 

igår att hon skall sätta sig och diktera klart.”  

 

Periodvis så har det skett en hårdare prioritering av arbetet med slutdokumen-

ten och i de fallen beskrivs det också som att man kommer ikapp. Vid ett sena-

re tillfälle kan dock problemen ha återkommit. 
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”Ja alltså vi börjar komma ifatt kan jag säga. Dom har skrivit febrilt 

nu behandlings-konsulenterna.”  

 

”Jag har diskuterat detta med behandlings-konsulenterna för säkert 

ett år sedan att vi måste göra upp tider, alltså skrivdagar och samti-

digt strukturera er tid. Då säger dom det går inte.”  

 

 

Innehåll 

Innehållet i slutdokumentet kan diskuteras utifrån flera aspekter. En viktig 

aspekt är de fall då dokumentet inte innehåller alla de delar som man som 

handläggare förutsatt utifrån den vårdbegäran som tagits fram.  

 

”Det var en bra beskrivning av vad man hade gjort men däremot 

saknade jag en bedömning av vårdbehovet. Beroendecentrum hål-

ler inte riktigt måttet i detta avseende och kan kanske inte göra det-

ta med tanke på hur lång tid man normalt vistas där. Men jag tyck-

er att man tar på sig ett för stort uppdrag.”  

 

Innehållet i slutdokumentet skall vägas mellan de förväntningar som funnits 

utifrån utfästelser mot kommunerna och vad man på Beroendecentrum har 

kapacitet att producera. Ytterligare en avvägning är vad som kan delges i form 

av muntlig information i relation till vad som är mervärdet av ett skriftligt 

slutdokument. 
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”Ja, man kan fundera på det ärligt talat. Lovar man för mycket och 

hänger dom upp för mycket på det… Dom får ju ändå mycket 

muntlig information. Slutdokumenten är väldigt bra men frågan är 

om dom får tillräckligt mycket muntlig information.”  

 

Den muntliga informationen ges i samband med utskrivningssamtalen. I de fall 

slutdokumentet levererats sent eller inte alls har samtalet kommit att utgöra ett 

alternativ till slutdokument. Denna muntliga information tycks ändå inte be-

dömas som tillräcklig av handläggarna. Utskrivningssamtalet kan alltså inte 

sägas kunna ersätta slutdokumentet utifrån de förväntningar på innehåll som 

handläggarna har haft. 

 

”Ja, informationen jag fick skedde i form av dialog och det var en 

bra kontakt. Men hade önskat att jag hade fått mer information om 

vad han behövde.”  

 

Oavsett om informationen vid utskrivningstillfället givits i form av ett skriftligt 

slutdokument eller i muntlig form saknas delar som utifrån vissa kommuners 

behov skulle behöva ingå. För att komma vidare i planeringen och behand-

lingen av klienten efter utskrivning finns i samband med utskrivningen ett be-

hov av att tiden och utredningarna på Beroendecentrum skall ge en konkret 

bild av hur den framtida inriktningen skall se ut.  

 

”Den handlade i stor utsträckning om vad hon hade gjort under ti-

den på Beroendecentrum jag saknade någon form av behovsbe-
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dömning, vilken hjälp hon skulle behövt framöver, hur skulle hon 

få bästa hjälpen för att komma vidare.”  

 

”Skulle vilja haft ett mer omfattande dokument. Saknar samman-

fattande bedömning, det vill säga en bedömning om hur man går 

vidare. Vi fick kännedom om diagnos och till det medicinering or-

dinerad men sen då?”  

 

Utifrån den vårdbegäran som formulerats av kommunen inför klientens vistel-

se skapas förväntningar om att konkreta inriktningar för den framtida behand-

lingen skall vara ett resultat av vistelsen. Om dessa delar saknas i ett slutdoku-

ment eller slutinformation finns grunder att anta att en helhetsbedömning av 

Beroendecentrum som en del i en vårdkedja också kommer att bli lägre. 

 

”…att man skulle kunna få en fingervisning om vad personen be-

höver gå vidare med.” 

 

 

Vårdkedjan 

Beroendecentrum skall utgöra en länk i den totala vårdkedjan i den värm-

ländska missbruksvården. Viktiga delar i denna kedja är dels den vårdbegäran 

som ligger till grund för insatserna på Beroendecentrum och dels det slutdo-

kument som ligger till grund för den vidare inriktningen av behandlingar och 

vårdinsatser. Innehållet i vårdbegäran skapar också den bild hos kommunen av 

vad som är ett önskvärt utfall av vistelsen på Beroendecentrum. För att vistel-
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sen skall bli till gagn för kommunerna i vidareplaneringen så ligger en stor del i 

utfallet även på kommunernas eget agerande. Värdet av vistelsen beror till stor 

del på hur väl planerad den vidare vården är och vilka förväntningar man har 

från kommunens sida på vad som kan åstadkommas under de tre veckor klien-

terna vanligtvis tillbringar på Beroendecentrum  

 

”Kan vara om man har en planering så kan det vara en betydelse-

full länk i vårdkedjan, om man har ett tänk på vad som skall hända 

efter. Men ibland har man en övertro att dom här tre veckorna 

skall göra underverk och sen så skall dom funka på hemmaplan lik-

som med minimala insatser då kunde vi ju lika gärna kvitta.”  

 

”Med vissa kommuner har man ju märkt och framförallt vissa 

handläggare har man ju märkt att det inte ens är någon vårdkedja 

utan den tar slut efter vårdtiden här. ”  

 

 

”Glapp i vårdkedjan” 

Kontinuiteten i vårdkedjan är central. Ett kritiskt område är om det finns ett 

glapp mellan Beroendecentrums verksamhet och senare behov av insatser. 

Problemet beskrivs som att de insatser klienten har behov av efter hemkomst 

inte kommer igång tillräckligt snabbt. Det saknas en direkt koppling mellan 

Beroendecentrum och de vidare resursbehoven. Detta är ett utvecklingsområde 

där det idag saknas en ”viktig länk” i vårdkedjan. Bättre och ”upparbetade ka-

naler” mellan Beroendecentrum och Landstinget och Landstingspsykiatrin 
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finns behov av för att fylla detta ”glapp”. Ytterligare ett steg att utveckla verk-

samheten med att själva inom Beroendecentrum tillhandahålla behandlings-

möjligheter är också ett alternativ för att fylla glappet. 

 

”Den största besvikelsen är dock att man inte har upparbetade ka-

naler med landstinget från Beroendecentrum när det gäller insatser 

efter tiden på Beroendecentrum det riskerar då att bli ett glapp eller 

att det uteblir fortsatta insatser i den delen.”  

 

”…bygga ut det att dom även kör egen behandling av beroendet 

och missbruket på stället. Men då får man särskilja det i så fall att 

man först har en abstinensbehandling sen går man över i någon 

form av primärbehandling så vore det ju önskvärt naturligtvis.”  

