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 I 

Sammanfattning 
Rapporten visar som händer med ungdomar efter att de har behandlats för missbruk på en SiS 

institution enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Samt på 

vilket sätt eftervården bedrivs idag och hur den fungerar.  

 

Resultatet av rapporten bygger på intervjuer med olika myndigheter (skola, socialtjänst, 

polis), sju olika behandlingshem och tre ungdomar som är eller har varit på ungdomshem. Vi 

har även studerat litteratur, rapporter, statistik, lagstiftning, författningar samt sökt 

information på Internet. 

 

I rapporten har vi kommit fram till att eftervården inte fungerar fullt ut. Eftersom det är 

kommunerna som bekostar både missbruksbehandling och eftervård, kan det innebära att 

variationer av hur eftervården ser ut även kan uppkomma p.g.a. varje kommuns ekonomiska 

situation. Tyvärr har det visat sig att eftervården ofta är något som blir eftersatt då de största 

resurserna läggs på behandlingen.  

 

De undersökningar vi har studerat visar att återfallsrisken är hög bland de ungdomar som har 

genomgått behandling för missbruk. En vanlig anledning till återfall är att ungdomarna börjar 

vistas i de gamla missbrukskretsarna igen. Att minska risken för återfall bland ungdomarna 

innebär en stor vinst för den enskilde individen och de närstående, men det gynnar även 

samhällsekonomin och bidrar till att kriminaliteten minskar.  

 

En inledande missbruksbehandling utgör endast själva början på en behandlingsprocess. Det 

svåra startar när individen har avslutat sin behandling och åter ska börja leva ett drogfritt eller 

nyktert liv utanför institutionen och fungera i samhället igen. Genom stöd och hjälp ska 

eftervården underlätta och bevara de framsteg som gjorts under den primära behandlingen, 

och den är därför ett väldigt viktigt inslag i processen.  

 

Resultatet i vår rapport visar att eftervården är svårdefinierad och kan ses ur flera olika 

perspektiv. Eftervården kan se väldigt olika ut eftersom det inte finns några bestämda 

riktlinjer för hur den skall bedrivas, den ska anpassas efter varje ungdoms problem och behov. 
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Eftervården kan bestå av t.ex. boende på familjehem, individuell rådgivning, olika 

öppenvårdsprogram, möten med Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner. Att få 

hjälp med egen bostad, att få ett arbete och att bygga upp ett fungerande socialt nätverk ses av 

många också som en del av eftervården.  

 

Den statistik som vi har studerat visar att många ungdomar som varit på en institution har ett 

svårare missbruk vid uppföljning än vid inskrivningen. De ungdomar som hade ett grövre 

missbruk vid inskrivningen hade i stort sett oförändrat missbruk vid uppföljningen.  

 

Vår studie visar att eftervården är den viktigaste länken i vårdkedjan, samt att miljön efter 

utskrivning har större betydelse för hur individen kommer att fungera än hur denne fungerat 

på institutionen.  
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Inledning 
Preventionen mot droger och nyrekrytering av droger är ett väl utforskat område. Olika 

projekt och teorier betonar vikten av att hindra nyrekryteringen av ungdomar. Samtidigt visar 

olika rapporter1, 2  betydelsen av en väl fungerande eftervård för ungdomar som redan fastnat i 

missbruk, detta är även något som regleras i lagar3, 4och författningar5.  

 

”Som ofta framhållits är den stora konsten inte att avbryta ett destruktivt 

drickande, utan att fortsätta att leva nyktert.” 6 
Jan Blomqvist 

Bakgrund 

I polisens vardagliga arbete förekommer ofta kontakt med ungdomar som redan har ett 

narkotika- eller alkoholmissbruk. Det krävs kunskap och förståelse för vad dessa ungdomar 

har gått igenom för att kunna hjälpa dem och minska risken för återfall. Utifrån detta har vi 

valt att fördjupa oss angående eftervården. 

 

Kriminalitet och missbruk går hand i hand7, att minska återfallsfrekvensen bland ungdomarna 

är inte bara samhällsekonomiskt gynnsamt i och med att kriminaliteten minskar, utan även en 

vinst för den enskilde individen och dess närstående. Att ta sig ur ett beroende är en lång och 

plågsam process som ofta innebär en ensam kamp för att bryta de destruktiva beteendena8. 

Det kräver mycket av individen, för att underlätta resan till ett liv utan droger krävs stöttning 

från hela samhället (skola, föräldrar, vänner etc.) och ändrad attityd gentemot den 

missbrukande ungdomen. Genom att bemöta den unge med respekt och på ett bra sätt så tror 

                                                
1 SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering (2001). Behandling av alkohol och narkotikaproblem. 
Stockholm. Elanders Graphic Systems. 
2 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:3). Tvång och förändring – rättsäkerhet, vårdens innehåll och 
eftervård. www.regeringen.se (2005-11-04) 
3 LVU- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.   
4 SoL - Socialtjänstlagen (2001:453). 
5 Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1997:15). www.sos.se (2005-09-04)  
6 Jan Blomqvist (1999). Inte bara behandling – vägar ut ur alkoholmissbruket. Stockholm, Bjurner och Bruno 
AB. Sid 207 
7 Justitiedepartementet (DS 1996:59). Allas vårt ansvar – ett nationellt brottsförebyggande program. 
www.bra.se (2005-09-04)  
8 Jan Blomqvist (FoU-rapport 2002:2). Att sluta med narkotika – med och utan behandling. Stockholm. AWJ-
tryck. 
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vi att det kan hjälpa denne att tro på sig själv och att komma tillbaka till ett drogfritt liv. Att få 

en stabil tillvaro i det vanliga samhället – utanför missbrukskretsarna, är något som tar tid och 

är en svår väg för ungdomen. Det tar lång tid innan tillvaron känns stabil och de känner sig 

trygga i förhållandet till narkotikan eller alkoholen. Undersökningar visar att det underlättar 

för personen i fråga om denne har en stabil materiell grund att stå på, d.v.s. bostad och 

försörjning, men det som oftast har störst betydelse för individerna var relationerna till andra 

människor9. Utan personer som kunde möta ungdomarna för vad de är i en drogfri tillvaro och 

inte utifrån det de varit – missbrukare - säger de att de förmodligen inte klarat av att lämna 

missbruket10. 

