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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på förutsättningar för klienter 

som har adhd och en missbruksproblematik till att genomgå och bibehålla kontinuitet i 

utredning och behandling. Studien belyser hur socialsekreterarna anser att samverkan fungerar 

med andra aktörer inom missbruksvården och betydelsen av förhållningssätt och relation till 

klienten. Studien skildrar både möjligheter och svårigheter i behandlingsarbetet. 

Till vår studie har vi använt oss av fyra socialsekreterare inom Norr- och Västerbotten som 

arbetar med vår målgrupp av individer som har missbruk och en samtidig adhd diagnos. 

Resultatet i vår studie visar att en prioriterad samverkan finns, men att komplexiteten med 

olika regelverk och syn på samsjuklighet gör att samverkan brister och inte kan möta dessa 

individers behov. Socialsekreterarna upplever de interna riktlinjerna inom kommun och 

landsting som ett hinder då dessa bland annat kräver att individerna ska vara fria från 

missbruk eller diagnostiserade för att få anpassad vård. Socialsekreterarna beskriver en 

gemensam bild över att vården till dessa klienter måste ges under samma huvudman för att det 

ska fungera. 
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1. Inledning 

Efter tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning inom socialtjänstens verksamhet har vi fått 

en inblick i problematiken kring den vuxne individens egna ansvar till att delta och fullfölja 

utredning och behandling vid ett missbruk. Vi har uppmärksammat att individer som har 

annan problematik i samexistens med missbruket har en mer komplex och svårarbetad 

situation. 

En grupp individer som är kraftigt överrepresenterad gällande missbruksproblematik är de 

som samtidigt lever med den neuropsykiatriska diagnosen adhd.  Vi valde därför att närmare 

undersöka socialsekreterarnas arbete med klienter som har denna kombination av missbruk 

och adhd. 

Det vi vet angående personer med adhd är att symtombilden innebär att det kan påverka 

vardagsfungerandet i sådan grad att det innebär en funktionsnedsättning för den enskilde. 

Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet är kärnsymtom som rimligtvis 

behövs ta hänsyn till vid utrednings- och behandlingsarbete. Adhd förekommer även frekvent 

i kombination med andra svårigheter eller tillstånd som exempelvis ångest, depression, 

bipolär sjukdom och autism. För de individer som har en samtidig missbruksproblematik 

begränsas även möjligheterna till medicinsk symtombehandling för diagnosen adhd, vilket 

kan innebära ytterligare svårigheter för klienten. 

Eftersom forskning visar att det finns ett starkt samband mellan adhd och substansmissbruk 

och med tanke på hur symtombilden antas påverka missbrukets karaktär och klientens 

möjligheter till behandling vill vi undersöka hur socialsekreterarna upplever att arbeta med 

denna samsjuklighet. Vi vill ta reda på hur socialsekreterarna upplever att det i arbetet tas 

hänsyn till denna funktionsnedsättning och hur förutsättningarna är för dessa klienter att 

kunna genomgå och behålla nödvändig kontinuitet i utredning, behandling och insatser. 

Genom att undersöka socialsekreterarnas upplevelser är vår förhoppning att kunna bidra med 

förstående och kunskap gällande denna klientgrupp. 

1.2 Syfte: 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten ser på 

förutsättningar för klienter som har adhd och en missbruksproblematik till att genomgå och 

bibehålla kontinuitet i utredning och behandling. 

 1.3 Frågeställningar: 

-     Vilka möjligheter och svårigheter kan socialsekreterarna identifiera i 

behandlingsarbetet? 

  

 -     På vilket sätt upplever socialsekreterarna att hänsyn tas till samsjuklighet i utredning 

och val av insats? 

  

-    Hur väl upplever socialsekreteraren att behandling och insatser möter de specifika 

behov som klientgruppen har? 
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2. Kunskapsöversikt 

Detta avsnitt syftar till att ge en överblick gällande relevant kunskap som finns kring 

forskningsämnet och därmed ge samlad bild över forskningsämnet. Vi har valt att strukturera 

denna översikt genom avsnittsindelning utifrån olika kunskapsområden. Det första avsnittet 

avhandlar socialsekreterarens roll och ansvar i arbetet med den enskilde, det andra avsnittet 

beskriver den ansvarsfördelning som finns genom lagstiftning och det samverkansbehov som 

finns mellan de olika huvudmännen vid samsjuklighet. Avslutningsvis beskriver vi i det tredje 

avsnittet diagnosen adhd, främst utifrån ett missbruksperspektiv. 

2.1 Socialsekreterarens roll 

Nedan redogör vi vad den roll socialsekreteraren inom socialtjänsten har gällande utredning 

och bedömning av insatsbehov samt förhållningssätt till den enskilde klienten och relationen 

till denne.  

2.1.1 Utredning av insats 

I Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” redogör 

Socialstyrelsen (2015) för en en vägledande princip som lyder att verksamheten ska präglas 

av en helhetssyn istället för symtomtänkande. I och med detta menar socialstyrelsen (2015) att 

socialsekreteraren ska ta hänsyn till individens hela sociala situation som kan innefatta både 

diagnoser och missbruk. Detta innebär ett arbetssätt som förutsätter att socialsekreteraren 

även samarbetar över sektorsgränserna. 

För att identifiera den problematik som klienten har krävs att socialsekreteraren visar en 

empatisk förmåga och skicklighet som leder till rätt val av insats för klienten (Socialstyrelsen, 

2019). Utöver detta besitter socialsekreteraren förmågan att balansera och integrera all 

information inför beslutsfattandet gällande insats. Vid val av insats ska individens egna 

önskemål väga tungt eftersom klienten blir mer engagerad om denne finner insatsen relevant 

och därmed ökar sannolikheten för att insatsen ska få ett positivt utfall (Socialstyrelsen, 

2019). 

Vid bedömning av hjälpbehov för vuxna missbrukare rekommenderar Socialstyrelsen (2019) 

att socialsekreteraren använder sig av bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index 

(ASI). Bedömningsinstrumentet används enligt socialstyrelsen (2019) för att bedöma 

klientens behov av stöd samt för att planera för behandling och val av insats. En kartläggning 

görs med hjälp av ASI där hänsyn tas till klientens hela livssituation samt missbruks-och 

beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2019). 

Socialstyrelsen (2015) poängterar även vikten av att standardlösningar inte bör användas på 

ett sätt som innebär att flexibiliteten går förlorad eftersom insatserna måste anpassas till den 

enskilde klientens förutsättningar och behov. Detta innebär enligt Socialstyrelsen (2015) att 

socialtjänsten måste ha ett brett register av handlingsalternativ att förfoga över när det handlar 

om individuellt inriktade insatser. Denna myndighetsutövning som socialsekreteraren har 

innefattar enligt Wiklund (2008) förmedling av vårdinsatser med utredningar och 

uppföljningar.  
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Socialsekreteraren är således nyckelperson enligt Wiklund (2008) i denna vårdförmedling 

gällande vuxna individer med missbruksproblem. Wiklund (2008) poängterar vikten av 

socialsekreterarens roll i vårdförmedling då socialtjänsten har ett stort inflytande över vilken 

slags vård som ska förmedlas. 

2.1.2 Förhållningssätt 

Förutom den myndighetsutövning som utgör socialsekreterarens arbete finns även aspekter 

gällande den professionelles förhållningssätt gentemot den enskilde klienten som bör belysas. 

Socialsekreterarens uppgifter innefattar enligt Socialstyrelsen (2015) även att denne ska 

arbeta för att på olika sätt motivera klienten till att ta emot de stöd- och hjälpinsatser som det 

bedöms finnas behov av. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) finns det även vägledande principer som innebär att de stöd- och 

hjälpinsatser som finns att tillgå skall “normaliseras” för att undvika att människor som är i 

behov av dessa insatser skall känna sig stämplade eller utpekade. Detta kan ses som en 

förutsättning för att socialsekreteraren lättare ska kunna motivera klienter till att ta emot de 

insatser som det finns behov av. 

För att socialsekreteraren ska lyckas med detta förändringsarbete med klienten finns det även 

ett behov av en fungerande relation mellan dessa två. Vikten av en fungerande relation mellan 

den professionelle och klienten är något som behövs för att nå framgång i ett 

förändringsarbete (Engen, Tjersland och Jansen, 2011). Det behövs en nära och meningsfull 

relation mellan den professionelle och klienten för att att en förändring ska kunna bli möjligt. 

Vidare menar Engen, Tjersland och Jansen (2011) utifrån detta att det ligger integrerat i 

socialarbetarens yrkesroll att bygga upp en trygg och meningsfull relation till klienten för att 

få en möjlighet att hjälpa denne till förändring. 

2.2 Ansvar vid samsjuklighet 

Enligt Socialstyrelsen (2019) utgör personer med samsjuklighet en grupp med varierande 

svårigheter gällande både missbruket och den psykiska sjukdom som dessa personer lider av. 

Dessa personer har enligt Socialstyrelsen (2019) ett gemensamt behov av insatser för båda 

eller flera av sina tillstånd vilket i sin tur innebär att en inblandning av flera olika myndigheter 

och behandlingsverksamheter är nödvändiga. Med anledning av detta vill vi redogöra för hur 

ansvaret gällande dessa personer är fördelat samt behovet av samverkan mellan kommunens 

socialtjänst och landstingets sjukvård. 