 

 

Personalens bild av vårdkedjan 

Utöver hur kommunernas handläggare upplevt och värderat Beroendecent-

rums betydelse för vidareplaneringen av klienternas behandling så har det ock-

så skapats en bild av denna nytta bland de egna personalgrupperna samt i led-

ningen.  

 

Kontinuiteten i vårdkedjan och värdet av Beroendecentrums insatser beror 

även på kommunernas egen planering efter klienternas vistelse. När det gäller 

hur kommunerna planerar för klienterna efter tiden på Beroendecentrum så är 

det oftast frågan om insatser på ”hemmaplan”. Planeringen kan ju också ge in-
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dikationer på hur man utnyttjar den nya kunskap som förhoppningsvis kom-

mit fram efter vistelsen på Beroendecentrum. Här finns det variationer i vilken 

omfattning man inom kommunerna använder sig av den kunskapen.  

 

”Många gånger så är det ju öppenvård i hemkommunen det vill 

säga samtal med någon eller gå och träffa någon men sen är det ju 

några som också skall vidare på behandling.  Ibland satsar kommu-

nen jättemycket på ett behandlingshem som verkligen är avancerat 

och som ligger en bit bort och så och då vill inte klienten alltid det 

själv så det där är ju lite olika.”  

 

”Man är inte alltid överens. Jag tycker att det hade varit bra redan 

vid inskrivningssamtalet hur man tänker efteråt. Det känns som 

man inte riktigt är överens från början ibland.”  

 

På samma sätt som hur planeringen efter vistelsen på Beroendecentrum varie-

rar så finns det skillnader i vilken betydelse Beroendecentrum har haft i denna 

vidare planering.  

 

”Jag tror att det är väldigt varierande. Dels beror det på vad kom-

munen har själv att erbjuda tror jag. Har man egna alternativ så tar 

man dessa i första hand nästan oavsett. Sedan finns det vissa per-

soner som är speciellt svåra och som man ser att inget alternativ 

som man har själv passar. Det är först och främst de större kom-

munerna naturligtvis. Dom mindre kommunerna är mer villrådiga 

eftersom dom inte har något eget att erbjuda. Dom undrar vad 
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skall vi göra med den här personen och kan ni tala om vad som 

passar och då kan man också fråga vilket behandlingshem passar.”  

 

De olika personalgrupperna på Beroendecentrum har även de en bild av om 

kommunerna varit nöjda med den verksamhet som erbjudits. Det framkommer 

en bild där såväl positiva som negativa signaler om Beroendecentrums verk-

samhet kunnat avläsas. Det missnöje som funnits runt slutdokumenten från 

kommunerna har även uppmärksammats av personalgrupperna. När det upp-

drag som Beroendecentrum fått från kommunerna varit omfattande finns ock-

så en risk att alla delar inte kunnat genomföras fullt ut. Detta påverkar synen 

på hur nöjda man varit med verksamheten. I detta kan också ligga en bristande 

uppfattning om omfattningen av klienternas problem från kommunerna i 

kombination med ett beställningsuppdrag som blir alltför omfattande för att 

klaras av på den utsatta tiden. 

 

”Uppfattar att det finns en viss kritik ibland men tror ibland i vissa 

kommuner att man inte förstår omfattningen av dom problem som 

klienterna har… Samtidigt har vi ju fått mycket positiv feedback 

och förståelse för att vi inte kan vara perfekta från början.”  

 

”Klienter kommer ju tillbaka och dom skickar ju nya klienter så 

man får ju gå på den biten.”  

 

Kommunernas egen medverkan, engagemang och delaktighet är en viktig för-

utsättning för ett positivt utfall av Beroendecentrums verksamhet. 
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”…ibland kännas som att motivationen kunde vara större för dom 

som skrivs in även om motivation kan variera. Många av kommu-

nerna försöker putta in dom hit men det är ju också en balansgång. 

Man kan inte kräva att alla skall vara supermotiverade vilket av-

speglar sig i vår verksamhet. Det känns som det är viktigt att social-

sekreterarna gör motivationsarbete innan.”  

 

 

Beroendecentrums betydelse i vårdkedjan 

Ovanstående resultatsammanställning kan sammanfattas i vilken betydelse Be-

roendecentrum har haft för vårdkedjan i den värmländska missbruksvården. 

Två tydliga mönster framträder som pekar dels i en positiv och dels en negativ 

riktning. 

 

Den positiva sidan i vårdkedjan är att vistelsen vid Beroendecentrum utgör en 

viktig start till den fortsatta planeringen och behandlingen. Det finns inte alltid 

en direkt påverkan eller styrning utav planeringen från Beroendecentrums sida 

men både på klient- och på kommun/handläggarnivå finns processer som star-

tas. Dessa processer leder till att man kommer vidare och framåt efter utskriv-

ningen. Processerna kan beskrivas i termer av ”avstamp” inför framtiden på 

klientnivå och en fördjupad kunskap om klienten och dennes behov av stöd 

och hjälp. Ett positivt utbyte av Beroendecentrum blir resultatet av dessa pro-

cesser. 
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Den negativa sidan där Beroendecentrum inte blir till en viktig länk i vårdked-

jan är att utskrivningen från Beroendecentrum inte har en naturlig fortsättning. 

Dels saknas konkreta planer eller inriktningar för den fortsatta planeringen dels 

saknas ”upparbetade kanaler” till de resurser inom t ex landstingspsykiatrin 

som planeringen har pekat mot. Mot bakgrund av dessa båda brister uppstår 

”glapp” i vårdkedjan och Beroendecentrums roll förlorar i betydelse. 

 

För att Beroendecentrum skall kunna utgöra en varaktig viktig länk i vårdked-

jan måste det finnas en god samverkan och god kommunikation mellan Bero-

endecentrum och kommunerna inför inskrivning och utskrivning av klienter-

na. Vikten av en vårdplanering efter tiden på Beroendecentrum måste klargöras 

redan innan vistelsen på Beroendecentrum. Det finns då bättre möjligheter att 

den vårdbegäran som tas fram inför vistelsen på Beroendecentrum blir mer 

preciserad. Därmed ges bättre förutsättningar för planering och genomförande 

av en sammanhängande missbruksbehandling. Beroendecentrum har ett ansvar 

för att förtydliga vad som ingår i de olika utredningsinsatserna för att behand-

lingsuppdraget skall vara tydligt för alla parter.  