 

Eftervården är något som börjat uppmärksammats på senare år, undersökningar visar att 

återfallsrisken är hög bland de ungdomar som genomgått behandling. Många 

behandlingsprogram har aldrig haft återanpassning till samhället som mål, man har främst 

fokuserat på behandlingen som sådan.11 En primär missbruksbehandling är endast själva 

början på en behandlingsprocess. Det svåra startar när de unga har avslutat sin 

missbruksbehandling och ska börja leva ett drogfritt eller nyktert normalt liv ute i samhället 

igen. Eftervården syftar till att underlätta och stärka till att bevara de framsteg som gjorts 

under den primära behandlingen och är därför ett väldigt viktigt inslag i processen, genom att 

erbjuda ett kontinuerligt stöd.12 

 

Polisens fyller en viktig roll som navet i det hjul som utgör samarbetet skola, polis och 

socialtjänst när det gäller just eftervård. Vi tycker att detta är ett viktigt ämne att lyfta fram, 

för att citera SiS chef för vård och behandling Tomas Ring: ”-Polisen skulle säkert kunna 

fylla en viktig roll i en enskilds eftervård, polisen finns ofta ute och har kontakt med 

ungdomar i andra sammanhang än socialtjänsten och SiS.”  

                                                
9 Arne Kristiansen (1999). Fri från narkotika – om kvinnor och män som varit narkotikamissbrukare. Umeå. 
Solfjädern Offset AB.  
10 Kristiansen (1999). 
11 Mats Fridell (1996). Institutionella behandlingsformer vid missbruk. Borås. Centraltryckeriet.  
12 Daniel J Anderson (1991). Perspektiv på behandling. Malmö. Team Offset.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka vad som händer efter det att ungdomarna har varit på behandling på en 

SiS-institution för missbruk enligt LVU. Vi vill även få mer kunskap om vilken eftervård som 

finns idag och hur de olika instanserna arbetar med eftervården. 

Frågeställningar 

1. Hur ser eftervården ut efter behandling på SiS-institutioner enligt LVU? 

2. Hur fungerar eftervården för de ungdomar som genomgått behandling på dessa 

institutioner? 

Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vårat arbete genom att inrikta oss på ungdomar som är mellan 15-20 

år gamla eftersom vård bland barn under 15 år har en helt annan behandlingsform som är mer 

komplicerad. Vi har inte för avsikt att studera behandlingsformerna något mer ingående, utan 

tar endast kortfattat upp de vanligaste behandlingsteorierna för att sedan titta mer ingående på 

hur eftervården ser ut. Eftersom det finns flera olika typer av vårdformer och behandlingshem 

innebär det att det kan vara stor skillnad i hur eftervården bedrivs, har vi valt att endast inrikta 

oss på ungdomar som vårdas enligt LVU inom SiS institutioner för att begränsa vårat arbete 

ytterligare. 

Begreppsförklaring 

SiS 

Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 

12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare.13 

§ 12-hem / LVU-hem  

För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § (LVU) behöver stå under särskilt 

noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem. Om socialnämnden har beslutat att 

den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket skall Statens institutionsstyrelse 

anvisa plats i ett sådant hem.14 

 

                                                
13 http://www.stat-inst.se (2005-11-06)  
14 LVU 12 § 
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AA 

Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, 

sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem 

och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en 

önskan att sluta dricka.15 

ADAD 

Adolescent Drug Abuse Diagnosis. ADAD är ett utvärderings- och dokumentationssystemet 

som ger SiS en gemensam grund för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att 

utveckla och förbättra ungdomsvården. Det är uppbyggt på intervjuer med ungdomarna vid 

inskrivning, utskrivning och efter behandling och ger en möjlighet att påverka vården genom 

att ge deras egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.16 

Eftervård 

Eftervård ger fortsatt kontinuerligt stöd efter fullföljd behandling och är en viktig länk i en 

vårdkedja som måste finnas med. Syftet med eftervården är att bibehålla den process som 

startats under primärbehandlingen och säkra nykterheten/drogfriheten genom att följa upp 

patienternas engagemang i sitt tillfrisknande. Eftervården kan se väldigt olika ut och kan 

innehålla många olika delar som inte bara innefattar vård. Olika personer och myndigheter 

kan se på eftervården på olika sätt, det kan skilja sig i vad som räknas till eftervård och vad 

som man räknar till själva behandlingen, de flesta tänker oftast på den utslussningsfas som 

krävs efter institutionsvistelse för att missbrukaren ska kunna komma tillbaka till ett 

fungerande vardagsliv.17 

Familjehem 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt och är sådan att hemmet blir att anse som ett hem för vård eller 

boende.18 

HVB-hem 

Med hem för vård eller boende, HVB, innebär ett hem som dygnet runt tillhandahåller vård, 

behandling, omvårdnad och tillsyn för barn, ungdomar och vuxna. Hemmet är ett bolag, en 

                                                
15 http://www.aa.se (2005-11-06) 
16 http://www.stat-inst.se (2005-11-06) 
17 http://www.can.se (2005-11-10) 
18 Socialtjänstförordningen (1981:750) 35 § 
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förening, en stiftelse eller en enskild person som driver det yrkesmässigt, vilket kräver 

tillstånd av länsstyrelsen.19  

Institution 

§ 12-hem, särskilt ungdomshem institution avsedd för ungdomar som omhändertagits 

med tvång enligt LVU, eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård.20 

Missbruk 

Okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller 

andra substanser med euforiserande effekter, men även t.ex. mat.21 

Missbruk definieras enligt DSM IV (ett instrument som används för att diagnostisera 

missbruk) enligt följande:22 

A. Ett problematiskt substansbruk som leder till kliniskt betydande funktionsnedsättning 

eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en och samma 

tolvmånadersperiod:  

1. upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex upprepad arbetsfrånvaro eller 

dåliga arbetsprestationer, frånvaro, avstängning eller reglering från skola, vanskötsel 

av barn eller hushåll, av orsaker som är substansrelaterade)  

2. upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 

(t ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner)  

3. upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (t ex att vid upprepade tillfällen 

bli arresterad störande beteende som är relaterade till substansanvändningen)  

4. fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur som orsakas eller förstärks av substansens effekter (t ex 

slagsmål, gräl med partnern)  

B.  Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans. 

                                                
19 SOSFS 1997:15 
20 http:// www.ne.se (2005-11-17) 
21 http://www.ne.se (2005-11-06)  
22 American Psychiatric Association (1999). Mini-D IV – Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Andra utgåvan.  
Kristianstad. Kristianstads Boktryckeri AB. 
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NA 