  

2.2.1 Socialtjänstens ansvar 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som vistas i kommunen får den hjälp som 

de behöver. Att kommunen har det yttersta ansvaret innebär däremot inte att det ansvar som 

andra huvudmän har enligt annan lagstiftning tas över eller minskar (Borg & Wirbing, 2011). 

Cruse och Öjehagen (2014) menar dock att det är socialtjänsten som utreder och beviljar 

behandling vid missbruk och ansvarar för samordnad behandling- och stödinsats. I 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det att socialnämnden aktivt ska sörja för att den 

enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån 
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missbruket. Kommunen ska även ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete 

i fråga om personer som missbrukar alkohol eller narkotika (SFS 2001:453). 

  

2.2.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) står det att landstinget skall erbjuda en god hälso -och 

sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget (SFS 2017:30). I HSL (SFS 2017:30) fastställs 

även att vården skall vara av god kvalitet. Detta innebär därmed att landstinget har ett stort 

ansvar gällande den psykiska ohälsan för individer med samsjuklighet. Sjukvården ansvarar i 

enlighet med HSL för avgiftning, beroendekliniker och behandling inom psykiatrin. Eftersom 

det är landstinget som har ansvaret för vården hos personer med samsjuklighet finns utrymmet 

för utredning och eventuell symtomlindring med läkemedel (Söderpalm, 2012). Enligt 

Söderpalm (2012) är det inte nödvändigt att en person är drogfri för att denne ska kunna 

diagnostiseras med adhd, vilket skulle innebära att nämnda samsjuklighet hos klienten inte är 

något hinder för att få en adhd-diagnos fastställd. Söderpalm (2012) menar att diagnostisering 

är möjlig, trots ett aktivt missbruk. Detta då diagnos i första hand ställs på anamnes från 

patient och närstående och förutsätter därmed inte drogfrihet. 

   

2.2.3 Behov av samverkan 

Den problematik som missbruket innefattar är enligt Socialstyrelsen (2019) ofta sammansatt 

och för att kunna möta individens hela situation behöver således insatser samordnas för 

denne. Missbruks- och beroendevården innefattar därmed ett spektrum av olika vård- och 

stödinsatser eftersom dessa insatser faller inom både det sociala och medicinska området. 

Därmed ska kommuner och landsting ingå en överenskommelse om samarbete kring personer 

med missbruk (Socialstyrelsen, 2019). 

  

Vidare förklarar Socialstyrelsen (2019) att detta förutsätter att aktörernas uppgifter och 

ansvarsområden kring den aktuella personen måste klargöras och fastställas som en 

förutsättning för en fungerande vård och behandling. Detta är enligt Socialstyrelsen (2019) 

nödvändigt eftersom kommun och landsting, utifrån sina ansvarsområden, har ett gemensamt 

ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling för personer med missbruk. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) står beskrivet att när den enskilde individen har behov av insatser från 

både från hälso- och sjukvården samt från socialtjänsten, så ska landstinget tillsammans med 

kommunen upprätta en samordnad individuell plan, en så kallad SIP (SFS 2017:30). 

  

Enligt Borg och Wirbing (2011) finns en risk att personer med samsjuklighet far illa om de 

hamnar mellan olika ansvarsområden och behöver behandling för både det psykiska måendet 

som missbruket. Cruse och Öjehagen (2014) menar att vid samsjuklighet är det viktigt att 

samtidigt fokusera på båda problemområdena. Detta förutsätter att en fungerande samverkan 

finns för att kunna ta det helhetsgrepp som är nödvändigt. Detta innebär att alla aktörer, såväl 

som kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård är en viktig del när det 

gäller klientens behandling. 

Att samverka kan beskrivas med flera fördelar, bland annat kan det innebära att arbetet 

effektiviseras, problem kan upptäckas tidigare, arbetet kan underlättas och framför allt blir 

hjälpinsatserna bättre för individer med en samsjuklighet (SOU 2011:35). 
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2.2.4 Hinder för samverkan 

I slutbetänkandet av missbruksutredningen framkommer att det finns hinder för en fungerande 

samverkan mellan de två huvudmännen, kommun och landsting. Detta hinder kan delvis 

förklaras som ett resultat av att kommun och landsting har olika lagstiftningar att följa och 

därmed ses resurser och beslutsordningar på olika sätt hos de olika huvudaktörerna. Bland 

annat beskrivs att problem kan ligga i den ekonomiska frågan där tvister kan uppkomma över 

vems ansvar det är i olika situationer och vilken aktör som ekonomiskt ska bistå den aktuella 

vården. 

  

Det framkommer även att det finns samordningsproblem inom en och samma huvudaktör. 

Detta blir tydligt inom exempelvis hälso-och sjukvården när det kommer till personer med 

samsjuklighet av missbruk och psykisk sjukdom. Andra hinder som beskrivs är kraven på 

dokumentation då systemen skiljer sig åt mellan hälso-och sjukvården och socialtjänsten 

(statens offentliga utredning, 2011:35). Även Bengtsson-Tops (2014) poängterar att det finns 

brister gällande vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

  

Enligt Socialstyrelsen (2015) är sekretessen att betrakta som ett hinder för samverkan mellan 

myndigheter och även mellan olika fristående verksamheter inom den egna myndigheten. 

Vidare förklarar Socialstyrelsen (2015) att ett inhämtat samtycke från klienten själv löser 

detta hinder som sekretessen utgör men tydliggör även att samverkan aldrig får ske utan 

klientens vetskap. Detta innebär att även om samtycke kan inhämtas från den enskilde så är 

möjligheten till kommunikation mellan olika myndigheter och verksamheter begränsad i och 

med att den är villkorad. Detta innebär att samtycket när som helst kan upphöra på klientens 

begäran. 

2.2.5 Samordnad individuell plan 

Som tidigare nämnts har kommun och landsting ett gemensamt ansvar att ge stöd och 

behandling för personer med missbruk. Landstinget ska enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) och 16 kap. 4§ hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) upprätta en 

samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen för klienter med missbruk. 

SIP:en ska upprättas om den enskilde har behov av samordnade insatser eller efterfrågar detta. 

Socialstyrelsen (u.å.) skriver att samtliga anställda inom kommun och landsting ska ta initiativ 

till SIP om de bedömer att den enskilde har ett sådant behov. 

  

En SIP innebär enligt socialstyrelsen (2014) att professionella från både kommun och 

landsting träffas tillsammans med klienten när denne har behov av insatser från ovan nämnda 

huvudmän. Enligt Socialstyrelsen (2014) ska en plan upprättas vid SIP-tillfället, gällande 

vilka insatser som behövs och vilka insatser som kommun respektive landsting kan ansvara 

för. Denna individuella planering görs enligt Socialstyrelsen (2014) för att tillgodose klientens 

behov på bästa möjliga sätt. 
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2. 3 Adhd 

I detta avsnitt redogör vi för diagnosen adhd utifrån ett missbruksperspektiv. 

Vi betonar förekomsten av denna samsjuklighet och vilka förklaringar till denna samexistens 

som anges i litteraturen. Vi berör även vad som beskrivs i litteraturen gällande 

läkemedelsbehandling vid adhd samt problematiken med självmedicinering hos denna 

nämnda klientgrupp. 

  

2.3.1 Adhd som diagnos 

Diskussioner om hur adhd definieras har pågått länge, och pågår fortfarande utan att någon 

riktig konsensus nåtts kring diagnosen. I litteraturen beskrivs begreppet ibland med termer i 

form av sjukdom eller funktionsnedsättning och således betraktas tillståndet olika. Det finns 

även forskning som visar att diagnosen kan vara ett resultat av uppväxtmiljön. Alborn (2012) 

skriver att adhd kan beskrivas i olika termer och det som är avgörande för om denna avvikelse 

ska betraktas som sjukdom, beteendestörning eller personlighetstyp är beroende på hur 

allvarliga symtom individen har. 

I vår studie har vi valt att betrakta adhd som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta 

på grund av de kärnsymtom och avvikelser som är typiska för diagnosen. 

Ser vi till kraven för att få en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska personen ha uppfyllt 

vissa kriterier. De svårigheter och symtom som personen uppvisar ska ha orsakats av hjärnans 

funktion och funktionsnedsättningen ska även ha visat sig i tidig ålder och skapat 

funktionshinder som skapat varaktiga begränsningar för individen (Brunt & Hansson, 2014). 

Det finns även studier som visar att adhd kan visa sig senare i livet (Brar & Flyckt, 2006). 

Ser vi till vad som specifikt kännetecknar den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd 

så beskrivs problem med att styra sina impulser, reglera uppmärksamheten och ett hyperaktivt 

beteende som vanligt (Brunt och Hansson, 2014). För en del personer är alla kännetecken 

utmärkande medan andra har en eller något av ovanstående. Funktionsnedsättningen påverkar 

personen i vardagen med att planera, organisera, ta eget ansvar och passa tider (Brunt & 

Hansson, 2014). I SOU (2011:35) beskrivs 4,4 procent av alla vuxna ha 

funktionsnedsättningen adhd. 

Det är viktigt och ytterst relevant att vid arbete med dessa klienter uppmärksamma den 

problematik som råder och ta hänsyn till detta i mötet med klienterna för att kunna möjliggöra 

missbruksvård och behandling. Socialstyrelsen (2007) poängterar att det sociala samspelet är 

det mest problematiska med personer som har diagnosen adhd. Detta då personen i mötet 

berättar att hen förstår vad som beslutats, för att senare inte kunna genomföra detta. På grund 

av detta är ett lågaffektivt bemötande viktigt från utomstående. 