 

 

 Metodstödet – ”Ett kontrakt för livet” 

Inom ramen för Beroendecentrums verksamhet så har ett metodstöd, EKL-

projektet, Ett kontrakt för livet, erbjudits handläggarna i kommunerna. Syftet har 

bland annat varit att kvalitetshöja missbruksvården i Värmland utifrån evi-

densbaserade metoder. Handläggarna har fått möjlighet att förbättra sina kun-

skaper om missbruk och tillgängliga evidensbaserade metoder genom utbild-

ningar, handledning och workshops.  
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Synpunkterna på om metodstödet givit handläggarna ny kunskap inom områ-

det skiftar något och kan delas in i två grupper. Den övervägande bedömning-

en från båda grupperna är dock att metodstödet varit ett viktigt inslag i Bero-

endecentrums verksamhet och att det haft ett mervärde på flera olika nivåer. 

Den första gruppen är de som tycker att man redan har en bra och tillräcklig 

kunskap inom området alternativt har en bra organisation för detta i sin hem-

kommun. Genom metodstödet ges dock tillfälle till repetition av kunskaperna 

vilket i sig upplevs som positivt. 

 

”Har redan kunskap men tycker det är jättebra att de hela tiden 

påminner och hur vi använder verktygen tillsammans med dom.”  

 

Den andra gruppen som kan urskiljas är de som tagit del av metodstödet och 

anser att det varit direkt givande och tillämpningsbart för dem i sin yrkesutöv-

ning. Det har funnits ett brett utbud av utbildningar där också efterfrågan av 

en sådan bredd tycks ha varit hög. Det finns dock ett behov av att utveckla 

metodstödet och kursutbudet ytterligare. Riktningar som kan vara aktuella 

inom ramen för vad som efterfrågas är repetitionsutbildningar och drogtera-

peututbildningar. 

 

”Tror på verksamhetsidén och tycker att dom satsat på rätt utbild-

ningar.”  
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”Har varit väldigt bra utbildningar MI speciellt var jättebra. Det har 

inte ökat min kunskap om missbruk men hur man kan tillämpa 

metoderna.”  

 

Betydelsen av att det tillkommit ett länsövergripande metodstöd är viktig i det-

ta sammanhang. Som en direkt följd kommer de informella nätverk som ska-

pas i länet runt de aktuella frågorna. Det framkommer också ett behov av att 

det tillskapas även formella nätverk inom området. 

 

”Bra att dom fortsätter att utveckla stöttar och jobbar länsövergri-

pande det skapar också nätverk i länet kring dessa frågor.”  

 

 

Helhetsintrycket av det erbjudna metodstödet i Beroendecentrum är därmed 

genomgående mycket positivt. 

 

 

3.2 Beroendecentrums betydelse för klienterna 

De klienter som vistats på Beroendecentrum värderar sin tid där mycket högt. 

Bemötande och omhändertagande märks som tydliga positiva erfarenheter av 

vistelsen. Det finns en positiv helhetsbild som förstärks av upplevelser som att 

man ”kände sig trygg där” och att ”det kändes fritt”. Bilden bekräftas i diagram 

1 där klienternas värdering av Beroendecentrum redovisas utifrån ett antal oli-

ka aspekter. 
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Diagram 1: Klienternas värdering av vistelsen på Beroendecentrum 

 

Flera aspekter av klienternas upplevelser och värdering av Beroendecentrum är 

relevanta att ta upp. Förväntningar på verksamheten och hur motiverade klien-

terna varit har betydelse för utfallet.  Missbruks- och livssituationen i stort efter 

vistelsen är också en viktig del av utfallet av Beroendecentrums verksamhet. 

 

 

Förväntningar och motivation 

De huvudsakliga förväntningarna som klienterna har inför vistelsen på Bero-

endecentrum handlar om abstinensbehandling. Abstinensbehandlingarna har 

också genomförts och tillsammans med att det bemötande från personalen 

man ställts inför ger starka positiva intryck följer ofta också en positiv bild av 

Beroendecentrum som helhet. Förväntningar på verksamheten och resultat 

utöver abstinensbehandling har som regel varit låga. 
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”Tog vad som helst för att få hjälp.” 

  

”Nej, hade inte så mycket att välja på egentligen.”  

 

Däremot framstår det som att klienterna varit mycket motiverade inför att få 

komma till Beroendecentrum. Beroendecentrum framstår för flera som en möj-

lighet att komma ur sina missbruk. I anslutning till detta märks också att det 

funnits egna initiativ, förvisso i samråd med t ex en socialsekreterare, från kli-

enterna att få komma till Beroendecentrum. 

 

”…ville verkligen ha hjälp.” 

 

”Det gällde mitt liv. Jag orkade inte en dag till.”  

 

En hög motivationsnivå hos klienten är också något som beskrivs som centralt 

för framgång utifrån Beroendecentrums personals perspektiv. I frågan om hur 

motiverade klienterna egentligen varit inför vistelsen går åsikterna isär mellan 

klienterna och personalen på Beroendecentrum. Den höga motivationsnivå 

som anges av klienterna själva återspeglas inte helt bland personalen. För att få 

motiverade klienter är kommunikationen mellan Beroendecentrum och kom-

munerna runt vikten av ett aktivt motivationsarbete med klienten innan vistel-

sen central. Kommunikationsarbetet mellan Beroendecentrum och kommu-

nerna är en process som successivt förbättrats allt eftersom projektet fortlöpt.  
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Hur motiverade klienterna varit avspeglas också i den delaktighet i den vidare 

vårdplaneringen inför tiden efter Beroendecentrum som funnits. Här finns 

tecken på en hög grad av delaktighet om än i varierande omfattning. Det finns 

en uppfattning hos klienterna om realistiska planer samt bra information om 

hur planeringen ser ut. Samtidigt är klienternas bilder av hur planeringen sedan 

genomförts som regel vaga. Bilden av en varierande delaktighet i planeringen 

bland klienterna bekräftas också av personalen på Beroendecentrum när de 

beskriver samma frågeställningar. 

 

”En del har suttit med och skrivit. En del har nog inte sett den 

ens.” 

 

 

Beroendecentrums betydelse för missbruks- och livssituationen 

Resultaten runt hur missbruks- och livssituationen ser ut för klienterna baseras 

på bearbetning av information från det andra intervjutillfället cirka sex måna-

der efter vistelsen på Beroendecentrum. Här är det klienternas egen upplevelse 

av sin situation som återspeglas. Det finns här resultat som pekar i något olika 

riktningar.  Livssituationen beskrivs i många fall som att den blivit till det bätt-

re tiden efter Beroendecentrum. Vistelsen i sig tycks också vara en förklaring 

till att man upplever en förbättrad livssituation. Däremot så är det inte en fullt 

lika positiv bild runt vilka framtidsutsikter klienterna står inför. Ett tydligt ”ta 

en dag i taget”-perspektiv beskrivs ofta i relation till vilka framtidstankar som 

finns. 
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”Det är olika från dag till dag. Jag tar väl en dag i taget men ändå så 

känns det som jag kommer längre och längre ifrån det. Sen är inte 

livet så roligt varje dag.”   

