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SAMMANFATTNING. 
I min uppsats har jag valt att beskriva vårdkedjan för missbrukare i Umeå och hur man som 

enskild polis Kanske kan göra en skillnad och till vis del främja samarbetet mellan framför 

allt vård och polis.  I Umeå faller fler och fler missbrukare mellan stolarna och får inte den 

hjälp dom behöver. Missbruket bara ökar och går längre och längre ner i åldrarna det finns 

19/20 åriga flickor som går på Benzo, Heroin och Amfetamin. I Umeå finns det inte längre 

något riktigt bra ställe för avgiftning som är grunden i missbruksvården, eftersom dom flesta 

behandlingar öppna och slutna inte har möjlighet att avgifta missbrukare. Efter nedläggningen 

av beroendepsyk finns nu bara allmänpsyk att tillgå för avgiftning. 
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INLEDNING. 
 

Bakgrund. 

Jag har jobbat som behandlingsassistent på ett vådrboende för Missbrukare i ca 1 år har även i 

andra sammanhang haft en hel del kontakt med missbrukare bland annat som kontaktperson.  

Jag har märkt att missbrukare ofta ramlar mellan olika stollar t.ex. mellan Beroendepsyk och 

Socialtjänst därför kände jag att jag ville skriva om detta samt om hur vi nu som 

utexaminerade poliser kan göra en skillnad! 

 

Syfte. 

Syftet med det här arbetet är att jag vill visa hur missbruksvårdens kedjor fungerar. Från Polis, 

Socialtjänst, vårdinrättningar som TNE (Tillnyktringsenhet), Vårdhem både privata och 

drivna av socialtjänsten eller SIS (statens Institutions styrelse), Beroendepsyk driven av 

landstinget och ideala organisationer som NA och AA Anonyma narkomaner/Anonyma 

alkoholister, se bilaga 2 

ända fram till en nykter narkoman. En väg som kan vara nog så lång och sällan speciellt rak 

och tyvärr ibland obefintlig. Jag ska inrikta mig lite extra på hur man som polisman/kvinna 

kan arbeta preventivt mot missbruk. Mitt syfte är alltså att öka kunskapen om vårdkedjorna 

och hur man som polis kan utnyttja dom för att göra ett bättre arbete.  

 

Frågeställningar. 

Vad kan jag som enskild polis göra. 

Hur fungerar Vårdkedjan mellan polis,socialtjänst, landsting. 
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HISTORIK. 

 
Narkotika och narkotika problemen började i Sverige på 60 talet Alkoholproblemen har vi 

haft betydligt längre än så. 1968 kom narkotikastrafflagen till och 1988 kriminaliserades även 

brukande av narkotika och inte bara innehav. 1993 infördes fängelse i straffskalan även för 

brukande. Missbruksvården och det preventiva arbetet har varierat från 1960 talet till nu.  

Efter 1970 talets stora ökning av narkotika, sattes stora resurser in på preventiva åtgärder och 

behandling. Framförallt propagerades det starkt mot narkotika och under1980 talet sjönk 

användandet av narkotika. Under slutet 1980 talet samt 1990 talet sjönk istället propagandan 

samt resurser till vård och preventiva åtgärder.  Om det är därför narkotikan åter igen har ökat 

i Sverige vet jag inte men troligen är det en förklaring. 

 

Missbruksvården i Sverige är ända från 1916 med en lag om behandling av alkohollister. 

Sverige är unikt i missbruksvårdsammanhang då vi satsat mycket pengar och resurser på 

missbruksvård även om det minskat betydligt på senare tid. 

 

 

Sveriges narkotikapolitik. 