2.3.2 Adhd och läkemedel 

Läkemedelsbehandlingen vid adhd bidrar enligt Söderpalm (2012) till en ökad 

koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga, en ökad impulskontroll, förbättrade exekutiva 

funktioner och har även en positiv påverkan på de emotionella symtomen. Söderpalm (2012) 

förklarar därmed att en fungerande symtomlindring med hjälp av läkemedel kan således 

tänkas hjälpa den enskilde till återhämtning från aktivt missbruk. Dessa slutsatser kan enligt 



10 
 

Söderpalm (2012) dras eftersom ovan nämnda symtom kan förstås som riskfaktorer för att 

personer med adhd kan inleda och fastna i ett substansmissbruk. 

Även Emrich et al. (2008) skriver att adhd-diagnostiserade patienter som behandlats med 

centralstimulerande läkemedel använder mindre beroendeframkallande substanser i 

jämförelse med obehandlade patienter. I och med detta menar Emrich et al. (2008) att 

patienter som behandlas med centralstimulerande läkemedel kan antas ha en lägre risk för att 

utveckla ett substansmissbruk. Även i SOU (2011:35) framkommer att studier visat på att 

behandling med förskrivna läkemedel för adhd minskar risken för individen att hamna i ett 

beroendetillstånd. 

  

Andra studier har även visat att läkemedel bidrar med negativa konsekvenser. Bland annat har 

dessa visat att individer som har föreskrivet läkemedel förskrivet för sin adhd kan riskera att 

utveckla ett beroende som i sin tur eventuellt kan kan leda till ett missbruk (SOU 2011:35). I 

Dessa fall är anledningen att dessa individer inte använt det förskrivna läkemedlet på ett 

korrekt sätt och inte följt ordinationen (SOU 2011:35). 

  

Enligt Hasselgren (2014) självmedicinerar vissa individer, dvs. använder olika substanser 

eller läkemedel på ett sätt som inte är ordinerat av läkare, för att må bättre. Även Lawrence-

Jones (2010) antyder att orsaken till självmedicinering som att individerna vill må bättre eller 

lindra sina besvär. Personer som inlett självmedicinering gör detta med anledningen av att de 

vill uppleva en känsla av normalitet och dessa personer kan som följd av detta utveckla ett 

missbruk (Söderpalm, 2012). 

Självmedicinering med hjälp av substanser har enligt Wilens (2014) visat sig vara vanligt 

förekommande hos personer med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd. Wilens 

(2014) menar att särskilda droger som exempelvis kokain eller liknande substanser används 

som självmedicinering för att minska adhd-symtomen. Wilens (2014) menar att det även vid 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går att visa på ett samband när det kommer 

till självmedicinering. 

  

2.3.3 Samband mellan missbruk och adhd 

Under senare år har forskningen visat att det finns ett statistisk samband mellan missbruk och 

adhd. Det beskrivs att uppskattningsvis mellan 35 till 55 procent av alla vuxna människor med 

adhd har ett drogmissbruk och detta är ofta i kombination med andra psykiska störningar 

(Adamson et al 2007). 

Även Wilens (2004) poängterar att många vuxna drogmissbrukare har den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen adhd. Enligt Wilens (2004) ökar drogmissbruket i vuxen ålder med 48 

procent för personer med adhd. Detta menar Wilens (2004) kan jämföras med en ökning av 

missbruket med 30 procent i vuxen ålder hos personer utan adhd. Personer med adhd tenderar 

enligt Emrich et al. (2008) att göra sin drogdebut tidigare i livet jämfört med de personer som 

inte har diagnosen. Det poängteras även att en stor del av personer med drogmissbruk har en 

adhd symtom, men att dessa personer fortfarande är odiagnostiserade (Emrich et al, 2008). 
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Emrich et al. (2008) menar att det kan finnas flera olika förklaringar till det påvisade 

sambandet mellan adhd och substansmissbruk. En anledning beskrivs enligt Emrich et al 

(2008) vara självmedicinering som vi nämnde i avsnittet ovan. En annan anledning tros enligt 

Emrich et al. (2008) vara att missbruket är en konsekvens av de hyperaktiva och impulsiva 

kärnsymptom som förekommer hos personer med adhd. Detta menar Emrich et al. (2008) 

bidrar till att dessa personer är mer experimentella och omdömeslösa gällande både alkohol- 

och droganvändning i jämförelse med personer utan adhd. Även Newark och Stieglitz (2010) 

menar att samsjuklighet är en försvårande omständighet hos personer med adhd. Newark och 

Stieglitz (2010) menar att det beräknas att mellan 70 till 75 procent av alla vuxna som 

behandlas för sin adhd har någon form av samsjuklighet, oftast bestående av missbruk, 

depression eller ångestproblematik. 

  

Även Bengtsson-Tops (2014) förklarar att det framkommer ett stort samband till drog- och 

alkoholmissbruk när det kommer till denna grupp av individer och menar att vård- och 

stödverksamheter som fokuserar på dessa problem saknas i stor utsträckning. Vidare menar 

Bengtsson-Tops (2014) att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning även löper en 

större risk att få somatiska sjukdomar som diabetes, fetma och olika hjärt- och kärlsjukdomar. 

Detta menar Bengtsson-Tops (2014) i sin tur kan kopplas till livsfaktorer som bland annat 

detta nämnda missbruk. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Vi har nedan valt att presentera två teoretiska perspektiv, rollteori och stigma. Dessa två 

teorier anser vi högst relevanta i förhållande till studiens innehåll. Vår förhoppning är det kan 

bidra till en djupare förståelse för de klienter som berörs i studien, hur deras syn på sig själva 

och deras beteende kan påverkas av sin omgivning. Det är teoretiska perspektiv som vi anser 

att socialsekreterarna bör ha i åtanke när de arbetar med dessa klienter både för att kunna 

förstå den enskildes upplevelse, problematik och behov av stöd samt för att anpassa den 

professionella relationen och bemötandet till denne. 

3.1 Rollteori 

Rollteorin innebär att en individ formas av sin omgivning och att den innehåller olika sociala 

roller som kan vara antingen medfödda eller tillskrivna (Hwang och Nilsson, 2014). Hwang 

och Nilsson (2014) menar att en individs beteende påverkas när denne går in i en social roll. 

Vidare menar Hwang och Nilsson (2014) att en individs beteende påverkas av omgivningens 

förväntningar på den person som innehar en viss social roll. Den sociala rollen kan vara en 

viss position inom en grupp, eller i ett annat socialt sammanhang. 

Dessa roller påverkar individens självbild genom att den återspeglar hur individen uppfattar 

sig själv och även hur andra tolkar och reagerar på denne individ (Hwang och Nilsson, 2014). 

Parrish (2012) förklarar att tillskrivningar av roller kan få negativa följder och att individer 

som kommit att inta olika typer av negativa roller kan behöva hjälp att utforska alternativa sätt 

att relatera till andra i deras omgivning. Detta menar Parrish (2012) kan yttra sig på olika sätt 

där exempelvis en individ som blivit utsatt för nedbrytande beteende i form av våld och 

kränkningar kan identifiera sig i ”offerrollen”. 

Rollens inverkan kan i andra fall enligt Parrish (2012) innebära att en individ vänjer sig vid 

tanken att de är i behov av någon annans hjälp. I dessa fall kan socialarbetaren utgöra ett hot 

mot individens självständighet, då rollen som ”hjälpbehövande” kan vara oroande för dessa 

individer. 

3.2 Stigma 

Stigma kan enligt Goffman (2014) beskrivas som den situation som en individ drabbas av när 

denne inte uppnår ett fullt socialt erkännande av sin omgivning. Detta sker enligt Goffman 

(2014) när individen besitter någon typ av egenskap som utifrån samhällets normer anses vara 

avvikande och negativt. Individen riskerar då att i social interaktion bli betraktad som 

annorlunda och utstött och individen blir enligt Goffman (2014) därmed stigmatiserad. 

Stigmat uppstår således enligt Goffman (2014) när individen blir misskrediterad av 

omgivningen med anledning av den normavvikande egenskap som denne besitter. 

 

Enligt Goffman (2014) går det att urskilja tre olika typer av potentiellt stigmatiserande 

egenskaper, som är tribala, kroppsliga missbildningar samt fläckar på den personliga 

karaktären. Den sistnämnda av dessa, fläckar på den personliga karaktären, är för ämnet mest 

relevanta. Denna typ av egenskaper är enligt Goffman (2014) karaktärsdrag som visar sig i 

form av exempelvis viljesvaghet, psykiska avvikelser, självmordsförsök, arbetslöshet och 

missbruk. 
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I vår studie berörs personer med missbruk och en psykiatrisk funktionsnedsättning, ofta även i 

kombination med annan problematik. I och med dessa misskrediterande egenskaper besitter 

individen de karaktärsdrag och det stigma som Goffman (2014) nämner och därmed avviker 

individen från omgivningens förväntningar på ett sätt som inte anses önskvärt (Goffman, 

2014). Vidare menar Goffman (2014) att individen inte känner sig fullt accepterad i en social 

kontext då denne inte uppfyller de krav som ställs. Goffman (2014) menar att personen 

därmed upplever skam över egenskaper som anses negativa eller avsaknad av en viss 

egenskap. denne tenderar att måla upp en bild av sig själv där den specifika egenskapen 

saknas, vilket i en social kontext vidgar den klyfta som finns mellan dennes verkliga ”jag” 

och de krav som individen ställer på sig själv. 
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4. Metod 

I följande kapitel kommer vi beskriva hur vi gått tillväga gällande urval och insamling av data 

samt vilken undersökningsmetod vi har använt i vår studie. 