 

Bland de intervjuade klienterna finns de som såväl minskat sitt missbruk som 

de som har en oförändrad missbrukssituation cirka sex månader efter vistelsen 

på Beroendecentrum. Beroendecentrum utgör en kort episod i vad som i 

många fall är ett långvarigt missbruk och det framkommer också en medveten-

het att även om missbruket minskat så är det en osäker situation inför framti-

den. 

 

”Gick hyfsat bra de första två månaderna men det har blivit som en 

sinuskurva. Jag har arbetat under veckorna och druckit ibland någ-

ra gånger per månad, har väl haft två perioder då jag druckit i 4 da-

gar. Men det är betydligt bättre än förut. Något har hänt som jag 

gör att jag har fått någon slags broms. Det är ingen idé att säga till 

mig själv att aldrig dricka igen.”  

 

Det samma gäller för hur framtidssituationen ser ut beträffande sysselsättning 

och försörjning. De eventuella framtidsplaner som finns angående möjligheter 

till egen försörjning på sikt är mycket försiktigt utformade. En osäkerhet runt 

framtiden märks och aspekter som att det behövs mer tid för att kunna ta ställ-

ning och planera för t ex sysselsättning och arbete är framträdande hos flera av 

klienterna. 

 

”Planerar att ta körkort för lastbil.” 
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”Varit i kontakt med sjukkassan om arbetsträning.” 

 

”Har pension… god ekonomi… inga direkta planer.”  

 

”Fortsätta på Gemet är allt jag vet.”  

 

 

3.3 Arbetets organisering och ledning 

Hur arbetet organiseras och hur styrningen av arbetet fungerar är en viktig del i 

förutsättningarna att nå upp till en verksamhets mål och syften. För att få en 

helhetsbild av verksamheten och skapa möjligheter till förståelse för varför ut-

fallet blivit i en eller annan riktning utgör organisation och styrning en stor del 

av utvärderingsresultaten. 

 

Resultaten sammanfattas under ett antal rubriker som varit centrala teman i 

intervjuerna med enhetschefen och de olika personalgrupperna. 

 

 

Ledning och förväntningar 

Den ledningssyn som legat till grund för styrningen av Beroendecentrum har 

satt en tydlig prägel på hur arbetet kommit att ta form och utvecklas. Den har 

därmed också utgjort en grund för en del konkreta problem som uppstått. Det 
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har funnits en förväntan hos personalen på Beroendecentrum om en större 

tydlighet från ledningens sida när det gäller hur man skall arbeta och vilket 

förhållningssätt man skall ha gentemot klienterna. Å andra sidan har det fun-

nits en förväntan från ledningens sida på att personalen skall ta ett större an-

svar och veta hur man skall jobba. Ledningens ledningsfilosofi och personalens 

önskemål på ledarskapet har med andra ord inte alltid harmonierat. 

 

I grunden finns en ledningsfilosofi som handlar om tron på människors för-

måga att ta eget ansvar och ansvar för sin egen utveckling. Denna syn har ock-

så fått vara vägledande i ledningsarbetet. Det har därför blivit en avvägning 

mellan förekomsten av tydliga riktlinjer och stort personligt ansvar för persona-

len för att hitta de rätta arbetsmetoderna. I personalgrupperna har önskemålen 

om tydlighet och riktlinjer fått en framträdande plats i diskussionen även om 

det inte speglar synen hos alla. 

 

Ambitionen att arbeta med strategiska frågor och utveckling av verksamheten 

har funnits i ledningsarbetet. Nödvändiga prioriteringar, administrativa och 

operativa verksamhetsfrågor i vardagen har dock gjort det är svårt att få tiden 

att räcka till alla delar. När det gäller hur tiden fördelats finns ingen uttrycklig 

fördelning mellan administration, verksamhetsutveckling och det som är ren 

arbetsledning. 

 

Den administrativa delen av ledningsarbetet har inneburit en tung belastning. 

De administrativa systemen har varit krävande. Personalrekrytering, på grund 

av hög personalomsättning, har fått utgöra en stor del av ledningsarbetet. En 

stor del av resurserna har också avdelats till diskussioner med personalen kring 
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utveckling av rutiner och riktlinjer. Samtidigt har det funnits ett behov av att 

lösa alla akuta situationer som uppstått. Sammantaget går detta ut över möjlig-

heterna att bedriva utvecklingsarbete. Behovet av att kunna bedriva utveck-

lingsarbete tillsammans med personalen genom exempelvis planeringsdagar har 

inte kunnat genomföras i tillräcklig utsträckning. 

 

Utvecklingen över tid ger ändå en bild av att denna del har förbättrats. I förhål-

lande till tidigt i projektet finns nu en bättre balans mellan de olika delarna i 

ledningsarbetet.  

 

 

Arbetsrutiner i verksamheten 

Att ledningsarbetet varit krävande har flera orsaker. En viktig förklaring är att 

kraven och behoven på arbetsrutiner inte fullt ut kunnat tillgodoses. Verksam-

heten har framförallt inledningsvis haft svårigheter att hitta fungerande rutiner 

för hur arbetet skall bedrivas. Några arbetsbeskrivningar för de olika yrkesgrup-

perna har inte funnits vilket sannolikt inneburit svårigheter att hitta en yrkes-

roll för delar av personalen. Den inledande perioden i projektet resulterar där-

med i en ”otydlig” och ”rörig” arbetssituation. De olika förväntningarna som 

funnits mellan ledning och personal på graden av styrning blir här en viktig 

förklaringsfaktor. 

 

Personalomsättningen var inledningsvis stor på Beroendecentrum. Avsaknaden 

av tydliga rutiner är en starkt bidragande orsak till detta. En orsak som har sin 

grund i att såväl arbetssätt som verksamheten inte var vad man förväntade sig 
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vare sig från personalen eller enhetschefens sida. Den grundtanke runt led-

ningssynen som fått utgöra basen för verksamheten har ändå fått bestå. Led-

ningsarbetets och verksamhetens utveckling kan ses som en process där det tar 

en viss tid att hitta rätt arbetsformer. Utifrån de osäkerheter som funnits om 

hur verksamheten kommer att se ut har det setts som naturligt att inte starta 

verksamheten med alltför strikta rutiner runt hur arbetet skall bedrivas.  

 

Trots att situationen avsevärt förbättrats under projektets gång så finns det 

många starka viljor i arbetsgrupperna. Rutiner och riktlinjer har efterhand fast-

slagits men det har varit svårt att få alla medarbetarna att sluta upp runt ruti-

nerna. Det finns olika åsikter om ifall utvecklingen av verksamheten gått åt rätt 

håll. De olika behoven av rutiner och styrning finns hela tiden med i bilden. 

Den ledningssyn som präglat verksamheten har inte fullt ut fått gehör bland 

personalen. 

 

”Så länge man jobbar mot samma mål så är det helt ok. Bara alla 

gör lika. Men svajar det på avdelningen bland patienterna och det 

gör det ju ibland så är det ju bra om inte personalen svajar.” 