Riksdagens uttalade huvudmål för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotika fritt 

samhälle: 

”Ett narkotikafritt samhälle är ett högt ställt mål som ger uttryck för samhällets hållning till 

narkotika. Att vi inte accepterar att narkotika integreras i samhället och att vi strävar efter ett 

samhälle där narkotikamissbruk förblir ett socialt Oaccepterat beteende, ett samhälle där 

narkotikamissbruk förblir en marginell företeelse” (Folkhälsoinstitutet 1993:3, s 11) 

 

 

Umeås drogsituation. 

Socialtjänstens utveckling och fältforskningsenhet (UFFE) har genomfört en kartläggning av 

drogmissbruket i Umeå kommun 2002.  Där står att läsa att det finns ca 270-340 stycken 

grova missbrukare och ca 675-1020 personer som missbrukar på ett sätt som inte innebär 

tungt missbruk. Rapporten pekar också på att det sker en stor nyrekrytering av unga 

människor till tungt missbruk. 
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Missbruk. 

"Missbruk är diagnostiskt ett fortsatt drogbruk trots vetskap om bestående eller 

återkommande sociala, yrkesmässiga, psykiska eller fysiska problem som orsakas eller utlöses 

av drogbruket. Det är också ett återkommande bruk under omständigheter där det medför risk 

att någon annan kan komma till skada" (Melin& Näsholm, 1994, s 29-30,) 

 

Behandling av missbruk. 

Behandling av missbruk kan ske på många olika sätt. Det finns öppenvård, frivillig 

slutenvård, tvångsvård, avgiftning, kontraktsvård samt dom frivilliga organisationerna gratis 

alternativ som t.ex. NA och AA. (Se bilaga 2). 

 

Öppenvården: är frivillig och sker på dagtid med samtalsterapi eller någon modell för 

missbruksvård t.ex. tolvstegs modellen för att beviljas denna måste man få det godkänt av 

socialen, betala själv eller om man har arbete att arbetsgivaren betalar.  

 

Frivillig slutenvård: här bor man och är i stort sett hela dygnet. Finns både utredningshem där 

missbrukaren blir utredd för att se vilka vårdbehov han har och behandlingshem som 

behandlar enligt någon modell. Detta alternativ måste gå genom socialen, arbetsgivare eller 

får man betala själv. 

 

Tvångsvård :Blir missbrukaren dömd till enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) 

 
4§ Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt 

socialtjänstlagen (1980:620) eller på något annat sätt och att han till följd av missbruket 

1     utsätter sin fysiska hälsa för alvarlig fara, 

1 löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

2 kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 

Avgiftning: detta är den mer akuta vården där missbrukaren ska bli av med dom värsta fysiska 

abstinens besvären, kan ta ca 2 till 10 dagar. För att få plats här måste man övertyga 

Landstinget men utan stöd från socialtjänsten är det svårt. En del slutenvårdsanstalter har även 

avgiftning och då blir gången som under slutenvård. 
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Kontraktsvård: döms missbrukaren till istället för fängelse och största delen av 

kontraktsvårds-tiden tillbringas på någon instution. För att få detta ska man bli dömd för brott 

av Tings eller Hovrätten och påföljden ska då bli kontraktsvård. 

 

AA och NA: För att få hjälp här krävs inte att du är ren från alkohol narkotika bara att du vill 

bli det, vården är som öppenvård. 
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TEORIER OCH MODELER. 

 
Kontrollteorin.(Marie Torstensson och Per Olof H Wikström) 
 
Kontrollteorin betonar en individs brottsbenägenhet i hög grad är beroende av självkontroll 

och sociala band till samhället. Utgångspunkten är att alla människor kan begå brott, men att 

det är skillnad mellan individer i självkontroll och sociala band till samhället som förklara 

skillnader i individuella skillnader att begå brott. Personer med låg självkontroll och svaga 

sociala band till samhället har enligt denna teori störst benägenhet att begå brott. 

 

KASAM (Känsla Av SAMmanhang) (Antonovsky. Aaron Hälsans Mysterium) 

Den israeliske professorn i sociologi Aaron Antonovsky var under flera år verksam i Lund 

som gästföreläsare. Han har utarbetat KASAM-begreppet. 