Anonyma narkomaner är en ideell förening eller en gemenskap av män och kvinnor för vilka 

droger blivit ett allvarligt problem. De möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli 

drogfria. NA tillhandahåller en tillfrisknandeprocess och ett stödnätverk som är oupplösligt 

sammanvävt. En av nycklarna till NA:s framgång är värdet av att beroende arbetar med andra 

beroende, medlemmar delar med sig av sina framgångar och utmaningar när det gäller att ta 

sig ur beroende och att leva drogfritt.23 

Samhälle 

Benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med 

viss varaktighet och kontinuitet över tid.24 

Öppenvård 

Vård som ges till missbrukare vid besök på mottagning, antingen i privat regi eller av den 

offentliga sjukvården och socialtjänsten. Inom sjukvården finns bl.a. polikliniker för såväl 

alkohol- som narkotikamissbrukare, socialtjänsten ansvarar för både uppsökande fältarbete 

och rådgivning samt samtalsbehandling ofta vid särskilda alkoholpolikliniker eller 

öppenvårdsmottagningar för narkotikamissbrukare.25 

Tillvägagångssätt 

Vi har i vårat arbete valt att göra intervjuer med olika myndigheter och telefonintervjuer med 

tre anonyma ungdomar som är på behandling, eller har vårdats enligt LVU på en SiS-

institution. För att kunna få de behandlande institutionernas syn på eftervård så valde vi sju 

olika ungdomshem (Johannisbergs ungdomshem, Sävastgården, Granhults behandlingshem, 

Margretelunds utrednings- och behandlingshem, Vemyra ungdomshem, Gräskärr 

ungdomshem, Ljungaskogs behandlingshem) för telefon och mail intervjuer. De ungdomshem 

som valts är institutioner i SiS-regi. Inriktningen på dessa frågeställningar har varit utifrån hur 

de arbetar och vilka behandlingsformer de använder. 

 

I teori avsnittet beskrivs kortfattat några av de vanligaste behandlingsformerna som används 

på SiS-institutioner idag, detta har vi gjort för att få en bakgrund till hur eftervården ser ut. 

                                                
23 http://www.nasverige.org (2005-11-06) 
24 http://www.ne.se (2005-11-06) 
25 http://www.ne.se (2005-11-17) 
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Förutom intervjuerna så har allmänna fakta om institutionerna och behandlingsformerna sökts 

fram via Internet och olika litteraturer. 

 

Genom telefon och mailkontakt med Statens Institutionsstyrelse så har vi fått bakgrund till 

hur ungdomshemmen styrs, statistik och uppföljning av deras arbete. Utifrån dessa intervjuer, 

befintliga rapporter, tidskrifter och övrig litteratur så har vi fått en bred överblick hur 

institutionsvården bedrivs och hur eftervården fungerar. 

  

För att få mer inblick i hur de olika myndigheterna arbetar har vi gjort intervjuer med 

representanter från:  

• Socialtjänsten  

Stenholm, Annika. Socialsekreterare. Ungdomsenheten, Haninge.  

Sundberg, Pia. Socialsekreterare. Rådgivningsbyrån för Unga, Östersund 

Häggmark, Kerstin. Socialsekreterare, Socialtjänsten, Östersund. 

Waxdahl, Carina. Socialsekreterare, Socialtjänsten, Östersund. 

Långström, Bo. Enhetschef, Ungdom Nord, Umeå. 

Frölander, Margareta. Socialsekreterare, Socialtjänsten, Kramfors. 

• Polisen 

Larsson, Maria. Ungdomsutredare, Polisen i Östersund. 

Westerberg, Jan. Ungdomsutredare, Kriminalavdelningen, Polisen i Umeå. 

Nilsson, Christer. Polisinspektör, Kramfors. 

• Gymnasieskolor 

Näsman, Kristina. Skolkurator, Ådalsskolan Kramfors. 

Nylin, Egon. Rektor, Wargentinskolan, Östersund. 

Stensson, Margareta. Skolsköterska, Dragonskolan, Umeå. 

 

Intervjuunderlaget utgjordes av likadana frågor till samtliga aktörer, för att kunna göra 

materialet överskådligt och jämförbart. 

 

Arbetet med unga missbrukare och tvångsplaceringar enligt LVU regleras i lag. För att kunna 

påvisa skillnaden mellan vård enligt LVU och vård enligt SoL så har vi studerat lagstiftningen 
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för att få vetskap om skillnaden i vilken typ av vård som bereds den unge samt vilka riktlinjer 

som finns och hur dessa efterföljs i praktiken. 

 

Förutom detta har vi även använt oss av skriftliga källor i form av informationsmaterial, olika 

typer av rapporter, statistik, litteratur, författningar, lagstiftning samt information på Internet. 
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Teori 

Behandlingsteorier 

KBT = Kognitiv beteendeterapi  

Begreppet beteende innebär allt som en människa tänker, säger, gör och känner. Terapin i sig 

förlitar sig på metoder som bygger på att få klienten att ändra sitt beteende, sitt sätt att tänka 

samt se konsekvenserna av sitt handlande. Målet är att förändra den attityd som har gjort att 

de har hamnat i ett missbruk.26 

 

Man arbetar strukturerat, tydligt och ger klienten en träningsuppgift efter varje session som 

sedan utvärderas, antingen muntligt eller genom ett formulär. Metoderna som används är 

beteendeteorier, där man ser till omgivningsfaktorer som kan ha haft betydelse för hur 

beteendet har utformats. I kognitiv teori ligger individens tankeprocesser som grund för 

handling, problemlösning och social inlärningsteori som visar betydelsen av den miljö som 

individen vistas i. Även följderna av andras handlande kan ha en indirekt påverkan på 

individen genom att individen observerar detta beteende. Den sociala färdighetsträningen 

skall också göra så att individen kan samarbeta med andra, kunna bedöma en situation och 

lösa den med ett resultat som gagnar båda parter. 27 

 

Med behandlingen angriper man problemen som individen har utvecklat genom att se till det 

svaga i deras kognitiva beteende och sedan hjälpa den att förändra sitt handlande genom att få 

individen att bemästra och ta kontroll över sitt handlande och förstå sina motiv. I 

beteendeterapin skall man också arbeta så att ungdomen minskar sitt oönskade beteende- och 

tankemönster. Den kognitiva terapin skall försöka identifiera och förändra dysfunktionella 

tankemönster och ersätta dem med tankemönster som är mer anpassande till samhället. 