 

”Jag tycker det är mycket rörigare nu. Nu finns det en struktur på 

gång som ändå inte fungerar” 

 

Personalen har olika syn på hur struktur och rutiner i verksamheten sett ut och 

hur de har förändrats över tid. Den differentierade synen resulterar i att man 

också tillämpar riktlinjer och rutiner utifrån den egna bilden och de egna be-
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hoven. Detta skapar i perioder ett sämre arbetsklimat. Verksamheten har ut-

vecklats och att skapa rutiner har blivit till en viktig del 

 

”Struktur för somliga är ju att man skall fylla en dag, att man skall 

styra allting som händer och sker från morgon till kväll. Och så är 

inte mitt sätt att tänka.”  

 

 

Yrkesroller 

De olika yrkeskategorierna har haft mer eller mindre lätt att hitta sina roller i 

verksamheten. Sjuksköterskegruppen har genom sitt yrke en tydlig yrkesroll. 

De ser sina arbetsuppgifter på Beroendecentrum tydligt genom sin traditionella 

yrkesroll och har redan från början mer klart definierade arbetsuppgifter. Detta 

har inneburit en större samsyn inom gruppen jämfört med framförallt behand-

lingsassistenterna.  

 

”Vi har ju en gemensam grund i yrket sjuksköterska även om vi har 

jobbat på olika ställen. Det är ju nästan som ett kall. Vi är ju som 

sjuksköterskor även när vi är lediga”  

 

I behandlingsassistentsgruppen finns inte samma tradition i yrket och väldefi-

nierade arbetsuppgifter saknas. Det är tydligt att behandlingsassistenterna inte 

finner sin yrkesroll på samma sätt som sjuksköterskorna. Det finns dessutom 

upplevelser av att rollen som behandlingsassistent är ifrågasatt och ej värderas 

lika högt som övriga arbetsgrupper. Otydligheten i hur yrkesrollen definierats 
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kan vara en viktig förklaring till detta. Det står inte helt klart vilka uppgifter 

behandlingsassistenterna har i sin roll på Beroendecentrum. 

  

”Vi letar nog fortfarande efter vad vi skall göra”  

 

”Vi har ju så olika som kompetenser och bakgrund. Man är ju van 

att jobba på ett visst sätt sen när man börja jobba här var det ju ett 

nytt sätt.” 

 

Behandlingskonsulenternas yrkesroll har fått utkristalliseras och modifieras allt 

eftersom verksamheten fortskridit. I likhet med sjuksköterskegruppen har detta 

efterhand inneburit att en allt tydligare yrkesroll växt fram. 

 

”Muntligen fick man väl något så när hum om att vi skulle ha 

hand om sociala delen av utredningarna och det är vi som tar emot 

klienterna men det var ju ganska sådär. Man hade en annan upp-

fattning om vad vi skulle göra också”.  

 

”Vad som hela tiden sas var väl att vi skulle vara någon form av 

spindel i nätet. Att vi skulle knyta ihop säcken och vi visste ju ändå 

att vi hade huvudansvaret gentemot kommunerna, lite sånt hade vi 

ju ändock.”  
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Samarbetet mellan personalgrupperna  

Tidigt i projektet fanns indikationer på att samarbetet och samsynen i arbetet 

”spretade” mellan personalgruppen. Framför allt mellan sjuksköterskor och 

behandlingsassistenter tycktes skillnader finnas i synsättet på arbetet. Det var 

två olika kulturer, såväl utifrån yrkes- som organisationsbakgrund, där man i 

vissa fall gärna ville applicera tidigare erfarenheter direkt på Beroendecentrums 

verksamhet. Erfarenheter från två olika myndighetskulturer, sjukvård respektive 

socialtjänst, togs ibland med in i arbetet på Beroendecentrum. Detta hade in-

ledningsvis en påverkan på samverkan mellan yrkesgrupperna. 

 

Att arbeta med värdegrundsfrågor har varit ett sätt att bearbeta denna fråga. En 

i viktiga delar gemensam värdegrund i inställningen till klienterna och arbetet 

finns nu bland personalen vilket skapar en god samarbetsgrund. Det har också 

från personalen funnits en vilja att skapa ett gott samarbete mellan personal-

grupperna vilket skapat goda förutsättningar till att lyckas.  

 

Inga tydliga samarbetssvårigheter mellan grupperna som helhet finns i det att 

projektet fortskridit utan de brister i samarbete som senare funnits har att göra 

med olika individers synsätt på hur arbetet skall genomföras. Respekt för var-

andras yrkeskunnande har genomgående funnits mellan personalgrupperna. 

 

”Det är ju inte professionsbundet utan det är en och annan person 

som har en egen eller annan åsikt. Det är extremt tydligt här bland 

några och det tror jag man ser i alla verksamheter fast inte så tydligt 

som man gör det här.” 
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3.4 Bortfallet som tecken på brott i vårdkedjan, en bortfallsanalys 

Vi har gjort en analys av det stora bortfall, 11 personer av 21 eller 52,4 %, som 

föreligger mellan intervju 1 och 2 med klienterna. Det är alltså en, visserligen 

knapp men dock, majoritet av klienterna som fallit bort vid intervjutillfälle 2. 

 

Skälet att göra en ingående bortfallsanalys är dels att bortfallet påverkar möj-

ligheterna att dra slutsatser av våra resultat dels att bortfallet kan ses som ett 

uttryck för ett vanligt fenomen inom missbruksområdet; att klienter faller ur 

vårdkedjan. Generellt betraktar vi ett bortfall mellan intervju 1 och 2 som ett 

uttryck för ett brott i vårdkedjan för de klienter som bortfallit. Av det skälet 

blir bortfallet inte enbart metodologiskt problematiskt för vår utvärdering utan 

även intressant som uttryck för ett mer generellt fenomen inom missbruksom-

rådet. 

 

Samtliga 11 personer i bortfallsgruppen har inför intervju 2, enligt överens-

kommelse vid intervjutillfälle 1, sökts via telefon. De har sökts vid upprepade 

tillfällen varvid kontakt så småningom uppnåddes med tre personer. Samman-

träffande för intervju 2 bokades vid flera tillfällen med dessa tre personer som 

dock vid samtliga tillfällen avbokade eller uteblev från dessa  

 

För 8 av 11 personer i bortfallsgruppen finns uppgifter från handläggare avse-

ende den aktuella situationen för dessa personer. Dessa uppgifter visar att det 

för 2 personer skett en positiv förändring av livssituationen, att det för 1 per-

son är bättre i vissa avseenden dock ej gällande missbruket, medan resterande 5 

bedöms ha en livssituation som är ”i stort sett lika” jämfört med tiden innan 

behandlingen på Beroendecentrum, vilket bland annat innebar ett fortsatt 
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missbruk. För resterande 3 personer av de 11 i bortfallsgruppen finns inga till-

gängliga uppgifter då handläggarna i dessa fall inte haft kontakt med klienten. 