• Att förstå ett skeende (begriplighet).  

• Att kunna göra något åt det (hanterbarhet).  

• Att finna ett engagemang i att göra det (meningsfullhet)  

Att ha känslan av Begriplighet innebär att man upplever världen som begriplig och 

strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet står för att man anser sig förfoga 

över resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet och Meningsfullhet att man 

känsla av delaktighet i världen och att det lönar sig att engagera sig. Antonovsky menar att 

dessa "friskfaktorer" gör att människor klarar belastning och påfrestning bättre. De blir 

mentalt robusta. Ju tidigare man kan finna de sidor som är positiva, talangerna, det friska 

desto lättare är det att missbrukarna själva kan öka sin hälsa och klara sig bra i livet 
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METOD OCH MATERIAL 
 

Under detta arbete har jag använt olika, material och tillvägagångs sätt. 

En del har varit av egen erfarenhet som behandlingsassistent på ett boende för narkomaner. 

Jag har samlat material från Socialtjänsten, TNE, och Beroendepsyk på Norra universitets 

sjukhuset. Detta har bestått i verksamhetsberättelser och det jag har hittat om samarbetsformer 

mellan dom olika parterna. Det finns inte så mkt skrivet om samarbete mellan parterna eller så 

har jag helt enkelt inte lyckats hitta det. En del material har jag fått från intervjuer med främst 

missbrukare och socialtjänst och drogterapeuter.  

 

Tillvägagångssättet.  

Jag har genom intervjuer försökt få en bild av situationen. Underlaget till intervjuerna har 

utgått från en viss grundstruktur, men haft karaktären av samtal. Jag har sedan jämfört 

intervjuresultatet med materialet jag samlat in. Jag har valt att ta med en intervju i materialet 

dom andra finns nerskrivna men kommer inte tas med p.g.a. plats brist. För att göra det 

lättåskådligt och beskriva hur en missbrukares väg kan se ut har jag valt att beskriva gången 

av en missbrukares väg genom vårdkedjan, vi kan kalla honom ”Pelle Knarkare” 
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RESULTAT 

 
Umeås vårdkedja. 

Vårdkedjan i Umeå består av Socialtjänsten (Umeå kommun) med behandlingsboende som 

Bryggan, Hera eller Balder. Som är vård med samtalsterapi för missbrukare över 20 år är man 

under 20 finns det något som heter krut också samtalsterapi och är öppenvård och kopplat till 

ungdomsmottagningen. Landstinget som bedriver avgiftning samt viss behandling, några 

privata alternativ varav kommunen anlitar ett.  

I detta arbete ska jag koncentrera mig på vården för vuxna. 

 

Bryggan är frivillig slutenvård (se bilaga 1), likaså Hera men även missbrukare med 

kontraktsvård bor på dessa boenden då med lite annorlunda regler eftersom dom inte får 

avvika då missbrukarna då blir efterlysta av polisen.  Den som betalar denna vård är frivården.  

Hera är ett stödboende för kvinnor med olika sociala problem men främst missbruksproblem.  

Renforsen är ett LVM hem men bedriver också frivillig boendevård och ligger inte i Umeå 

utan i Vindeln ca 5 mil från Umeå och drivs av SIS (Statens institutions styrelse). Hit kommer 

man om man blir dömd till LVM vård. Det finns även en del privata alternativ, för närvarande 

FBE konsult eller City öppenvård båda ägs av samma man. Hit kommer man bara om man 

betalar själv eller om man har en arbetsgivare som står för kostnaden vilket dom är skyldiga 

att göra. Umeå kommun har inte något avtal med dessa vårdinrättningar. 