Kognitivt angreppssätt fungerar bättre på ungdomar och äldre för att man måste ha en viss 

utvecklingsnivå och vissa färdigheter för att kunna tillgodo göra sig det. Metoderna man 

använder är konkret beskrivna och testade i vetenskapliga studier.28  

                                                
26 Tore Andreassen (2003). Institutionsbehandling av ungdomar. Stockholm. Elanders Gotab. 
27 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
28 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
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Melin och Näsholm skriver att återfallsprevention definierades som en kognitiv 

beteendeterapeutisk självhjälpsmetod, som kombinerar beteendeträning med kognitiva 

tekniker för att vidmakthålla drogfriheten. Individen lär sig att förutse och förhindra återfall 

och tackla återfallet så att de negativa konsekvenserna minimeras. Efter identifiering av olika 

kognitiva, emotionella och sociala stimuli som leder till återfall, följer en behandlingsfas där 

individen får hitta strategier för att undvika och kunna hantera dessa riskfaktorer. Olika 

behandlingsinsatser kan kombineras samtidigt som detta, t.ex. AA och kan ske individuellt 

och i grupp.29  

Minnesotamodellen 

Minnesotamodellen är en behandling som använder sig av de tolvstegen som finns i 

tolvstegsprogrammet, det ska motivera individerna ur ett drogberoende och de ser beroendet 

som en sjukdom. Här ges lektioner om hur man kan bli kemiskt beroende och eleverna får 

kännedom om sjukdomsbegreppet, förnekandet, återfallspreventionen m.m.30  

 

Det första de får göra är att erkänna att de har ett beroende, sedan kan det bli bl.a. gruppterapi 

där de möter likasinnade och diskuterar konsekvenser som deras missbruk har medfört och 

hur deras liv har blivit. Genom att se vad andra har gått igenom ska missbrukaren kunna 

inhämta styrka för sitt eget tillfrisknande och ta ansvar för det.31 

 

En viktig bit här är att involvera de anhöriga och närstående för att göra dem medvetna om 

hur deras roll i familjen sett ut, samt att visa vägen ut ur problemen med hjälp av 

självhjälpsgrupper. Dessa självhjälpsgrupper träffas regelbundet och de kan vara AA 

(Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner). Behandlingshemmen som har 

denna modell och arbetar med ungdomar har arbetat om den lite för att passa denna målgrupp 

bättre.32   

                                                
29 Ann-Gerd Melin & Christina Näsholm (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund. Studentlitteratur.  
30 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
31 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
32 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
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Motiverande intervju (MI) 

Motiverande intervjuer syftar till att ändra beteenden hos bl.a. de som har ett missbruk av 

alkohol eller droger. En viktig utgångspunkt är att motivationen inte betraktas som en 

egenskap hos individen utan som benägenhet till förändring hos individen och därför 

avhängigt situation. Klienterna ska ha möjlighet att välja själva om de vill dricka eller inte, 

beteendet ska gå att påverkas och ändras med tiden. Terapeuten ska stödja och hjälpa till med 

klientens problem.33 

 

Här ställer man tre viktiga frågor:34 

1. Varför är det viktigt med förändring? Hur viktigt är det? M.m. 

2. Är klienten motiverad att förändra sitt beteende? Hur skulle det gå till? M.m. 

3. När ska denna förändring ske? Här ser man till vad man har kommit fram till under 

punkterna 1 och 2. 

 

Denna metod riktas mer mot de som har börjat fundera på om de har problem, ifrågasätter sitt 

eget beteende, samt ungdomar som inte tycker att deras missbruk har blivit ett problem ännu. 

Har man fler problem får man arbeta med ett problem i taget.35 

Miljöterapi 

Målet med miljöterapi är att upprätthålla en stabil och utvecklande social struktur. Den 

miljöterapeutiska grundsynen skall tillgodose de speciella behoven vid institutionsbehandling. 

Detta kan ses som en organisationsform av behandlingsarbetet där ett antal metoder kan 

integreras. När det gäller miljöterapi är relationen mellan personal och den unge väldigt viktig 

eftersom de ska vårdas i en så hemlik miljö som möjligt. Det ska aldrig vara någon tvekan i 

att det är en vuxen – barn relation, det ska inte kunna misstolkas till att vara någon kompis- 

eller syskonrelation.36 

 

Det är viktigt att institutionen upprätthåller en stabil och trovärdig social struktur. Fokus sätts 

på miljöns materiella, fysiska, sociala och psykologiska sidor med målet att utveckla eleverna. 

                                                
33 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
34 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
35 http://www.stat-inst.se (2005-09-04)  
36 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
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Den miljöterapeutiska strukturen ska kunna ses som ett exempel på omvärlden och vad som 

kan hända där förutsättningar är under kontroll. Institutionsmiljön utgör en inlärningssituation 

där de skall ta med sig sina erfarenheter ut i livet och klara sig bra.37 

 

Syftet med institutionsvården är att få eleven att förändra och utveckla sitt mönster. Elevens 

egna erfarenheter (den inre strukturen) påverkas av och påverkar institutionsmiljön (den yttre 

strukturen). Miljöarbetet, d.v.s. det vardagliga arbetet organiseras och struktureras så att 

eleven kan uppfatta den yttre strukturen och relationerna till de vuxna som trovärdiga. För att 

upprätthålla den yttre strukturen krävs att det sker kontinuitet i relationen mellan personal och 

elev. Relationen ska vara pålitlig, personalen skall kunna ta elevens sorg och ilska men ändå 

behålla sin psykiska balans. Ungdomarna ska vara aktiva i sina egna problemlösningar så att 

de inte blir passiva och institutionaliserade.38 

                                                
37 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
38 http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 
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Resultat 

Lagstiftning 

Polisen har skylighet att underrätta socialtjänsten om det kommer till deras kännedom att t.ex. 

en ungdom använder narkotika39. Socialnämnden ska då inleda utredning40 och handlägga 

ärendet skyndsamt41, därefter ska länsrätten så snart som möjligt pröva ärendet och fatta 

beslut i frågan42. Om en ungdom utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk genom 

missbruk av beroendeframkallande medel (alkohol, narkotika eller tekniska preparat som t.ex. 

thinner), genom brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende kan 

socialtjänsten ge föräldrar och barn det stöd och den hjälp som behövs, detta är de s.k. 

beteendefallen.43 

 

I första hand skall stöd ges i frivilliga former enligt socialtjänstlagen, d.v.s. vårdnadshavare 

samtycker till vård av ungdom under 15 år, om den unge fyllt 15 år ska även dennes samtycke 

tas i beaktande. LVU kompletterar SoL i de fall som frivilliga insatser är otillräckliga44. I 

vissa fall då det finns en välgrundad anledning att anta att vården ej kommer att kunna 

genomföras trots samtycke, t.ex. om ungdomen befaras avvika från behandlingen, kan vård 

enligt LVU beredas trots att den unge samtycker till vård45. Beslut om vård vid beteendefallen 

enligt LVU kan beredas för personer som ej fyllt 20 år, vården får pågå längst fram till att den 

unge fyllt 21 år46 därefter övergår den unge till vuxenenheten för vård inom LVM (Lagen 