  

4.1 Undersökningsmetod 

Då syftet med vår studie var att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av att arbeta med 

klienter som har en samsjuklighet så har vi använt oss av en kvalitativ metod då kvalitativa 

studier är att uppfatta en situation eller sociala verklighet på samma sätt som 

undersökningspersoner (Bryman, 2011). Genom att använda en kvalitativ forskningsintervju 

har vi kunnat spegla intervjupersonernas åsikter på bästa sätt då denna metod undersöker 

personers upplevelser och uppfattningar om det valda ämnet, utifrån personens erfarenhet 

(Bryman, 2011). 

Innan vi påbörjade vår studie var vi medvetna om att en kvalitativ studie skulle vara 

tidskrävande men vi ansåg att metoden vägde tyngre för att lyfta fram intervjupersonernas 

åsikter på bästa sätt. Den kvalitativa metoden skriver Bryman (2011) fokuserar på att beskriva 

intervjupersonernas åsikter och att metoden är flexibel. 

  

Till vår studie funderade vi först på att ha gruppintervjuer där vår tanke var att 

intervjupersonerna på ett annat sätt, kunde leda varandra in i diskussioner och problematik 

som vi själva inte på förhand uppmärksammat. Vi valde sedan att ha enskilda intervjuer då vi 

ville få en djupare förståelse från varje individ och för att vi inte ville riskera att 

intervjupersonerna skulle påverka varandra för mycket, vilket de hade kunnat göra i en 

gruppintervju. 

Den djupare förståelsen ansåg vi bäst skulle nå fram på ett fåtal intervjupersoner och 

avgränsade oss därför till att intervjua fyra stycken socialsekreterare. Genom att avgränsa 

antalet deltagare till fyra så skulle vår kvalitativa forskningsintervju kunna bli mer djupgående 

och resultatet i vår studie skulle få en bättre bredd. Andersson & Ahnlund (2009) beskriver att 

ett fåtal intervjupersoner skapar en mer genomgripande undersökning än om studien innefattar 

fler personer. 

  

4.2 Urval 

Till vår studie har vi använt oss av fyra socialsekreterare inom Norr- och Västerbotten som 

arbetar med vår målgrupp av individer som har en samsjuklighet kombinerat med missbruk. 

Vi valde att ta kontakt med socialsekreterare som hade lång arbetslivserfarenhet och valde 

därför att ta kontakt med anställda som arbetat i minst tre år vid socialtjänsten. Detta för att 

kunna säkerställa att personerna hade tillräcklig erfarenhet och kunskap för att besvara våra 

frågor i intervjuerna mer ingående. På detta sätt blev informationen vid våra intervjuer mer 

djupgående i vår studie. 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval då vi båda har professionella kontakter inom 

socialtjänsten och valde därför att använda oss av dessa intervjupersoner. Denna metod 

sparade oss mer tid till andra delar av arbetet. 
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Detta då det målstyrda urvalet innebär att lämpliga deltagare väljs ut på ett strategiskt sätt för 

att kunna besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

4.3 Datakällor och intervjuguide 

Förutom våra semistrukturerade intervjuer har materialet inkluderat källor som främst bestått 

av nationella och internationella vetenskapliga artiklar, men även böcker och liknande. Vi har 

använt dessa källor för att skapa en förförståelse till vad diagnosen adhd och 

substansmissbruket är och hur hjälpen och samverkan ser ut idag för dessa individer. Genom 

detta tillvägagångssätt kunde en mer sammanhängande och enklare förståelse för studien 

skapas. 

 

För att hitta våra källor innehållande artiklar har vi använt databaser som bland annat 

artikelsök.se, scopus, socindex och google scholar. Ord som frekvent använts vid sökning av 

artiklar till studien var ”drug abuse AND adhd”, ”mental illness”, ”substanse abuse”, 

”cormobidity”. De böcker vi använt i studien har vi hittat i de aktuella artiklar vi funnit av 

relevans för studien men även böcker som vi letat fram i bibliotek. Vi har under sökandet av 

de sekundära källor ständigt haft i åtanke att hitta data som varit av aktuell tidsperiod. 

  

Till våra semistrukturerade intervjuer konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga 2). I början 

av intervjuguiden beskrivs en kort bakgrundsinformation till intervjun. Vi valde att inte gå för 

djupgående med beskrivningen då respektive intervjuperson redan hade god erfarenhet inom 

ämnet. Frågorna i intervjuguiden är indelade i tre olika teman som är “samverkan”, 

“interaktion”, ”verksamheten”. Detta gjorde vi för att tydliggöra syftet med studien. 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Efter transkriberingen har vi tillsammans analyserat alla fyra intervjuer med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysens syfte är att beskriva innehållet utifrån kategorier 

som bestämts i förväg (Bryman, 2011). Att hitta koder till materialet innebär att ord eller 

meningar som varit av relevans för studien markerats i texten för att sedan sammanställas i ett 

nytt dokument. Kodningens syfte är att se vad som var upprepande i intervjuerna samt vad i 

texten som var viktigt att ha med utifrån de frågor som studien skulle besvara (Bryman, 

2011). De koder vi fått fram är bland annat “ansvar”, “lagar”, “samarbete”. Samtliga koder 

återfinns att se i bilaga 3. 

Utifrån kodningen har de ord som skapats sammanställts i sk. ”kluster” där de tillhörande 

orden satts in i kategorier. De kategorier som bildats är ”Krav på samverkan”, ”Insatser”, 

”Yrkesroller”, ”Diagnos”. Kategorierna har vi använt som rubriker för vårt resultat av 

intervjuerna. 

Efter vi skapat våra kategorier studerade vi dessa och försökte hitta ett eller flera teman som 

genomsyrade materialet. Utifrån våra kategorier som vi tidigare urskilt i vårt arbete kom vi 

fram till tre olika teman som vi ansåg representera innehållet i vår studie. De tre teman som 

utmärker vår studie är ”Samverkan trots olika riktlinjer och lagar”, ”Relationen som 

nyckelfaktor” och ”behov och diagnoskrav”. 
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4.5 Arbetsfördelning 

Den studie vi genomfört har vi tillsammans arbetat fram. Vi har delat upp vissa delar av 

studien för att sedan tillsammans gå igenom avsnitten. De delar som vi själva ansvarat för har 

vi skickat till varandra för granskning och komplettering, så att båda blev delaktiga i hela 

arbetet. Till intervjuerna valde vi på grund av den tajta tidsramen att dela upp intervjuerna 

genom att göra två enskilda intervjuer var. Våra inspelade intervjuer transkriberade vi sedan 

enskilt för att sedan koda och kategorisera gemensamt. Johan har haft huvudansvaret för 

innehållet i kunskapsöversikten, ansvar vid samsjuklighet och avsnittet om de teoretiska 

perspektiven. 

Linnea har ansvarat över delarna i sammanfattningen, adhd och metod-avsnittet. I de 

resterande delarna i studien dvs. inledningen, resultat, analys och avslutande reflektion har vi 

tillsammans arbetat fram materialet. Detta har vi gjort för att uppnå samstämmighet. 

4.6 Kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning   

I en kvalitativ forskning är det viktigt att diskutera begreppen överförbarhet, trovärdighet 

(reabilitet), tillförlitlighet (validitet) och objektivitet (Bryman, 2011). Den kvalitativa studien 

måste beskriva detta för att uppnå kvalité. 

I vår studie beskriver vi tidigare kunskap inom det aktuella området, då vår intension var att 

ge läsaren en hög medvetenhet om området, vilket stärker studiens objektivitet (Bryman, 

2011). Inför våra intervjuer har gjort en intervjuguide (bilaga 1) som noggrant förhåller sig till 

vårt syfte vi vill undersöka, vilket gör att studien mäter de som ska mätas. Detta innebär att 

den interna validiteten uppnås (Bryman, 2011). 

Den externa validiteten syftar till hur pass generaliserbar, dvs. hur Överförbar studiens 

resultat är vilket innebär att man ska kunna generalisera resultatet till andra sammanhang, 

personer och situationer (Bryman, 2011). För att överförbarheten ska vara hög ska en 

noggrann beskrivning av det som undersöks presenteras. Då studien presenteras utifrån fyra 

socialsekreterares upplevelser så är det inte möjligt att dra generella slutsatser utifrån 

resultatet. På grund av att urvalet är litet så begränsas överförbarheten till andra miljöer 

(Bryman, 2011). För att öka begränsningen har vi intervjuat personer inom Norr- och 

Västerbotten, med syftet att inkludera ett flertal kommuner och landsting, vilket skapar större 

bredd och ökar överförbarheten. Däremot beskriver studien inte den miljön intervjuerna 

utförts i, för att inte avslöja någon av de intervjuades identitet. Detta gör att studien får en låg 

överförbarhet. Socialsekreterares upplevelser och erfarenheter antas skilja sig efter lokala 

skillnader i organisation och arbetssätt. 