Socialtjänsten/kommunen anlitar också privata kommunala eller statliga alternativ i andra 

kommuner, för närvarande har dom avtal med 22 stycken i olika delar av landet. Landstinget 

driver den akuta vården med beroendepsyk som tyvärr blivit kraftigt beskuret och knappt 

finns kvar. På beroendepsyk ska missbrukarna få tända av i en säker och trygg miljö för att 

sedan kunna beredas plats i öppenvård eller slutenvård tyvärr har detta försvunnit och 

missbrukarna får nu vård i allmänpsykiatrin. Landstinget driver även Samtalsterapi, mobila 

teamet som man kan beskriva som ett ”akutpsyk” som gör hembesök mellan 07:00 och 16:00 

och finns tillgängliga på Universitets sjukhuset övrig tid. Även TNE (Tillnyktringsenheten) 

drivs av Landstinget där får man sova ruset av sig. Här lämnar polisen ofta av berusade 

personer som är för berusade att sitta i tillnyktrings cell eller mkt unga. ÖF är ett samarbete 

mellan kommun och landsting och är samtalsterapi för alkoholmissbrukare är för närvarande 

gratis och man kan vara relativt anonym och behöver inte gå genom socialen för att få denna 

vård. Blåsippan är 12 stegsbaserad öppenvård, privatägt och har avtal med kommunen.  
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Det är inte ovanligt att missbrukaren efter en tids boende på t.ex. Bryggan flyttar till en egen 

lägenhet i socialas regi och byter vård till öppenvården på Blåsippan. Det finns också 

föreningar som AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner) som arbetar 

preventivt enligt 12 stegs metoden (se bilaga 2). Det finns ett samarbete ”DD” 

(Dubbeldiagnos) för målgruppen med missbruk och allvarlig psykisk störning. Samarbetet 

började 2000 och var mellan Socialtjänsten och Beroendepsyk, tyvärr har beroendepsyk lagts 

ner 2003 men samarbetet fortsätter med allmänpsyk och fungerar bra för dom klienter som 

blir aktualiserade. Medlen räcker dock långt ifrån till alla som behöver bli aktualiserade inom 

DD arbetet. Samarbetet är vettigt och består i individanpassad behandling där det finns ett 

individuellt vårdteam upprättat runt missbrukaren med vårdplan och uppföljning. Polisen är 

också en del i vårdkedjan då dom har mycket kontakt med missbrukarna i olika situationer. 

Polisen jobbar vissa kvällar tillsammans med socialsekreterare och detta samarbete fungerar 

bra. När en missbrukare blir omhändertagen eller gripen av polisen skickas en blankett till 

socialen som tar över själva vård biten. För det mesta är det bara en kortstund missbrukarna 

finns hos polisen max tre dagar i arresten sedan vidare till häktet om dom inte blir frigivna 

före detta. 

 
 

”Pelle Knarkare” 

Pelle växte upp i Umeå som vilken kille som helst, inga större svårigheter i skolan, han hade 

visserligen bara en förälder nämligen sin mor men det är ju inte ovanligt. Pelles mor jobbade 

som lågstadielärare och brydde sig mycket om sin son. I högstadiet hängde Pelle på dom tuffa 

grabbarna, mest av en slump. Han kom i kontakt med alkohol tidigt och när han slutade nian 

festade han nästan varje helg. Det här uppmärksammades givetvis av skola och hans mor 

vilket lede till flera kvarttsamtal och Även kontakt med socialen. I gymnasiet fortsatte Pelle 

med spriten och här kom han även i kontakt med Hasch och tabletter (Benzo). Och fortsatte 

vidare med dessa preparat. Snart provade han amfetamin men tyckte inte att det passade 

honom så han gick tillbaka på Hasch och Benzo.  