1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall).47 

  

De placeringsalternativ som finns inom socialtjänsten är främst placering i familjehem eller 

HVB-hem. Placering i familjehem är den vanligaste vårdformen för barn och ungdomar som 

omhändertagits eller beretts vård enligt LVU. Det är socialnämnden som bestämmer hur och 

                                                
39 SoL 14:1 
40 SoL 11:1 
41 SoL 11:2 
42 LVU 33 § 
43 LVU 3 § 
44 SoL 1:3 
45 SOSFS 1997:15 
46 LVU 1, 21 §§ 
47 http://www.stat-inst.se (2005-11-17) 
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var vården ska ordnas.48 När vård utanför egna hemmet behövs ska som regel ska vård i 

familjehem prövas före vård i institution. Denna vårdform är så nära den kan komma en 

vanlig familjerelation och ska på så sätt skapa trygghet och harmoni för den unge. Om det 

behövs mer omfattande behandlingsinsatser i form av institutionell vård är dygnet-runt-

insatser en viktig resurs inom socialtjänsten, HVB-hem kan vara en sådan form. Både HVB-

hem och familjehem kan användas oberoende om placeringen sker med eller utan samtycke. 

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över socialtjänstens verksamhet i dessa fall.49 

 

Det finns särskilda ungdomshem s.k. § 12 hem, som är låsta institutioner som har särskilda 

befogenheter50. Dessa hem är till för de ungdomar som behöver ställas under särskild tillsyn, 

t.ex. ungdomar med missbruksproblem. Hemmen tar inte uteslutande emot personer som 

vårdas med stöd av LVU, utan kan även ta emot personer som vårdas enligt SoL, t.ex. då 

tvångsvården anses kunna fortsätta i frivillig form.51 

 

SiS är central förvaltningsmyndighet52 för dessa hem och ansvarar för planering, ledning, 

drift, tillsyn och resultatuppföljning av hemmen53. De ska i nära samarbete med kommuner 

och andra samhällsorgan utveckla former för utslussning av de ungdomar som genomgått 

vård vid institutionerna till andra vård- och stödinsatser. Ansvaret att följa upp vården av den 

unge ligger på socialnämnden, de ska pröva om vården ska upphöra inom 6 månader från det 

att vården verkställdes, därefter ska prövningen ske kontinuerligt inom 6 månader från senaste 

prövning. Det är upp till socialnämnden att ta beslut om vården ska upphöra när det inte 

längre finns något vårdbehovet.54 En särskild plan för vården efter att den unge kommer ut 

från institutionen ska utarbetas tillsammans med socialtjänsten. Ofta är placering på HVB-

hem eller i familjehem utanför de slutna § 12-hemmen ett led i utslussningen, om det bedöms 

för att främja anpassningen till samhället. Detta planeras gemensamt av SiS och 

socialnämnden. Det är kommunen som bekostar vården utanför SiS institutioner och därför 

krävs det att socialnämnden samtycker till placeringen.55 

                                                
48 SOSFS 1997:15 
49 Carl Norström & Anders Thunved (2005). Nya sociallagarna 18:e upplagan. Elanders Gotab. Stockholm. 
50 LVU 12 § 
51 Norström & Thunved (2005). 
52 SoL 6:3  
53 LVU 14a § 
54 LVU 13 § 
55 Norström & Thunved (2005). 
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SIS riktlinjer av vård av unga enligt LVU 

På trettio platser i landet finns det LVU – hem, för ungdomar mellan 12 – 21 år. 

Socialstyrelsen kontrollerar att hälso- och sjukvårdens verksamhet fungerar och skolverket 

har tillsynen över skollagen.56 

 

När det gäller tvångsvård av en ungdom sker handläggningen genom att socialtjänsten lämnar 

in en ansökan om tvångsvård till länsrätten, som sedan fattar ett beslut om tvångsvård eller 

inte57. Detta görs efter det att samhällets tidigare insatser inte har räckt till, t.ex. 

familjehemsplacerade ungdomar. När en ungdom befinner sig i ett akut läge kan 

socialnämnden fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande, men det beslutet skall alltid 

godkännas av en domstol i efterhand.58  

 

När det är bestämt att ungdomen skall placeras på ett hem blir det en låst avdelning först i 

väntan på att den inledande utredningen görs. Utredningen pågar under två månader där man 

kartlägger ungdomens bakgrund, problem och gör en individuell behandlingsbedömning. 

Personalgruppen som gör denna utredning består av en lärare, psykolog och behandlare. 

Längden på vistelsen för ungdomen på hemmet varierar mellan några veckor upp till flera år 

beroende på vårdbehovet. Kommunens ansvar är att betala för vård enligt LVU och LVM.59 

Syftet med vistelsen är att ungdomen skall lära sig att klara av vardagslivet. Man hjälper dem 

med skola, psykologisk terapi för att senare kunna lotsa ungdomen antingen tillbaka hem till 

sina föräldrar eller till ett eget boende.60 

 

På en SiS-institution är personaltätheten mycket hög och personalen som arbetar där kan vara 

behandlingsassistenter, psykologer eller lärare m.fl. Hemmen har även tillgång till läkare och 

sjukvårdspersonal. Personaltätheten gör att behandlingen kan anpassas till individens behov 

och fortlöpande utvärdering görs av verksamheten för att detta skall kunna bli bättre och 

utvecklas.61  

 

                                                
56 SiS Informationsmaterial (broschyr) 
57 LVU 4 § 
58 LVU 6, 7 §§ 
59 SoL 2:1, 6:3 
60 SiS informationsmaterial  
61 SiS Informationsmaterial 
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På ett behandlingshem finns vissa regler att följa, det kan vara t.ex. att få ta emot besök och 

prata i telefon på bestämda tider. Vilka som får komma på besök samt som den intagne får 

prata med kan begränsas om det finns risk för att det kan motverka vården eller ordningen vid 

hemmet.62 Brev som kommer till hemmet får läsas igenom om det inte är från någon 

myndighet, samtycke krävs av den som brevet är adresserat till63.  