Ser vi till begreppet trovärdighet så innebär det att forskaren ska redovisa resultatet till de 

aktuella deltagarna, vilket i vårt fall är våra intervjuer vi transkriberat och sedan få bekräftat 

att vi som forskare uppfattat rätt, så kallad responsvalidering. Vi lämnade transkribering till 

den aktuella intervjupersonen för att få ett godkännande till att använda materialet för vår 

studie. Därefter har vi tillsammans skapat koder och kategorier till studien. Vi har även följt 

de forskningsregler som ska följas, vilket stärker tillförlitligheten. 
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Datainsamlingsmetoden beskrivs vara viktig för hur studiens tillförlitlighet (reliabilitet) är 

(Kvale & Brinkman, 2009). För att öka studiens reliabilitet har vi genomgående redogjort för 

samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vi har även genomfört samtliga delar 

av analysen gemensamt vilket stärker pålitligheten då vi strävat efter samstämmighet i hur vi 

skulle tolka materialet. 

4.7 Etiska aspekter 

Under vår studie har vi ur en etisk synvinkel utgått ifrån individskyddskravet. Kravet 

innehåller fyra delar och finns för att skydda respondenterna som deltar. Delarna som kravet 

ska innefatta är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Redan vid första kontakten fick intervjupersonerna muntligen information om studiens syfte 

och vad studien skulle användas till. Detta uppfyller informationskravet som innebär att 

samtliga respondenter får ett brev om information gällande uppsatsens syfte, att studien är 

frivillig och att dom har rätt att avbryta deras deltagande när dom vill (Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär även att personen är anonym vid deltagande i studien (Bryman, 

2011). Vid första kontakten per telefon och även vid intervjutillfället samtyckte 

intervjupersonen till sin medverkan vilket uppfyller samtyckeskravet (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna har efter intervjuerna även fått ta del av en förkortad version av 

transkriberingen och godkänt denna. 

Vi har under bearbetningen av materialet varit noggrann med att inte avslöja deltagarnas 

identiteter och har behandlat alla personuppgifter med respekt enligt konfidentialitetskravet. 

Detta innebär att ingen obehörig har fått ta del av några personuppgifter och att den 

behandlats enligt sekretess (Bryman, 2011) 

Med anledning av detta har det varit etiskt korrekt att varken namnge eller beskriva vem av 

intervjupersonerna som säger vad i studien för att skydda personernas anonymitet. 

Intervjupersonerna är endast fyra stycken vilket innebär att ”intervjuperson 1” eller liknande 

inte heller kan uppges i studien då detta kan leda till avidentifiering av personen. Detta utifrån 

att respondenterna arbetar på en mindre ort där professioner eller uttalade verksamheter 

bedöms kunna härleda uttalanden till den enskilde respondenten. 

I intervjuerna och det transkriberade materialet har respondenterna ibland uppgett vilken 

yrkestitel denne har och/eller i vilken kommun denne arbetar i, varpå yrkestiteln har ersatts 

med "min yrkesroll" och namnet på orten med ”kommunen” i resultatet och analysen. 

Intervjuerna har vi spelat in med vår mobiltelefon där samtliga intervjupersoner godkände att 

materialet fick spelas in och vi informerade om nyttjandekravet vilket innebär att deras svar 

endast skulle användas i studien och att inspelningarna skulle förvaras på ett säkert ställe så 

ingen utomstående kunde ta del av dessa (Bryman, 2011). Därefter raderades materialet då det 

tjänat sitt syfte (Bryman, 2011). 
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4.8 Metoddiskussion 

Det har varit både ett intressant och utmanande ämne som vi studerat. Ämnet väcker åsikter 

kring hur diagnosen bör betraktas men även vilken typ av insatser som krävs för att fylla det 

samtidiga behovet som dessa klienter har. 

Valet av en kvalitativ metod upplever vi båda varit bra då vi med exempelvis en enkätstudie 

inte kunnat få lika relevant information. Vårt intresse låg i att från varje socialsekreterare få 

djupare information kring deras tankar och erfarenheter i arbetet med denna klientgrupp, 

vilket vi anser inte kunnat uppnå med en kvantitativ studie. 

Under intervjuerna ställdes frågor utifrån intervjuguiden där vi vid enstaka tillfällen fick ställa 

följdfrågor som inte var med i guiden. Samtliga intervjuer flöt på bra och intervjuguiden var 

väl anpassad för att få fram den information som vi var intresserade av. När vi skrev 

intervjuguiden fokuserade vi på att skriva öppna frågor vilket gav goda resultat under 

intervjuerna då svaren blev långa och utvecklade. Bryman (2011) skriver att öppna frågor är 

bra för intervjupersonen då det skapar en öppenhet i frågan som personen ska besvara. Vi fick 

ut goda resultat av nästan alla frågor som ställdes och återfinns i intervjuguiden. Var och en 

av de genomförda intervjuerna var planerade att ta cirka fyrtio minuter. Samtliga intervjuer 

tog mellan trettiofem och femtio minuter långa, vilket gjorde att guiden överensstämde med 

vår tilltänkta tidsram. 

För att få ett mer djupgående resultat valde vi som tidigare nämnt att endast intervjua fyra 

stycken socialsekreterare. I efterhand tycker vi att fyra intervjupersoner varit rimligt med 

tanke på att bearbetningen av materialet, dvs transkribera och analysera varje intervju tog lång 

tid. Hade vi intervjuat fler personer till vår studie hade vi inte kunnat analysera vårt material 

lika noggrant och djupgående vilket hade gjort att informationen från intervjuerna inte skulle 

bidra lika mycket till vår studie. Vi valde att intervjua anställda inom missbruksområdet med 

minst tre års livserfarenhet på grund av den förförståelse som vi ansåg krävdes för att studien 

skulle bli tillförlitlig. 

När vi påbörjade vårt examensarbete tänkte vi förutom socialsekreterare även inkludera andra 

yrkesgrupper som arbetar med dessa klienter, exempelvis LSS-handläggare, 

behandlingsassistenter eller yrkesverksamma vid landstingets psykiatri- eller beroendevård. 

Vi var intresserade att använda oss av andra yrkesgrupper då de tillsammans kunnat ge en mer 

nyanserad och komplett bild av vårt forskningsämne. Dessvärre insåg vi tidigt i vår studie att 

vi inte kunde inkludera andra yrkesgrupper då arbetet skulle bli för omfattande med den 

tidsramen vi hade. Vi bestämde oss därför att prioritera socialsekreterares erfarenheter utifrån 

den omfattande roll som yrkesgruppen har. 

Då vi båda även genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning med socialsekreterare som 

arbetar med vuxna missbrukare ansåg vi det ytterst relevant att fokusera på denna yrkesgrupp. 

För att inte erfarenheterna som dessa socialsekreterare har skulle vara för bundna till den egna 

organisationen och de lokala förutsättningarna samt strukturen valde vi att intervjua 

professionella från två olika kommuner och landsting. 
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5. Resultat 

I avsnittet sammanställs resultatet från våra semistrukturerade intervjuer. Efter att vi kodat 

och sorterat innehållet från intervjuerna har vi kunnat urskilja fyra kategorier som redovisas 

nedan. I det empiriska materialet beskrivs den problematik och de framgångsfaktorer som 

socialsekreterarna upplever att det finns gällande insatser, diagnoskrav och helhetsgrepp 

gällande klienterna med missbruk och adhd. 

Samtliga intervjupersoner beskriver en problematik med att kommun och landsting har ett 

krav på att klienten måste ha en diagnos på pappret för att få tillgång till vissa 

öppenvårdsinsatser gällande socialt stöd. Dessa diagnoskrav är således inget lagstadgat krav 

utan organisationens egna krav på att diagnos ska krävas för att individen ska få ta del av 

vissa insatser. Socialsekreterarna riktar kritik gällande hur klienter med stora svårigheter pga 

adhd eller kombinerat med annan psykiatrisk problematik blir nekade LSS-insatser trots att ett 

det finns ett konkret behov. Angående helhetsgreppet handlar det empiriska materialet främst 

om samarbete och samverkan mellan de olika huvudmännen landsting och kommun men även 

mellan olika fristående verksamheter inom den egna organisationen. 

5.1 Samverkan 

I intervjuerna beskriver flera socialsekreterare att nyckeln till en god samverkan med andra 

aktörer är kommunikation samt vilja och möjlighet till samarbete. Samtliga intervjuade 

beskriver att det är viktigt att ha en god och kontinuerlig kontakt med andra aktörer gällande 

klienten för att denne ska få bästa möjliga hjälp. Nedan följer exempel på citat direkt från 

några av intervjupersonerna: 

Viktigt med kommunikation och samarbete med andra aktörer 

Generellt går det bra att samarbeta med andra aktörer 

Om man har ett gott samarbete och förstår problemet och är överens om vad det 

är som behövs finns det ju insatser att få 

Återkommande i intervjuerna är samverkansmöten mellan kommun och landsting, så kallade 

samordnade individuella planeringar (SIP). Bilden som socialsekreterarna beskriver av de 

gemensamma mötena är främst positiva. Det beskriver att det viktigaste är båda parternas 

engagemang och vilja att göra sitt bästa för klienten. Samverkan mellan kommun och 

landsting beskrivs genom åren ha utvecklats och förbättrats betydligt. Vissa av 

Socialsekreterarna framhåller bland annat att systemet “Lifecare” har varit en stor hjälp för en 

fungerande samverkan med optimal kommunikation. Lifecare är det mest använda IT-

systemet i Sverige. Detta används för att samordna vårdplanering mellan kommun, 

primärvård, sjukhus och psykiatrisk öppenvård. En av socialsekreterarna beskriver följande: 

Vi försöker ha samordnade individuella planeringar för att se hur tex både 

landsting och socialförvaltning kan tillgodose klientens behov. Tycker detta 

förbättras sedan vi började använda oss av lifecare, det gemensamma systemet 

för samordnad vårdplanering 
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Samverkan med psykiatrin beskrivs av yttersta vikt då klienter med ett missbruk oftast 

behöver kontakt med psykiatrin till följd av missbruket och vice versa. Samverkan med 

psykiatrin beskrivs inte alltid fungera optimalt, där orsaken beskrivs av de intervjuade bero på 

hur de olika sätt aktörerna ser på klientens behov utifrån beroendesjukdom och samsjuklighet. 