Pelle upptäckte att om han drack sprit och tog Benzo samtidigt, blev han inte så nervös när 

han gjorde ett inbrott för att få pengar vilket Pelle gjorde allt oftare. Pelle avbröt skolan i 

tredje ring och gick in för att knarka och tjäna pengar på att langa narkotika, han flyttade 

hemifrån till en lägenhet rätt så centralt. Nu provade Pelle Rökheroin för första gången, detta 

var en drog som passade Pelle men det skulle ta ett många år innan han började injicera 

Heroin. Nu blev Pelle även känd av polisen och satt även ett par månader för narkotika brott 
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och stöld.  I häktet och i fängelset var det inga problem att få tag på heroin och Benzo så Pelle 

tyckte inte det var så farligt att sitta inne. När han kom ut fortsatte han med sin livsstil han 

åkte in och ut hos polisen och socialen men eftersom han inte ville lägga av kunde socialen 

inget göra. Nu är Pelle 25 år och är en känd buse på stan, tjänar rätt så bra på att langa och har 

inga problem att underhålla sitt missbruk. Han tillbringar många dagar i fyllecell eller 

arrest/häkte men blir inte dömd till något annat än böter. Så här fortsätter det några år till tills 

Pelle fyller 29 då han åker fast för narkotika brott igen. Den här gången får han kontrakts vård 

och skickas till ett behandlingshem på Gotland. Där trivs han bra och efter att ha varit mer 

eller mindre drogfri i 6 månader kliver han ut från behandlingshemmet 10 kilo tyngre och 

betydligt friskare. Han åker upp till Umeå tar kontakt med socialen och får en lägenhet. 

Nu vill Pelle bara ta det lugnt och leva på socialbidrag i några månader innan han tar tag i sitt 

liv. När Pelle får sitt första ”soc-bidrag” ringer han till en kompis för att fira och dom festar 

till rejält med hembränt som kompisen haft med sig. Senare under kvällen tar kompisen fram 

Benzo och hasch. Snart sitter Pelle där igen den här gången med en spruta i handen eftersom 

det tar bättre och han är ju ändå värdelös som inte kan hålla sig ren så det är lika bra att göra 

det ordentligt. Nu åker Pelle ständigt dit för ringa narkotika brott får stora skulder hos 

kronofogden och förlorar sin lägenhet. Nu är Pelle 32 år och evinnerligt trött på att knarka han 

åker in och ut på öppenvård och institutioner men klarar inte av att hålla sig drogfri när han 

kommer ut. Pelle får nu sitt första LVM i Renforsen där han trivs sådär, inge roligt att sitta 

Innstängd och svårare än på fängelset då det inte är lika lätt att få tag i Narkotika på ett LVM 

hem. Snart blir han satt på den öppna avdelningen och nu börjar han må bra. Han kommer ut 

drogfri och vill ha ytterligare hjälp vilket han får genom öppenvård. Nu är årtalet 1998. Allt 

går bra i ca 1 år sen tar han ett återfall men vill snabbt in på vård igen. Efter 10 dagars 

knarkande får han en åtråvärd plats på Beroendepsyk för avgiftning för att sedan gå vidare till 

bryggan där han varit förut och trivs. Efter 4 dagar anser Beroendepsyk att han är avgiftad och 

vill skicka honom vidare, Bryggan kan tyvärr inte ta honom då det är fullbelagt men han står 

på kö och blir lovad en plats om 5 dagar. Psyket/Landstingsvården anser sig ha gjort sin del 

och skriver ut honom, nu ska han vara drogfri på stan själv i 5 dagar. Socialen erbjuder honom 

att bo på ett vandrar hem mitt i stan. Där bor han tillsammans med andra missbrukare och en 

föreståndarinna som inte är utbildad i missbruksvård och driver verksamheten för att tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Hon tar extra bra betalt av socialen då Socialen inte har någon 

annan möjlighet att placera ut missbrukarna, eftersom hotellen vägrar ta emot ”soc-kunder”.  