 

Personalen på behandlingshemmet har befogenhet att kroppsvisitera och ytligt kroppsbesikta 

de intagna för att se så de inte har något på sig som de inte får inneha på hemmet. Med 

kroppsvisitering avses undersökning av kläderna och annat som någon bär på sig samt väskor, 

paket och andra föremål som någon har med sig. Ytlig kroppsbesiktning är en yttre 

granskning av kroppen. Skulle något otillåtet påträffas beslagtas det och vissa fall förstörs det 

också. När ungdomarna kommer, eller har haft permission, måste de lämna urin-, blod- eller 

utandningsprov om det finns misstanke om att de har använt något berusningsmedel.64  

 

I vissa fall får den unge av säkerhetsskäl hindras från att träffa andra intagna (vård i 

enskildhet), ibland även hållas i total avskildhet. Denna isolering görs enbart om han 

uppträder våldsamt och ”stör” ordningen. Beslutet om vård i enskildhet skall omprövas var 

7:e dag, att hålla någon totalt avskildhet får bara göras i 24 timmar åt gången.65 

 

De särskilda befogenheterna gäller bara de ungdomar som är omhändertagna p.g.a. sitt eget 

beteende. Dock får alla kroppsvisiteras och ytligt kroppsbesiktigas.66 

Analys av rapporter 

Stefan Nordqvist har i en rapport 2000-2002 sammanställt resultatet av bl.a. ungdomars 

narkotika och alkoholmissbruk före och efter institutionsvistelse, alltså behandling som 

bedrivits på de behandlingshem som SiS ansvarar för67. Syftet med rapporten var att beskriva 

ungdomars situation inom områdena psykisk hälsa, kriminalitet och missbruk ett år efter 

utskrivning från en behandlingsavdelning. Ambitionen var alltså inte att studera själva 

                                                
62 LSU - Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 16 § 
63 SiS informationsmaterial 
64 LSU 18a § 
65 LSU 14 § 
66 SiS Informationsmaterial 
67 Stefan Nordqvist. ADAD Uppföljning 2000-2002. SIS FoU. 



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 17 

effekten av institutionsbehandlingen utan livssituationen. Däremot så gav rapporten 

information om hur ungdomarnas situation har förändrats från inskrivning till uppföljning. 

SiS arbetar med en särskild intervjumetod ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis )68 

detta använder SiS för att kunna göra en mätning av den unges utveckling samt 

uppföljningsresultat. Ett antal frågor ur ADAD:s inskrivningsintervju används vid 

uppföljningen för att kunna jämföra problematiken före och efter inskrivning på institutionen. 

I denna rapport så finns ett antal tabeller som är gjorda just med ADAD-intervjuer utifrån den 

målsättning som SIS har med dessa. Ett antal av dessa tabeller har hämtats ur denna rapport 

för att ge en bild av hur det ser ut för några av dessa ungdomar före respektive efter 

behandlingstiden. 

69 

 I tabell 23 så har andelen ungdomar som uppger att de inte använder några droger har 

minskat något mellan de två mättillfällena, från 34 till 30 procent vid uppföljningen. Andelen 

ungdomar som använder fler än fem droger har samtidigt ökat från 23 procent till 28 procent. 

                                                
68 Årsrapport ADAD –04.  Allmän SIS rapport 2005:9. http://www.stat-inst.se (2005-09-28) 
69 Nordqvist.  
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 70 

 

I tabell 24 så har användning av samtliga droger, utom lösningsmedel, har ökat i omfattning 

vid uppföljningstillfället jämfört med inskrivningen. Över hälften av ungdomarna har använt 

marijuana/hasch, injicering av amfetamin har ökat från 10 till 20 procent medan injicering av 

heroin  gått från 4 till 12 procent. 

 

För att få en överskådlig bild av ungdomarnas narkotikaanvändning så konstruerade man två 

kategorier. Med missbruk av narkotika menas att den unge inte använder något preparat oftare 

än en gång per månad, att denne inte använder fler än två preparat eller injicerar. Grovt 

missbruk innefattar ett mer frekvent bruk, användande av flera preparat eller att den unge 

injicerar. 

 

71 

                                                
70 Nordqvist. 
71 Nordqvist. 
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Som framgår av tabell 25 använder omkring två femtedelar av ungdomarna inte narkotika. 

Andelen har inte förändrats nämnvärt mellan mättillfällena. Vad som däremot förändrats är att 

andelen ungdomar som missbrukar narkotika minskat från 17 procent till 10 procent samtidigt 

som andelen med grovt narkotikamissbruk ökat från två femtedelar till nästan hälften vid 

uppföljningen. 

 

72 

 

Tabell 26 redovisar återfall i missbruk för de ungdomar som vid tidpunkten för inskrivningen 

använde narkotika. En tredjedel har vid uppföljningen slutat använda narkotika, och 6 procent 

har minskat sitt missbruk vid uppföljningen jämfört med inskrivningen. Det innebär att 

ungdomarna inte längre har grovt narkotikamissbruk. En tiondel har en motsatt utveckling, 

från missbruk till grovt narkotikamissbruk vid uppföljningen. Flertalet, tre femtedelar, har ett 

oförändrat missbruksbeteende mellan mättillfällena. Det är främst ungdomar som vid 

inskrivningstillfället har ett grovt narkotikamissbruk som har ett oförändrat beteende vid 

uppföljningen.  

 

Andreassen skriver i sin bok om vikten av att institutionsvistelsen följer behovsprinciperna 

och inriktas på att anknyta till den normala miljön utanför institutionen, arbete med 

familjerelationen, skola, arbete o.s.v., och sätter in eftervård enligt samma principer, kommer 

det att räcka för att en del av ungdomarna ska uppnå färdigheter som tillåter dem att fungera i 

världen utanför institutionen. En del ungdomar kommer emellertid att behöva tätare 

uppföljning under någon tid. De kan till exempel fortsätta att bo i någon vårdform utanför 

hemmet. Att samla problemungdomar i en grupp är riskabelt och kan leda till att problemen 

upprätthålls. Ungdomarna vid dessa institutioner har ofta allvarliga beteendeproblem. I en 

                                                
72 Nordqvist. 
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sådan miljö så ökar risken för en ungdomskultur som kännetecknas av antisociala attityder 

och beteenden. För dem med mindre allvarliga problem kan det leda till en negativ 

utveckling. Det är därför ironiskt att de flesta behandlingsinsatser samlar ungdomarna i 

grupper som kan stärka banden till avvikande ungdomar. På grund av den negativa risken 

med långvariga vistelser i grupp med problemungdomar bör en institutionsbehandling inte 

fortgå längre än det finns behov av institutionsmiljö. Efter institutionsvistelse kan det i sådana 

fall vara lämpligt med tät uppföljning i andra boendeformer. Enligt Andreassen så har miljön 

efter utskrivningen större betydelse för hur individen kommer att fungera än hur själva 

individen fungerat på institutionen. SiS rapport 2000-2002 visar tydligt behovet av fortsatta 

stödinsatser efter utskrivningen.73 

 