Sammanfattningsvis är således den information som finns tillgänglig om bort-

fallsgruppen nedslående, möjligen med några få undantag. Det man vet om 

dessa klienter är generellt av problematisk karaktär. 

 

 

En jämförelse mellan grupperna 

Jämförelser mellan bortfallsgruppen och uppföljningsgruppen, det vill säga 

mellan gruppen av klienter som varit möjliga att intervjua både vid tillfälle 1 

och 2 samt den grupp som endast intervjuats vid första tillfället, visar följande. 

Viktigt att påpeka är att även om dessa skillnader är faktiska så är antalet perso-

ner för få för att resultaten med statistisk signifikans ska kunna generaliseras till 

personer som faller ur vårdkedjan efter en vistelse på Beroendecentrum. 

 

Tabell 2: Könsfördelning hos informanterna 

 

 

 

Materialet är för litet för att kunna dra några statistiskt signifikanta slutsatser av 

de skillnader som visar sig mellan könen. Att kvinnorna utgör 60 % i uppfölj-

ningsgruppen men endast 27,3 % i bortfallsgruppen är intressant men kan bero 

på slumpfaktorer. 

 

 Kvinnor Män Summa 
Bortfallsgruppen  3 8 11 
Uppföljningsgruppen 6 4 10 
Totalt 9 12 21 
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Tabell 3: Situationen efter behandlingen på Beroendecentrum. 

 

 

 

 

För 100 % av dem som ingår i uppföljningsgruppen, det vill säga varit möjliga 

att intervjua vid två tillfällen, har situationen blivit förbättrad. För tre i bort-

fallsgruppen, 27,3 %, har situationen blivit förbättrad. Sammanlagt blir det 13 

personer eller 61,9 % av samtliga 21 informanter. För 5 personer eller 23,8 % är 

situationen oförändrad efter behandlingen i jämförelse med hur den var innan 

och för 3 personer, 14,3 %, finns ingen information att tillgå.  

 

Bortfallsgruppen  Uppföljningsgruppen 
 

Ålder 
Personerna i bortfallsgruppen är jämnt fördelade 
i åldersintervallet mellan 26 och 53 år. 
 

 Personerna i uppföljningsgruppen fördelar sig i 
åldersintervallet  21 till 65 år. 

Form av missbruk 
9 personer uppger sig ha olika former av bland-
missbruk. 1 person uppger sig i stort sett uteslu-
tande missbruka alkohol och 1 narkotika. 
 

 Av 10 uppger sig 7 ha ett blandmissbruk medan 
2 huvudsakligen använder alkohol och 1 uppger 
läkemedelsmissbruk. 

Missbrukets varaktighet 
Uppfattningen om hur länge man haft problem 
med missbruk uppvisar stor variation.  
 

 Även denna grupp uppvisar stor variation när det 
gäller hur länge man bedömer sig ha haft pro-
blem med missbruk. 
 

Civilstånd 
55% (6/11) är ensamstående  
9% (1/11) är gifte eller sambo  
36 % (4/11) är särbo. 
 

 40% (4/10) är ensamstående 
50% (5/10) gifta eller sambo 
10% (1/10) är särbo 

Sysselsättning 
82% (9/11) är arbetslösa 
9% (1/11) har sjukpension  
9% (1/11) är sjukskriven från fast jobb 

 40% (4/10) arbetslösa 
50% (5/10) har pension eller sjukpension  
10% (1/10) studerar 
 

 

I uppföljningsgruppen är 50 % gifta eller samboende till skillnad mot 9 % i 

bortfallsgruppen. I bortfallsgruppen är man i högre utsträckning arbetslös, 82 

 Situation efter behandlingen Totalt 
 Oförändrad Förbättrad Totalt bortfall  

Bortfallsgruppen  5 3 3 11 
Uppföljningsgrupp 0 10 0 10 
Summa 5 13 3 21 
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%, jämfört med 40 % i den andra gruppen. Det framstår alltså som att de per-

soner som ingår i bortfallsgruppen har en osäkrare socioekonomisk situation 

än dem i uppföljningsgruppen.  

 

Bortfallsgruppen  Uppföljningsgruppen 
 

Tidigare erfarenhet av abstinens- och missbruksbehandlingar 
55% (6/11) har tidigare erfarenhet  50% (5/10) i uppföljningsgruppen 

 
Erfarenhet av missbruksbehandlingar i öppenvård eller på institution 

72% (8/11) har erfarenhet av detta 
 

 60% (6/10) har erfarenhet av detta 

Erfarenhet av tvångsvård 
Ingen  Ingen 

 
Motivation när de skrevs in på Beroendecentrum 

91% (10/11) uppgav att de var mycket eller 
ganska motiverade att förändra sin situation. 

 70% (7/10) uppgav att de var mycket eller gans-
ka motiverade att förändra sin situation. 
 

Planering 
Funnits för 72,7% (8/11)  Funnits för 100% (10/10) 

 
Genomförd planering 

36,4% (4/11) 

 

 90% (9/10) 

Upplevelsen av en positiv förändring 
37,5% (3/8) 
 

 100% (10/10) 

 

Bortfallsgruppen visar sig vara något mer motiverad än uppföljningsgruppen 

samtidigt som man har större erfarenhet av missbruksbehandling i öppenvård 

eller på institution. 

 

 

Sammanfattning av bortfallsanalysen 

Som nämnts redan inledningsvis i detta avsnitt är materialet för litet för att 

med statistisk signifikans säga något generellt om de skillnader som föreligger 

mellan grupperna. Det kan inte uteslutas att slumpfaktorer har en avgörande 
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inverkan på de skillnader som kan konstateras. Men skillnaderna är intressanta, 

dels för reflektion dels för att ge ingångar till fördjupade undersökningar. 

 

Bortfallsanalysen visar att det eventuellt kan vara så att kön, civilstånd, syssel-

sättning/försörjning och genomförd planering är kritiska faktorer för ett posi-

tivt vårdresultat efter en behandling på Beroendecentrum. Det kräver dock 

fördjupade studier och ett större empiriskt material för att med relativ säkerhet 

kunna dra sådana generella slutsatser. 

 



 



 65 

4 Diskussion 

Det delade ansvaret för målgruppen missbrukare mellan landsting och kom-

muner är idag ett problem inom missbruksvården. Frågan om ansvar och hu-

vudmannaskap i missbruksvården utreds i den s.k. Missbruksutredningen. I en 

diskussionspromemoria från utredningen (SOU, 2010) beskrivs exempelvis hur 

ett samlat huvudmannaskap skulle kunna innebära smidigare övergångar mel-

lan vårdkedjans olika länkar, det vill säga tillnyktring, abstinensvård, behand-

ling och stöd. Beroendecentrums verksamhetsidé innebär ett alternativ till att 

samla huvudmannaskapet hos en myndighet men där samma fördelar skulle 

kunna uppnås. 