Pelle klarar givetvis inta av att hålla sig nykter under dessa fem dagar och mister därför sin 

plats på Bryggan då dom inte har resurser att avgifta honom. Nu är det igång igen, Socialen 

betalar ut pengar och försöker erbjuda honom vård som han tackar nej till eller bara fullföljer 
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ett par dagar. Pelle tillbringar många nätter på TNE eller fyllecellen på polisstationen men det 

tar ett bra tag igen innan Pelle är så nerknarkad att han får ett nytt LVM. Det går sådär men 

Pelle vill sluta och kommer efter 3 månader ut i öppenvård som han klarar bra i ca 2 månader 

då han tar ett återfall hos en kompis. Kompisen säljer några gram Heroin till Pelle och när 

Pelle går därifrån omhändertar polisen honom eftersom dom haft ”span” på lägenheten. Dom 

kroppsvisiterar Pelle, hittar Heroinet och Pelle grips och döms efter 2 månader i häktet för 

narkotikabrott, till 4 månader på anstalt. Under tiden i häktet och fängelset fortsätter Pelle att 

knarka. Så här fortsätter det och Pelle är fortfarande aktiv vill verkligen lägga av men har inte 

styrka nog att göra detta själv. 

 

 

Intervju med missbrukare som är nykter narkoman, med stor erfarenhet av vårdkedjan 

både som brukare och vårdare: 

 

Vad tycker du att man som nybliven polis kan göra för att få fler till vård? 

Besök boenden för missbrukare  presentera er skapa kontakt med personal och lär er om 

boendet. När ni sedan träffar missbrukare i olika situationer blir det lättare att argumentera för 

vård. Varför inte sticka en broschyr i näven på missbrukaren innan han lämnar arresten. 

Attityden från poliser är viktig visar ni att ni bryr er tar man till sig mycket mer av vad ni 

säger. Det här med vi och dom känslan ska man försöka komma ifrån se missbrukare som 

människor. 

Har du några råd till nyblivna poliser hur man ska kunna jobba effektivare mot narkotika? 

Har man bra kontakt med missbrukare får man mycket tips, att jobba in sig är viktigt. Kontakt 
med missbruksvården är bra även därifrån kan man få mycket tips. 
 
Hur tycker du vårdkedjan för missbruksvården i Umeå fungerar? 

Vårdkedjan fungerar inte som den ska, vården fungerar ok men folk tappas bort mellan dom 

olika alternativen. Samarbetet behöver förbättras för att öka effektiviteten. 

Det finns mycket man kan anmärka på men en hel del bra saker och många personer inom 

kommun Landsting som drar stora lass själva och tar många bra egna initiativ. 
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DISKUSSIONER OCH SLUTSATS. 

 
Diskussion Vårdkedjan. 

Efter att ha samlat material talat med missbrukare, vårdpersonal, socialtjänst och poliser så 

slås jag av hur otroligt många åsikter det finns om missbruksvården. Men att nästan alla jag 

pratat med vill se mera samarbete och mer resurser samt mer eftervård/uppföljning. Så varför 

finns då inte detta?  Ett svar från både kommun och Landsting är att budgeten inte klarar av 

det. 

Ett anat svar som nog alla känner till är att det handlar om olika kassor, Landstinget har sin 

kassa kommun/socialen sin. Det är därför som Pelle skrivs ut efter 4 dagars avgiftning för att 

klara sig ensam på stan i 5 dagar. Hade det funnits ett samarbete och kanske en gemensam 

kassa hade Pelle kunnat stanna kvar på avgiftningen eller fått plats på ett korttidsboende med 

personal i väntan på en plats på instutionsvård. Vad hade man då vunnit på detta? Förutom det 

mänskliga lidande som kunnat undvikas. Ekonomiskt hade det varit en enorm besparing 

eftersom en aktiv missbrukare på stan är dyrare än en missbrukare i vård. Att lägga ut pengar 

på avgiftning som är väldigt dyrt bara för att kasta allt i sjön genom at skriva ut honom i förtid 

i tron att man sparar pengar verkar för mig synnerligen korkat. Självklart kommer han tillbaka 

till avgiftningen för eller senare.  År det inte då lika bra att satsa resurser på en gång? 