I en annan av SiS rapporter som avhandlade flickor i tvångsvård menar Kristiansen att många 

av de unga som behandlas genom tvångsvård dessvärre återfinns inom LVM-vården några år 

senare. Detta till stor del beroende på att det handlar om att förändra en livsstil. Att sluta 

använda narkotika är en lång process där själva vistelsen på institutionen skall vara som ett 

avstamp, men att själva arbetet börjar först efter institutionsvistelsen. Man bör alltså inte 

förvänta sig att förändringar som uppnås på institutionen helt skall bestå efteråt utan fortsatt 

hjälp och stöd.74 

 

Vikten av eftervård betonas även i en SOU-rapport75 där man har gjort undersökningar av 

missbrukare som deltagit i eftervård efter de har behandlats på LVM-institutioner. Man ser 

beroendet som ett kroniskt tillstånd, vilket innebär att om individen inte fortsätter att hantera 

och förebygga det på ett medvetet sätt kommer återfallen. Tiden i behandling ger ingen 

”rening - en gång för alltid” utan det är motivationen som skapas till att fortsätta ta emot hjälp 

och bli starkare som individ. Undersökningen visar att deltagande i eftervård var den faktor 

som starkast var relaterad till positivt utfall, 53 procent av dem som deltog var förbättrade mot 

25 procent av dem som inte deltog, det visade sig även att längden av deltagande i eftervården 

också var en viktig omständighet. Om den eftervård som getts till de behandlade varit 

tidsmässigt begränsad (i undersökningen kortare än 3 månader) visade det sig att detta vara 

otillräckligt. I studien visar detta att bristen i eftervården inte handlar så mycket om metod 

                                                
73 Andreassen (2003).  
74 http://www.stat-inst.se/document/utveckling3_05.pdf  (2005-10-05) 
75 SOU 2004:3 
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eller innehåll utan mer att de individer som har svåra problem behöver mer än kortvariga 

program i öppenvård för att klara av ett liv fritt från missbruk. Många är i behov av ett 

kontinuerligt stöd under lång tid för sin drogfrihet efter behandlingstiden, flertalet är även i 

behov av stöd större delen av dygnet.  

Att lyckas ta sig ur missbruk 

Att ta sig ur ett narkotikamissbruk kan göras med hjälp av behandling eller på egen hand. Den 

stora skillnaden med att lyckas med detta sitter inte i hur ”omfattande” missbruket är. De 

personer som Jan Blomqvist intervjuat i sin rapport och som har tagit sig ur missbruket på 

egenhand, påvisade inte att de haft ett lindrigare eller kortvarigare missbruk än de som fått 

hjälp av en behandling. Den skillnaden som syns är att de som inte har tagit hjälp av någon 

behandling har i genomsnitt haft en något mindre problematisk uppväxt, de har varit något 

mindre socialt involverade med personer i ”missbruksvärlden”. De har t.ex. haft relationer 

med personer utanför denna värld, mer kontakt med arbetslivet och mindre kriminalitet.76 

 

De personer som genomgått behandling har ofta fått eller sökt hjälp i ett läge då alla de 

sociala och personliga resurserna har varit uttömda. Personer som har slutat missbruka med 

hjälp av en behandling ändrar ofta på hela sin livssituation medan ”självläkarna” ofta återgår 

till en tidigare etablerad livsstil. De positiva sakerna intervjupersonerna som har genomgått en  

behandling i Blomqvists rapport tar upp är, ett avbrott och möjlighet till ”time-out” från 

vardagen som innehållit droger och fått vara i en trygg och drogfri miljö. Har bl.a. varit att 

man har fått kontakt med människor som de känt att de kunnat lita på. De har kunnat få 

förklaring på sina problem som de känner att de kan tro på, samt fått hjälp med att ta kontroll 

över sitt eget handlande på olika sätt genom att förändra de yttre faktorerna i livssituationen 

och framför allt stärkt viljan till att sträva efter att förändra sitt sätt att leva.77 

 

En stor hjälp för många är även den kontakt de fått med f.d. missbrukare på t.ex. AA- eller 

NA-möten, där de har någon som förstår vad de har gått igenom och vad de nu genomgår78. 

                                                
76 Blomqvist (2002:2). 
77 Blomqvist (2002:2). 
78 Kristiansen (1999). 
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Många av de som kommit ut ur missbruket med hjälp av behandling arbetar i dag  inom 

missbruksvården79. 

 

När en ungdom har varit på behandling och blivit redo att skapa en vardag ute i samhället 

igen, är det sociala kontaktnätet viktigt80. En bidragande orsak till återfall är för många att de 

börjar umgås med vänner och bekanta från missbrukstiden. Återfallsrisken är som störst inom 

de första 3-12 månaderna efter utskrivningen. De vanligaste orsakerna till återfall är relationer 

till människor, platser och händelser som tidigare varit kopplat till missbruket.81 

 

Den som genomgått behandling måste aktivt bygga upp ett drogfritt socialt nätverk, lära sig 

vad som utlöser ett återfall och hitta ett sätt att förebygga dessa82. Även andra berörda i 

ungdomens omgivning bör förberedas på strategier för att förebygga återfall. Det är viktigt att 

fundera över vilka insatser som kan göras för att minska risken för återfall och vad som ska 

göras för att minimera konsekvenserna för individen och de anhöriga vid återfall83. När en 

ungdom börjar omvärdera sin situation och börjar bryta kontakten med missbrukskretsarna, 

innebär detta att den unge börjar närma sig att ta emot råd och stöd från andra personer, t.ex. 

från anhöriga och socialarbetare84. 

Vad händer efter vården? 