 

Beroendecentrums verksamhet består av flera delar. Delarna i uppdraget är att 

erbjuda abstinensbehandling, psykiatriska utredningar, motivationsarbete och 

vårdplanering. De skall dessutom verka för att ge stöd för att utveckla det loka-

la missbruksarbetet och att vara ett kompetenscentrum för missbruksfrågor i 

länet det vill säga ett så kallat metodstöd. Av dessa delar så finns en i det när-

maste odelat positiv värdering från kommuner och klienter av abstinensbe-

handlingen och metodstödet. Abstinensbehandlingen framstår som verksam-

hetens styrka. Både utifrån behov och resultat är abstinensbehandlingen ett bra 

exempel på hur Beroendecentrum kan fungera som en viktig länk i vårdkedjan 

av missbrukare i Värmland. 

 

Vad gäller abstinensbehandlingen så är det lätt för kommunerna att relatera 

resultatet av klienternas vistelse med vårdbegäran det vill säga uppdraget. Be-

hov av att få en klient ”avgiftad” kan tillgodoses av Beroendecentrum och kli-

enten genomgår en abstinensbehandling. En tydlig måluppfyllelse finns och 
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vidareplanering för klienten kan göras på hemmaplan. Beroendecentrum har i 

detta avseende utgjort en tydlig och betydelsefull länk i vårdkedjan. 

 

Kommunerna kan dock placera sina klienter vid Beroendecentrum med syften 

som innehåller mer än bara abstinensbehandling. Resultatet av insatserna på 

Beroendecentrum blir då inte lika tydliga när en värdering skall göras. Detta 

framkommer också när kommunerna skall ta ställning till Beroendecentrums 

roll som en länk i vårdkedjan. Den upplevda nyttan av Beroendecentrums 

verksamhet är mycket varierande utifrån kommunernas perspektiv. Det finns 

goda exempel på hur Beroendecentrum fungerat precis som avsett och där in-

satserna gett upphov till att en kontinuitet i vårdkedjan uppnåtts. I den andra 

änden finns exempel på hur Beroendecentrum inte fått den avsedda påverkan 

på klientens fortsatta behandling och där man även kan tala om att det upp-

stått ett ”brott” i vårdkedjan. 

 

Vad kan det då finnas för bakomliggande orsaker till att det finns en så varie-

rande bedömning av nyttan av Beroendecentrum? För att Beroendecentrums 

verksamhet skall fungera på ett för klienterna och kommunerna så bra sätt som 

möjligt krävs en aktiv insats från kommunerna själva. Det är med andra ord 

inte tillräckligt att Beroendecentrum som organisation och verksamhet funge-

rar internt. Den aktiva insatsen består till stor del i att bedriva ett motivations-

arbete gentemot klienten innan vistelsen och att kunna precisera vårdbegäran 

till Beroendecentrum utifrån klientens behov. Den aktiva insatsen består även i 

att verka för att de planerade insatserna efter vistelsen genomförs. 

 

Vi ser som en viktig förklaring till varför resultaten ibland inte når målsättning-

arna att dialogen mellan Beroendecentrum och kommunerna brister. För att 

kommunerna skall kunna redovisa en preciserad och ändamålsenlig vårdbegä-
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ran krävs också att de har en riktig uppfattning om förutsättningarna för hur 

Beroendecentrum skall kunna genomföra de behandlingar, utredningar och 

bedömningar som det finns önskemål om.  De förväntningar på ett utfall som 

tas med in i en situation kommer naturligtvis också att påverka hur utfallet 

värderas. Om dialogen mellan Beroendecentrum och kommunerna brustit i 

dessa avseenden finns det en uppenbar risk att det blir orealistiska förväntning-

ar på vad som kan åstadkommas med de resurser som finns inom Beroende-

centrum.  

 

Ett liknande resonemang kan föras gällande hur innehållet i slutdokumenten, 

eller i de muntliga slutrapporteringarna, har bedömts. Innehållet har ibland 

upplevts som otillräckligt och att det inte tillräckligt tydligt och konkret pekar 

ut den framtida planeringen för klienten. Om en otydlighet funnits i vad som 

ligger i kommunens eget ansvar inför klientens vistelse på Beroendecentrum 

och att dialogen runt vårdbegäran varit oklar blir risken att Beroendecentrums 

insatser inte överensstämmer med kommunens förväntningar påtaglig. 

 

Att kommunikation och dialog mellan kommuner och Beroendecentrum varit 

en förutsättning för ett bra resultat har varit känt inom projektet. Det är med 

andra ord inte en avsaknad av dialog som varit problemet. Ett aktivt arbete för 

att den vårdbegäran uppdraget baseras på skall bli ändamålsenlig har bedrivits 

under projektets gång. En bra kommunikation med kommunerna har ansetts 

som viktigt för att nå bra resultat. Ett fortsatt fokus på dialog och kommunika-

tion utåt mot beställarna tror vi också bör utgöra ett centralt inslag i framtida 

verksamhetsutveckling inom Beroendecentrum. 

 

Att hitta den rätta modellen för kommunikation och att kunna förmedla rätt 

budskap ut till kommunerna har bitvis gjorts i en tid där även den egna verk-
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samheten genomgått en process för att hitta rätt arbetsformer. En ny verksam-

het har startats upp där det inledningsvis, och i vissa fall också återkommande, 

funnits ett flertal interna problem.  Problem som hög personalomsättning, dis-

kussioner runt ledningssynen, arbetsrutiner och ansvarsområden anser vi har 

skapat en bild av bristande struktur i delar av verksamheten. Om bilden av hur 

arbetet på Beroendecentrum skall bedrivas är otydlig så får det negativa konse-

kvenser för den inledande dialogen inför klientens vistelse. 

 

Vi har tidigare beskrivit hur ledningssynen inom Beroendecentrum inte alltid 

överensstämt med de behov av styrning som uttryckts av personalgrupperna. 

Arbetet med att utveckla ett fungerande förhållningssätt mellan ledning och 

personal har tagit mycket av organisationens resurser i anspråk. Likaså har det 

rekryteringsarbete som genomgående måste bedrivas för att fylla vakanser av 

såväl läkarresurser som övrig personal inneburit belastningar för verksamheten.  

Problem har lösts för att ibland komma tillbaka, nya typer av problem har till-

stött. Vi anser att detta skapat en situation som inneburit att verksamheten helt 

enkelt fungerat olika bra vid olika tidsperioder. Resultaten och nyttan av verk-

samheten har därmed också varierat över tid. 