Det är inte bara i dessa situationer som missbrukare mellan stolarna men det är det mest 

lättåskådliga. Ett annat exempel på hur det är ställt med missbruksvården i Umeå är att en del 

boenden har svårt att fylla sina platser. Vad beror då detta på? Inte är det av brist på 

missbrukare som bara ökar, det är inte heller av oviljan hos missbrukare att få en plats på ett 

behandlingsboende. Utan det beror på att dom måste vara rena från droger när dom skrivs in, 

Detta kontrolleras med urinprov som ska vara helt rena eller fallande under en period på ca 7 

dagar, detta gäller främst hasch som tar lång tid att försvinna från kroppen.  Under dessa 

dagar kan missbrukaren inte bo på boendet utan är oftast hänvisad till sin lägenhet eller ett 

vandrarhem har dom tur finns det plats på ett kortboende med vis personal på dagtid. 

Flaskhalsen i detta fall ligger alltså i bristen på avgiftningen eller ett tryggt kortboende med 

personal som kan ge stöd. Skulle detta finnas torde behandlingsplatserna utnyttjas mer 

effektivt vilket skulle spara pengar då det inte kostar mycket mer att behandla 10 missbrukare 

än 5 på ett behandlingshem som har 10 platser!  Detta är inget nytt och det finns analyser och 

arbeten som pekar på just detta gjorda av socialtjänsten, varför görs då inget? 
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Åter igen olika kassor Landstinget har kraftigt skurit ner på psykvård och då speciellt på 

beroendepsyk som i realiteten inte finns kvar. Kommunen är inte bered att bygga någon 

avgiftningsklinik eftersom denna del av vården är Landstingsvård. Hur kan jag då som enskild 

polis påverka samarbetet? Den stora bilden kan jag nog inte påverka direkt men jag kan 

förbättra samarbetet på en lägra nivå. Samarbetet Polis slutenvård finns knappast men skulle 

rätt så enkelt av den enskilde polisen kunna initieras. Varför inte göra som Peter föreslår, 

besöka öppen och slutenvård ta reda på lite mer om dom så att man sedan kan ge råd till dom 

missbrukarna man träffar på oftast är dom rätt så mottagliga under tiden i arresten. Stick en 

broschyr i näven på dom var trevlig och ge dom rådet att lägga av. Slå gärna en signal till dom 

efteråt och fråga hur det går. Förmodligen kommer dom in till stationen igen fortsätt ge dom 

råd var på dom och peppa dom tänk på Kasam.  Får man bara en om året att klara sig på detta 

vis har man gjort en enorm insats både mänskligt och ekonomiskt tänk vad en missbrukare 

kostar samhället varje dag när han är aktiv! Lyckas man bara hjälpa en under hela sin 

yrkesverksamma tid, på detta viss är det fortfarande en vinst. En annan sida av att besöka 

öppenvård och slutenvård är att man får kontakter med personal som har stor insyn i 

missbrukskretsarna vilket kan leda till ”anonyma” tips att jobba mot. 

 

Slutsats 

Viljan och kunskapen finns att lösa en stor del av problemen men samarbetet fungerar inte.  

Jag tror heller inte att det kommer att fungera så länge det är brist på pengar och alla håller 

hårt i sin kassa utan att se den stora bilden. Vi har dock fortfarande en missbruksvård och den 

fungerar om än inte perfekt. Det finns ingen anledning att skyla ifrån sig på att det inte alltid 

fungerar, engagerar man sig och försöker lösa problemen så gott det går från golvet kommer 

man rätt så långt. 
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Bilaga  

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade honom. 

4. Vi företog en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra 

fel. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och var blev villiga att 

gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde 

skada dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.  

11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi 

uppfattade honom  varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra 

den. 

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi 

föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

 

 