Det krävs att folk har koll på sjukdomen och vill samverka för klientens bästa. 

Men det luriga är att man tänker att olika saker är klientens bästa. 

Det är jäkligt svårt att få hjälp från psykiatrin om man inte är drogfri och man 

kan inte bli drogfri om man inte får hjälp, vad är hönan och vad är ägget 

liksom?. 

Det fungerar inte alltid helt optimalt men jag upplever att det blir bättre. 

Ärenden bollas fram och tillbaka. 

Intervjupersonerna beskriver att de olika förhållningssätten från respektive aktör skapar 

hinder i deras samverkan. De olika riktlinjerna för aktörerna kan skapa problem i de 

samordnade insatserna. Många menar att landsting och psykiatri fokuserar på den medicinska 

problematiken i första hand, vilket inte överensstämmer med socialtjänstens förhållningssätt. 

De menar att socialtjänsten i utredningarna fokuserar på ett helhetsperspektiv, där hjälpen i 

första hand åtminstone till en början innefattar drogfri vård och ej medicinsk behandling. 

Man har ju olika skolor, en del tycker man ska utreda allting samtidigt fast 

personen är beroende medan jag tycker man inte kan det. 

Det är två olika huvudmän, som har olika fokus….det är det stora bekymret. 

Förutom de olika förhållningsätt som psykiatrin och Socialförvaltningen har beskrivs även det 

gemensamma betalningsansvaret för klienten problematisk. 

Vi skulle absolut behöva att andra tog sitt betalningsansvar. 

5.2 Insatser 

När det kommer till stöd och insats beskriver socialsekreterarna att klienten tenderar att falla 

mellan stolarna för de olika aktörerna. Klienter som har adhd och är i aktivt missbruk har 

svårt att få hjälp då de fortfarande är i aktivt missbruk. Samtliga socialsekreterare beskriver en 

problematik på grund av att dessa klienter inte kan få insatser av varken psykiatrin eller 

socialtjänsten då klienten måste vara drogfri för att kunna bli utredd och få vård. 

Fastän man har en massa svårigheter så har man inte rätt till stödboende, det är 

verkligen något jag tycker fattas. 

 Många är berättigade lss och rätt till insatser men tillåts ändå inte. 

Så är det ofta att för att bli fri från missbruket behöver du stödinsatser och för 

att få dem behöver du först bli fri från missbruket, så är det ju ofta. 
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Tex stöd- och service och socialtjänsten, vi är ju två olika stuprör och där kan 

det ju bli att det blir som en dragkamp. 

 En annan problematik som socialsekreterarna beskriver är att klienterna måste ha en diagnos 

på pappret, sk diagnoskrav. De beskriver att många klienter är i behov av hjälp, men då de 

inte har fått diagnosen på papper, så är de inte berättigad hjälp. 

Behoven ska styra, oavsett diagnos på papper 

Stöd och service är stuprörssmalt, har man inte rätt diagnos får man inte ens 

träffa en handläggare 

5.3 Yrkesrollen 

Av intervjusammanställningen går det att utläsa en samlad syn hos socialsekreterarna gällande 

anpassning av det professionella utförandet för klientgruppen. De menar att den professionelle 

måste vara medveten om de svårigheter personer med adhd och missbruk kan förmodas att ha 

och därmed ta hänsyn till dessa svårigheter. 

En underkategori vi kunde urskilja var anpassning av bemötande och det egna uppdraget. I 

bemärkelsen att ha tålamod och förståelse för klienternas svårigheter. Exempelvis i form av 

svårigheter att komma till möten, hålla fokus och behålla motivation under tid. 

Naivt att tänka att det är vuxna människor som ska fixa allting själv.  

Samtliga intervjupersoner beskrev vikten av att anpassa sig efter dessa klienters behov och för 

att lyckas med behandlingsarbetet måste socialsekreterarna anstränga sig optimalt för att för 

att ge klienterna rätt förutsättningar. Exempelvis nämns påminnelser gällande möten som ett 

vanligt måste. 

Man måste gå de här extra metrarna för de här personerna, att t e x slänga iväg 

ett sms eller ringa, ibland har jag hämtat personer till möten. 

Förutom anpassning i kontakten med klienterna, kunde vi även urskilja kategorin anpassad 

miljö. Där anpassning av det rumsliga och anpassning av möten anses nödvändigt för att 

minska mängden intryck och hjälpa klienterna att hålla fokus.  

Vad som ansågs som en nyckelfaktor för att lyckas hjälpa klienterna ansågs i 

intervjumaterialet vara just relationen. Denna relation framhölls som något socialsekreteraren 

aktivt måste arbeta med för att kunna bygga och bibehålla. En del socialsekreterare beskriver 

hur deras roll i arbetet med klienten sträcker sig längre än vad det professionella uppdraget 

från organisationen kräver. 

Socialsekreterarna beskriver denna grupp klienter generellt som stigmatiserad och dessa är 

vana att känna sig misslyckade. Flera av intervjupersonerna poängterar därför vikten av ett 

förhållningssätt gentemot klienten som innebär att socialsekreteraren bör vara ihärdig, tolerant 

och ha ambitionen att bygga upp en bra relation. Detta då klienterna har ett behov av att känna 

trygghet och stöd i relationen eftersom dessa individer ofta har svårigheter att hålla tider, 

behålla kontinuitet och följa planeringar.  
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En socialsekreterare nämner även betydelsen av att anstränga sig för klienten för att 

motbevisa den låga tillit som denne klient under tid byggt upp mot omvärlden. 

Det viktigaste är att de får möta personer som är empatiska och inte är 

dömande och på något sätt förmedla att de kan vara trygga i samtalet och 

trygga med den professionelle. 

En iakttagelse i det insamlade materialet är en upplevd organisatorisk otydlighet kring den 

egna yrkesrollen och hur långt socialsekreteraren ska tänka på denna yrkesroll för att hjälpa 

den enskilde. 

Vad ska man göra som socialsekreterare, vad är min roll och hur mycket är 

klientens egna ansvar?. 

Det beskrivs ett handlingsutrymme som ger den enskilde socialsekreteraren stor frihet till att 

själv utforma sin roll och att dennes egna inställning till arbetsuppgifterna styr hur mycket 

engagemang som läggs ned på klienten. En vanlig uppfattning hos socialsekreterarna som 

gick att utläsa ur materialet var att de själva engagerar sig mer i arbetet med klienten än vad 

organisationen kräver och förväntar sig av den professionelle. 

Sen är det väldigt mycket utrymme för konstnärlig frihet, vad man anser, vad 

ingår i min tjänst? Jag är en av dom som anser att det är jätteviktigt med 

arbetsallians. 

5.4 Diagnos och innebörd 

Uppfattningen hos intervjupersonerna var att de flesta av klienterna har adhd, utredd eller 

outredd. Samtliga intervjupersoner upplever att klienter med samsjuklighet av adhd och ett 

missbruk är en stor grupp. 

 

 De allra flesta har ju en samsjuklighet om man talar om adhd och 

narkotikamissbruk, det är en jättestor grupp. 

 

 Däremot finns det hos intervjupersonerna frågetecken kring denna diagnostisering och hur 

symptomen skall tolkas. En del av de karaktäristiska symtomen för diagnosen anses vara svårt 

att isolera från exempelvis trauman eller missbruket i sig. 

Det kan vara svårt att vid de flesta mötena veta vad som är diagnosen och vad 

som är ett symptom eller konsekvens från missbruket, framförallt om missbruket 

har pågått under flertalet år. 

 

Vi har överdiagnostiserat, vi har diagnostiserat dem där det egentligen 

handlade om något helt annat. 

Även om adhd anses vara vanligt förekommande i samexistens med missbruk så finns en stor 

tvekan angående möjligheten att fastställa den nämnda diagnosen när personerna befinner sig 

eller har befunnit sig i ett missbruk eller om de har traumatiska erfarenheter från uppväxten. 
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 När man lär känna personerna och deras historia kanske man känner att det 

inte är en adhd utan att det är utvecklingstrauma, posttraumatisk stress eller 

komplextrauma. 

  

Socialsekreterarna nämner även en fara i att benämna diagnosen enbart i negativa ordalag och 

att adhd inte alltid eller bara har en negativ påverkan. 

  

Det kan verkligen vara en superkraft. Det finns mycket energi i att ha en 

neuropsykiatrisk problematik och man kan försöka se vilka fördelar det också 

är. Det är väldigt givande att jobba med, det är ofta väldigt kreativa människor. 

  

Intervjupersonerna är relativt enade kring problematiken som upplevs i arbetet med klienter 

med nämnd samsjuklighet. De beskriver klienternas svårigheter med att att passa tider och 

komma till träffar samt att hålla kontinuitet samt motivation i utredning och behandling. 

Denna problematik anser intervjupersonerna att den enskilde handläggaren måste vara 

medveten om för att kunna ge det stöd som klienten har behov av. 

 Få till träffar är svårt dagligen. 