 

Vi har diskuterat de varierande resultaten i kommunernas värderingar av Bero-

endecentrum i termer av att det för vissa klienter uppstår ett ”brott” i vårdked-

jan. Vi anser som framgår av diskussionen ovan att en del av förklaringen till 

att ”brotten” uppstår finns i hur arbetet på Beroendecentrum bedrivs. Man kan 

också välja att problematisera ”brottet” i vårdkedjan utifrån de resultat som 

uppnåtts för klienterna. Utvärderingsmetoden och urvalet av klienter ger egent-

ligen inte utrymme för statistiska slutsatser och generaliseringar. Klientintervju-

erna tillsammans med handläggarintervjuer och den senare bortfallsanalysen 
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pekar ändå på några intressanta mönster som kan vara värt att ta upp till dis-

kussion. 

 

Genom bortfallsanalysen av de klienter som inte gått att genomföra en upp-

följningsintervju med, bortfallsgruppen, har det ändå varit möjligt att studera 

livssituationen före och efter Beroendecentrum. Det är ett påtagligt bättre re-

sultat avseende livssituation för de klienter som det gått att genomföra den 

andra intervjun med, uppföljningsgruppen. 

 

Den planering som funnits för vidarevården efter vistelsen har inte genomförts 

i samma utsträckning för bortfallsgruppen. Detta är ett resultat som pekar på 

betydelsen av genomförda behandlingar med mera för att klientens situation 

skall förbättras. Beroendecentrums roll till att bidra med underlag och inrikt-

ning för dessa behandlingar kan tolkas i både positiva och negativa riktningar. I 

de fall där de planerade insatserna efter vistelsen på Beroendecentrum har ge-

nomförts finns goda chanser att klientens livssituation förändras till det bättre. 

Den naturliga följdfrågan blir dock varför planeringen inte genomförts för en 

så stor del av klienterna och att resultaten i de fallen också tycks sämre. 

 

Att såväl förutsättningarna att genomföra den planerade vården som möjlighe-

terna att nå goda resultat skiljer sig åt utifrån olika klienter kan tyckas som en 

självklarhet. Hur det aktuella missbruket ser ut är naturligtvis centralt för i vil-

ken grad behandlingen kommer att vara framgångsrik. Även andra faktorer 

som socioekonomiska och sociala förhållanden kan skapa olika förutsättningar 

för olika grupper. Utifrån den framtida verksamheten och utvecklingen av den-

samma är det relevant att ställa frågan hur dessa förutsättningar ser ut för just 

målgruppen för Beroendecentrum.  I analysen av hur livssituationen ser ut för 

klienterna sex månader efter att de skrivits ut från Beroendecentrum finns an-
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tydningar om att faktorer som kön, civilstånd, sysselsättning och försörjnings-

sätt skiljer sig åt för uppföljnings- respektive bortfallsgruppen. Att ha bättre 

sociala förhållanden, befinna sig i ett socialt sammanhang tycks ha en betydel-

se för utfallet. Även vilket kön klienten har verkar ha betydelse för resultatet. 

Finns det exempelvis skillnader i grad av motivation bland kvinnor med miss-

bruksproblem i förhållande till män i samma situation? 

 

Analysen av materialet pekar i en riktning som är relevant för Beroendecent-

rums verksamhet och som innebär att sambanden bör belysas ytterligare. Hur 

skall missbruksvården organiseras för de individer som man idag inte lyckas 

genomföra planerade insatser med och för de som inte får en förbättrad livssi-

tuation efter Beroendecentrum? Ryms dessa grupper inte inom Beroendecent-

rums nuvarande koncept?  

 

Sett i termer av brott i vårdkedjan kan man konstatera att en icke genomförd 

planering eller utebliven insats per definition är ett brott i vårdkedjan. Stöd för 

detta samband finner man i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, där det avse-

ende abstinensbehandling av narkotikaberoende och beroende framgår att,  

 

Abstinensbehandling som inte följs av vidare behandling gagnar 
inte personens situation på längre sikt. Genom att erbjuda denna 
behandling i ett sammanhang, s.k. ”vårdkedja”, kan däremot pati-
entens situation stärkas. (Socialstyrelsen, 2007a, sid126) 

 

 

4.1 Utvärderarnas värdering 

Beroendecentrums syfte har varit att utgöra en länk i en större behandlingsked-

ja inom den värmländska missbruksvården. Detta har man haft för avsikt att 
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uppnå genom en verksamhetsinriktning som i huvudsak bestått av medicinsk 

abstinensbehandling, metodstöd samt psykiatriska och psykosociala utredning-

ar. 

 

En sammantagen värdering av hur väl man lyckats med denna ambition kan 

sammanfattas i följande punkter. 

 

1. Beroendecentrum som abstinensbehandling är en värdefull resurs för 

kommunerna i länet.  

2. Stödet till kommunerna för att utveckla det lokala missbruksarbetet, 

det s.k. metodstödet, är en värdefull del i vårdkedjan i länet.  

3. I övrigt är värdet av Beroendecentrum som resurs i vårdkedjan i länet 

varierande. 

 

Resultaten från utvärderingen genererar några slutsatser runt utvecklingsområ-

den för Beroendecentrum som man inför det fortsatta arbetet med samverkan 

inom missbruksvården bör ta ställning till. 

 

A. Det bör ske ett förtydligande av olika roller och ansvarsområden 

mellan Beroendecentrum och kommunerna i vårdkedjan. På så sätt 

kan en bättre överensstämmelse mellan kommuner och Beroende-

centrum uppnås i synen på hur uppdraget ser ut och vilka resultat 

det går att uppnå. 

 

B. Det finns indikationer om att ett antal olika faktorer, såsom exem-

pelvis kön, civilstånd, försörjningssätt och genomförd planering eller 

ej, är kritiska för att uppnå ett positivt vårdresultat för klienten. Det-



 72 

ta är områden som bör utforskas för att eventuellt kunna vidareut-

veckla verksamheten. 
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Beroendecentrum tillkom under 2007 som en ny resurs inom den värmländska miss-
bruksvården. Bakgrunden var den långvariga diskussion om behovet av nya modeller 
för missbruksvården som förts i Värmland. Kommunerna, genom Värmlands läns 
Vårdförbund, och landstinget i Värmland står gemensamt bakom Beroendecentrum.

Verksamheten har bedrivits i projektform och består av flera olika delar, abstinens be-
handling, psykiatriska bedömningar, motivationsarbete, vårdplanering och metodstöd.

I denna rapport redovisas resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd Värmland 
fick i uppdrag att genomföra när Beroendecentrum Värmland inledde sin verksamhet. 
Utvärderingen bygger på intervjuer med personal vid verksamheten samt klienter 
som vistats vid Beroendecentrum och deras handläggare. Syftet med utvärderingen 
har varit att dokumentera, skapa en processbaserad bild av och värdera verksamheten 
vid Beroendecentrum som en resurs i vårdkedjan i länet.
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