Man ska tro på den enskildes egna förmågor, men alla har inte förmågorna. 

Hur mycket jag än övar kommer jag inte kunna se utan mina glasögon. 

Intervjupersonerna beskriver att klienternas oförmåga att passa tider och komma till planerade 

möten riskerar att misstas för brist på motivation. Även om de har motivation så behöver inte 

detta i sig betyda att de klarar att hålla kontinuitet. 

Många är motiverade men har svårt med tiderna, det svajar mycket för dessa 

personer. 

Stödbehovet hos denna klientgrupp poängteras i intervjumaterialet och socialsekreterarna 

anser att det sociala stödbehovet som det bör läggas vikt vid. De upplever en problematik i att 

de tillgängliga insatserna inte täcker upp individernas behov på ett nog omfattande sätt.   

Vi har för lite insatser kring måendet och rutiner hos dessa personer. 

Även om de är drogfria har de omfattande behov av stöd. 

I intervjumaterialet beskrivs en svårighet för dessa klienter att klara av det vardagliga och hur 

brist eller tillgång till stöd i vardagen påverkar personens förutsättningar och förmåga att hålla 

sig drogfri. 

När de kommer hem från behandlingshem och är drogfria faller det när de inte 

har stöd hemma. 

Många ser behandling som en jäkla lösning till det mesta, men de här 

personerna har behov av stöd i vardagen. 
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Det finns således en uppfattning hos socialsekreterarna att det inte finns nog stor förståelse för 

andra insatsers betydelse utöver det specifika arbetet med missbruket hos klientgruppen. 

 Det säger mycket, att det går bra på behandlingshem när man har stöd och 

personal dygnet runt att vända sig till. 

Behandling är inte det mest effektiva insatserna för de här personerna. 

I intervjumaterialet framkommer även socialsekreterarnas uppfattning gällande hur 

klienternas egen medvetenhet om sina svårigheter och misslyckanden förstärker dennes egna 

negativa självbild. De upplever att klienterna ofta ser sig själva som dysfunktionella, känner 

skam och att de är stigmatiserade. 

Oftast har de väldigt svårt att ta sig fram socialt, de är vana att misslyckas 

socialt, känner sig udda och märkliga och särskilt när de är nyktra har de 

känslan av att de inte är som alla andra. 

Oftast är ju självkänslan nedkörd i botten och de har en väldigt stark kritisk röst 

hela tiden som sufflerar i bakgrunden att ”det är klart att du glömmer bort 

tiden, du kommer ju inte ihåg någonting. 

Det råder en ambivalens hos socialsekreterarna gällande den roll läkemedel spelar hos 

klientgruppen. Läkemedelsbehandling har sina fördelar men socialsekreterarna upplever även 

nackdelar med detta. 

 Många med adhd är i behov av medicinering. 

Det beror på om dom ska hetsa med att alla med adhd ska äta amfetamin.. 

Elvanse.. då motverkar det vårt arbete som vi kan göra för dom. 

Det finns således uppfattningar om att personer med adhd är i behov av medicinering för att 

fungera på ett tillfredsställande sätt men samtidigt upplevs en övertro och ett skevt fokus på 

medicinering, vilket upplevs kan orsaka att andra perspektiv glöms bort. 
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6. Analys 

Utifrån de intervjuer vi analyserat har vi kommit fram till tre olika teman som belyser studien. 

Det första temat är “samverkansproblem vid olika regelverk” som skildrar de strukturella 

hinder som orsakar problem i en fungerande samverkan mellan kommun och landsting. Vårt 

andra tema som är “relationen som nyckelfaktor” berättar om vikten av en god roll i 

bemötandet till klienten. Det sista och tredje temat är “behov och diagnoskrav” som beskriver 

problematiken med att inte alltid få hjälp trots att behov finns. 

6.1 Samverkansproblem – olika regelverk 

Ett genomgående resultat av tidigare studier och från våra intervjuer är att samverkan mellan 

kommun och landsting upplevs problematisk på grund av olika förhållningssätt. Wirbing & 

Borg (2011) skriver att varierande förhållningssätt kan skapa problem då det kan innebära att 

det är svårt för olika aktörer att bli enade när det är en samordnad individuell plan. Precis som 

socialsekreterarna menar även Wirbing & Borg (2011) att strukturella hinder gör att den 

enskildes behov av samordnad behandling inte alltid går att möta. Olika lagar, riktlinjer och 

varierande resurser beskrivs vara problem till att samverkan inte fungerar (Wirbing & Borg, 

2011). 

Det grundläggande hinder som socialsekreterarna lyfter i intervjuerna och som framkommer i 

tidigare studier är att kommun och landsting är två självständiga huvudmän med olika resurser 

och beslutsordningar (SOU 2011:35). I intervjuerna antyder socialsekreterarna bland annat 

betalningsansvaret som problematisk för de olika insatserna som ges till klienterna. Orsaken 

uttrycker de ligger i de olika regelverken som de måste förhålla sig till. Tidigare studier visar 

att ett hinder mellan en fungerande samverkan för olika aktörer är var ansvarsfördelningen ska 

ligga (SOU 2011:35). Kommun och landsting har olika regelverk att förhålla sig till vilket gör 

att det kan uppstå tvister om vem av aktörernas ansvar det är. 

Problematiken med att samverkan inte är fungerande är att insatserna för klienten blir lidande 

då tillgängligheten och tillgången försämras. I SOU 2011:35 beskrivs att konsekvensen av att 

aktörerna inte kan komma överens kan innebära en begränsning av utbud för klienten. Detta 

innebär att klienten kanske inte får den mest lämpliga insatsen som den borde fått. En annan 

konsekvens är att det kan ta längre tid att få en insats. 

6.2 Relationen som nyckelfaktor 

Det som socialsekreterarna återkommande berättar i intervjuerna är vikten av en god relation 

till sina klienter. Rollen socialsekreteraren har bygger på att ha en meningsfull relation för att 

kunna nå ett förändringsarbete (Engen, Tjersland & Jansen, 2011). Ur empirin går att utläsa 

att det finns ett stort fokus att bygga denna relation och anpassa sin roll till den specifika 

klienten det handlar om. 

I vårt material finns en samlad syn hos samtliga socialsekreterare att anpassning efter de 

individuella behoven som finns hos denna klientgrupp behövs. 

Det framkommer även att en förförståelse för de kärnsymtom som generellt karaktäriserar en 

klient med adhd behöver finnas för att arbeta med dem. Många uttrycker att fler utbildningar 

för anställda som arbetar med denna komplexa klientgrupp behövs. 
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Socialsekreterarna upplever att det finns en naiv syn på den vuxne människans eget ansvar 

och de menar att detta synsätt inte fungerar i praktiken. Särskilda behov måste mötas med 

särskilda anpassningar och klienterna behöver stöttning och hjälp för att hålla den kontinuitet 

som behövs för att nå en positiv förändring. 

Socialstyrelsen (2015) skriver att till handläggarens uppgifter hör också att denne på olika sätt 

ska försöka motivera klienten till att ta emot stöd- och hjälpinsatser. Trots detta är 

intervjupersonernas upplevelser att det inte är organisationen i sig som ställer tydliga krav på 

dem att motivera och bygga relation med klienterna. Istället upplever de att det i stor grad är 

upp till den enskilde socialsekreteraren att forma sin roll och sitt förhållningssätt till 

klienterna. Det krävs en anpassning i bemötandet hos dessa klienter och ett tydligt icke-

dömande förhållningssätt eftersom klientgruppen i stort beskrivs av socialsekreterarna som 

stigmatiserad och ofta är dessa personer fyllda av skam för att de inte lever upp till vad som 

förväntas av dem i omgivningen. 

Precis som Hwang och Nilsson (2015) skriver det så upplever även socialsekreterarna att 

dessa personer har intagit en social roll och tenderar att se sig själva som misslyckade på 

grund av missbruket men även som en följd av sociala konsekvenser till följd av deras 

funktionsnedsättning. 

Klienterna upplevs ofta påvisa en upplevelse av skam över att de inte upplever sig fungera så 

tillfredsställande som de skulle vilja göra och att de avviker på ett sätt som inte är socialt 

acceptabelt och önskvärt på det sätt som Goffman (2015) menar gällande stigma. 

Socialsekreterarnas strävan efter att bemöta dessa personer på ett bra och anpassat sätt hjälper 

klienterna att relatera till andra människor på ett annat sätt än vad de är vana vid och detta kan 

hjälpa klienterna på det sätt som Hwang och Nilsson (2015) skriver, att dessa personer inte 

identifierar sig lika tydligt med den roll som de blivit tillskrivna. Genom att bemöta dessa 

personer på att bra sätt och visa förståelse för deras situation och behandla dem med värdighet 

beskrivs det i materialet som att de även växer som personer. Det nämns även att 

socialsekreterarna måste se till dessa personers styrkor och på det sättet hjälpa dem att bygga 

ett självförtroende som ofta är väldigt lågt eller obefintligt. Detta klient- och relationsfokus 

genomsyrar vårt material och beskrivs som en nyckelfaktor för att kunna nå framgång med 

klienten. 

6.3 Behov och diagnoskrav 

Det finns en ambivalens hos socialsekreterarna gällande diagnostiseringen hos dessa klienter, 

där personer med adhd anses vara både under- och överdiagnostiserade. Det upplevs finnas en 

problematik med att kunna hålla isär den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen och 

exempelvis konsekvenserna av en traumatisk uppväxt. Det saknas därmed en gemensam 

tilltro till psykiatrins diagnostisering av dessa personer. 

Det stora problemet som vi kan identifiera att socialsekreterarna upplever är de diagnoskrav 

som ställs både i lagstiftning gällande LSS-insatser men även icke-lagstadgade diagnoskrav. 

Dessa icke-lagstadgade diagnoskrav är något som både landsting och kommun ställer gällande 

vissa insatser som det kan finnas behov av hos patienten. 
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Att den egna organisationen begränsar vissa insatser med exempelvis diagnos- eller 

åldersbestämmelser upplever vi inte gå i linje med det socialstyrelsen (2015) poängterar, att 

standardlösningar inte bör användas på ett sätt som innebär att flexibiliteten går förlorad. I och 

med detta kan vi ställa oss kritiska till denna typ av krav på diagnos för vissa insatser och vår 

uppfattning är att de individuella behoven istället ska styra vilken insats man blir berättigad. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) ska insatserna anpassas till den enskilde klientens aktuella 

förutsättningar. I vår empiri har vi till skillnad från detta fått uppfattningen att klienter istället 

förpassas in i färdiga koncept som inte är individanpassad, istället får klienten försöka passa 

in i den redan färdiga mallen. 

Socialsekreterarna upplever även en övertro till arbetet kring missbruket som ett isolerat 

fenomen och att det bör läggas mer fokus på andra livsområden hos klienten för att stävja 

missbruket. Socialsekreterarna ger en gemensam beskrivning av att omfattande sociala 

stödinsatser behövs för att flertalet av dessa klienter ska uppnå en fungerande vardag för att 

kunna ha rätt förutsättningar att nå och bibehålla drogfrihet. Socialsekreterarna berättar att de 

använde ASI för att kartlägga alla dessa livsområden men att det finns en avsaknad av rätt 

insatser för dessa klienter. 

Cruse och Öjehagen (2014) poängterar vikten av att fokusera på båda problemområden vid en 

samsjuklighet. Socialsekreterarna upplever att det oftast inte fungerar och att stöd från 

psykiatrin uteblir så länge som klienten har ett aktivt missbruk. Socialsekreterarna nämner 

även det faktum att klienter i många fall på grund av missbruket inte kunnat genomföra 

utredning för att fastställa diagnos, vilket förhindrar att de kan ta del av vissa stödinsatser. 

Detta förhindrar i sin tur även klientens möjligheter till att få hjälp med en fungerande 

medicinering om de inte har en utredd och fastställd diagnos. 

Detta innebär ett hinder för socialsekreterarna i deras arbete med att få till ett fungerande och 

nog omfattande stöd, något som Borg och Wirbing (2011) även ser som en risk för 

klientgruppen, att de hamnar mellan stolarna mellan olika ansvarsområden och helhetsgreppet 

saknas. 
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7. Avslutande reflektion 

Det har varit ett intressant ämne att beröra och det har visat sig i vårt intervjumaterial att 

socialsekreterarna har mycket åsikter gällande arbetet med dessa klienter. Vi upplever att en 

frustration hos socialsekreterarna över att de insatser som finns idag inte formas efter de 

specifika behov som klienterna har. Socialsekreterarna beskriver en brist på lämpliga insatser, 

där de menar att ett mer omfattande stöd behövs för att kunna ge rätt förutsättningar till 

drogfrihet. 

Av studiens resultat ställer vi oss frågande till kommunernas och landstingens ambition till att 

hjälpa dessa klienter med denna sammansatta problematik. Kommunen använder sig av ASI 

för att kartlägga klienterna på ett flertal livs-och problemområden vilket visar att man försöker 

se till en helhets problematik, men kan inte verkställas fullt ut. Detta brister då 

socialsekreterarna inte har tillräckliga insatser som tillgodoser klienten på alla de områden 

som anses påverka dennes förutsättningar till drogfrihet. 

Båda författarna ser ett ökat behov av forskning inom sociala stödinsatser hos denna 

klientgrupp, där forskningen ska undersöka bättre förutsättningar för missbrukande klienter 

samt ambitionen hos kommunen att erbjuda tillräckligt stöd. Detta då vår studie tydliggjort att 

socialsekreterarna upplever ett behov av fler och bredare stödinsatser för att ge denna 

klientgrupp struktur och en fungerande vardag. 

Vi upplever det intressant att det uttrycks en brist på organisatorisk tydlighet för 

socialsekreterarens yrkesroll. Förvisso har socialsekreteraren ett handlingsutrymme som ger 

denne möjlighet att forma sin egen roll men samtidigt kan vi utläsa att det finns en viss 

frustration över avsaknad av styrning där både arbetet med klienten och samverkan med andra 

professionella blir väldigt personbundet. Vikten av en fungerande och anpassad relation med 

klienten anses av socialsekreterarna vara viktig men det finns frågetecken angående den egna 

organisationens uppmuntran till detta relationsbyggande. Med tanke på vad vi vet angående 

de svårigheter som vanligtvis följer med missbruket och adhd ser vi det som en självklarhet 

att anstränga sig för att motivera och hjälpa personen och att faktiskt gå de extra metrarna som 

behövs för dessa klienter. Att hänvisa till det egna vuxna ansvaret hos individen när denne 

kanske saknar förmåga till att ta detta ansvar anser vi som orimligt och denna fara med att 

förväxla oförmåga med brist på motivation bör belysas. För att citera en av våra 

intervjupersoner gällande denna orimlighet som det innebär att ställa krav på den enskilde 

som denne helt saknar förmågan till att motsvara: “hur mycket jag än tränar kommer jag 

aldrig att kunna se utan mina glasögon”. 

Avslutningsvis vill vi nämna det fantastiska engagemang som vi kan utläsa från de enskilda 

socialsekreterarna gentemot sina klienter samt den empatiska inställning och 

anpassningsförmåga som de visar. Sammantaget upplever vi en ansträngning och ihärdighet i 

deras arbetsroll långt bortom vad den egna organisationen kräver och förväntar sig av dem, i 

strävan efter att nå en positiv livsförändring för den enskilde klienten. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide: 

Etiska aspekter: 

Innan jag börjar intervjun vill jag tydliggöra att det är ett frivilligt deltagande och du kan när 

som helst avbryta din medverkan utan förklaring. 

  

Bakgrundsfakta: 

Tidigare forskning visar att samsjuklighet i form av drogmissbruk och adhd är vanligt 

förekommande och att komplexiteten till behandling kan vara svår. Vi vill med vår studie 

därför undersöka hur socialsekreterare upplever att arbeta med adhd-diagnostiserade klienter 

som lider av samsjuklighet av drogmissbruk. 

Med samsjuklighet menar vi att personen uppfyller diagnostiska kriterier för missbruk eller 

beroende och har den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd. 

Vi har valt att använda begreppet samsjuklighet i vår studie då fokus ligger i att studera 

personer med denna diagnos utifrån den funktionsnedsättning och psykiska ohälsa som den 

faktiskt innebär i vissa avseenden. 

 

Tema: Interaktion 

Hur är din uppfattning att arbeta med klienter som har en samsjuklighet? (allmänt) 

Hur fungerar det att arbeta med klienter som har en samsjuklighet av drogmissbruk och adhd? 

Upplever du någon problematik med klienter som har en samsjuklighet? 

Upplever du någon skillnad att arbeta med klienter som har en samsjuklighet jämfört med 

dom som enbart har ett missbruk? 

 

Tema: Samverkan 

Hur fungerar det att samverka med andra aktörer som exempelvis psykiatrin? 

Hur ser du på att ansvarsfördelningen av missbruksvården? 

Tidigare forskning poängterar vikten av att behandla både det psykiska måendet och 

missbruket samtidigt, hur upplever du att detta möjliggörs? 

 

Verksamheten 

Känner du att socialtjänsten möjliggör arbetet med denna typen av klientgrupp? (resurser, tid) 

Hur mycket hänsyn tas det i utredning och beslut till de svårigheter som personer med 

samsjuklighet har? (Anpassas vård/bemötande) 

Specifikt personer med adhd symptom?.. 

Finns det några specifika faktorer som du vill framhålla för ett lyckat behandlingsarbete med 

dessa klienter? 

Ser du några tydliga brister eller luckor gällande insatser och behandling för dessa klienter? 
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Avslutning 

Har du några andra synpunkter du vill dela med dig av? 

 

Bakgrund: 

Hur länge har du arbetat med klienter som har missbruk? 

Arbetslivserfarenhet? 
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Bilaga 2. 

  

Kodningsmodell 

Koder:       Kategorier         Teman 

  

·       Ansvar  Krav på samverkan  ”Samverkan trots olika 

     riktlinjer och lagar” 

·       Lagar      Samverkansproblem  

·       Samarbete 

·       Brister 

·       Kostnader 

·       Helhetsgrepp 

  

·       Diagnoskrav      Insatser  “Behov och diagnoskrav” 

· 

  Missbruk som hinder 

·       Organisatoriska krav 

·       Avsaknad av utredning 

  

·       Anpassning      Yrkesrollen  “Relationen som 

     nyckelfaktor” 

·       Relation 

·       Profession 

·       Kompetens 

·       Tidsbrist 

 

·       Individuell symtombild       Diagnos/Medicinering “Behov och  

     diagnoskrav” 

·       Förekomst 

·       Socialt stöd 

·       Generell problematik 

·       Skam 

·       Medicinsk behandling 

·       Självmedicinering 

·       Fungera 

                             

 