Eftervården kan se ut på många olika sätt beroende på ungdomens behov och problem, och 

kan t.ex. bestå av möten på AA, NA, familjerådgivning, träningsboende, individuell 

rådgivning och olika öppenvårdprogram. I vissa fall kan den unge efter sin tid på institution 

bli placerad i HVB-hem eller familjehem. Definieringen av eftervård kan se lite olika ut 

beroende på vem eller vilka man pratar med. De flesta menar nog en utslussningsfas som 

krävs efter en institutionsvistelse för att missbrukaren ska ha ett fungerande vardagsliv.85 Som 

exempel kan nämnas att placering i HVB-hem efter institutionstiden kan i vissa fall kallas för 

förlängd behandlingstid medan andra ser det som en del i eftervården. De insatser som 

                                                
79 Blomqvist (2002:2). 
80 Blomqvist (2002:2). 
81 Fridell (1996). 
82 Fridell (1996).. 
83 Melin & Näsholm (1998). 
84 Kristiansen (1999). 
85 Staffan Hasselgren. Att gå ut till ingenting. http://www.can.se (2005-11-10)  
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fokuserar på missbruket kan även i andra delar, ses som en del i eftervården, t.ex. att få hjälp 

med ett boende, utbildning, arbete och inte minst att reparera och skapa ett socialt nätverk.86 

 

Grunden för att lyckas ta sig ur missbruket läggs på behandlingshemmet. Förutsättningarna är 

bl.a. ett positivt klimat, engagerad och kunnig personal, motivationshöjande insatser och en 

kompetent utrednings- och behandlingsplan. Det är kommunerna som tar över ansvaret för 

ungdomarna efter institutionsvården. En betydande omständighet för hur resultatet blir då 

vården avslutas är om kommunen har möjlighet att fullt ut ta det ansvaret som krävs. Ofta har 

tyvärr kommunerna ansträngd ekonomi och har redan haft stora utgifter för själva 

behandlingen. Detta kan innebära att de kanske inte alltid är så villiga att satsa pengar på 

eftervården. Vad som oftast inte tas i beaktande är att om en ungdom får ett återfall innebär 

det att de pengar som lagts ned på behandlingen är bortkastade, ett förnyat missbruk är också 

väldigt kostsamt.87 

 

Det är viktigt att de inblandade parterna, behandlingshemmet, klient och socialtjänsten aktivt 

deltar i planeringen88. JO har yttrat sig om brister i systemet då det saknas tydliga regler för 

eftervården, en av nackdelarna är att de särskilda ungdomshemmen inte har något ansvar för 

ungdomarna då behandlingstiden är avslutad. Utslussningen från hemmen måste ske på ett 

ändamålsenligt sätt som gör att övergången mellan institutionsvistelsen och livet ute i 

samhället blir så smidig som möjligt.89 Behovet av eftervård är inte lika påtagligt vid 

öppenvård som vid sluten vård, då den unge vid öppenvård finns kvar i sitt naturliga sociala 

sammanhang90.  

 

I en undersökning som SiS har gjort intervjuades ungdomar som var utskrivna från 19 

institutioner om missbruk och kriminalitet ett år efter utskrivningen. En tredjedel av de 

tillfrågade svarade att de inte haft ett drogberoende när de kom till ungdomshemmet, men 

hade ett allvarligt narkotikamissbruk vid uppföljningen. Lika många sa att de hade ett grövre 

missbruk än vid inskrivningen. Trots en drogfri tillvaro efter vistelsen återfaller många i 

missbruk och kriminalitet, en förklaring kan vara att ungdomar pratar mycket om droger och 

                                                
86 Blomqvist (1999). 
87 Björn Hibell. Sista länken i kedjan. http://www.can.se  (2005-11-10) 
88 Hibell. http://www.can.se  (2005-11-10) 
89 Nordstedts Juridik AB. Databas intrapolis. Prop. 1992/93:61 (2005-11-16) 
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lär upp varandra på behandlingshemmen samt att narkotika blivit lättare att få tag på och 

billigare att köpa.91 

Eftervård på samhällsnivå 

Att bli accepterad och få stöd av samhället är en viktig del på vägen mot ett liv utan missbruk. 

En bidragande orsak till återfall är ofta att ungdomarna börjar umgås i sina gamla 

missbrukarkretsar p.g.a. ett bristande socialt nätverk. Blomqvist skriver i sin rapport om olika 

studier som visar på att vare sig man tar sig ur missbruket med eller utan behandling är en 

faktor som bidragit till detta i hög grad hur man blivit bemött av andra. Att lyckas grundar sig 

till stor del på att andra har bemött ungdomen som en kompetent person och denna har fått 

hjälp och stöd att bygga upp socialt nätverk, ekonomiska och personliga resurser samt en 

identitet som någon annan än som en ”missbrukare”. Att narkotikamissbruk eller alkoholism 

ses som ett ”tillstånd” och missbrukaren som ett ”viljelöst offer” gör att individen lätt tvivlar 

på sin egen förmåga att göra något åt sin situation, detta kan dämpa allmänhetens vilja och 

förmåga att erbjuda hjälp.92 

 

Samhällets uppbyggnad och utveckling påverkar utsikten att lyckas sluta med droger. Det kan 

vara svårt att själv kunna skaffa sig bostad, arbete och utbildning om ungdomen har blivit 

stämplad som missbrukare, detta är något som inte i så stor utsträckning idag betraktas som 

medborgerliga rättigheter utan de måste helt enkelt förtjäna detta och konkurrera med andra 

om det. Dessa faktorer minskar vårdens möjligheter till att förhindra återfall i missbruket.93 

Missbrukarvård kräver samverkan mellan socialtjänst, psykiatrisk vård och primärvård, ofta 

är behovet av insatser från frivilligorganisationer, arbetsförmedling, arbetsmarknadsinstitut 

och försäkringskassa stort. Ofta kan arbetsrehabilitering behövas för att individen ska kunna 

anpassa sig till arbetslivet. Att kunna ta sig vidare från olika sysselsättnings- och arbetsprojekt 

krävs det att det finns nödvändig kompetens i personalen som kan utvärdera insatsen.94 

Genom att motivera samhället att tillsammans stärka motiven till att ta sig ur ett missbruk kan 

andra möjligheter erbjudas i form av olika aktiviteter som ersättning istället för att använda 

                                                                                                                                                   
90 Hasselgren. http://www.can.se (2005-11-10) 
91 Drugnews/OJ. Fler unga börjar missbruka eftervård.  http://www.drugnews.nu (2005-11-11) 
92 Blomqvist (2002:2). 
93 Blomqvist (2002:2). 
94 Melin & Näsholm (1998). 
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droger, detta ökar chansen till att fler håller sig ifrån droger eller alkohol då de väl tagit sig ur 

ett beroende95.  

Hjälp från närmsta omgivningen 

Att behandla ett missbruk går till största delen ut på att bryta gamla vanor, ritualer och bryta 

ett beteendemönster. Vid kriser är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster, även om det är 

destruktivt är det ett invant beteende och därmed en trygg tillvaro. Under 

förändringsprocessen kan ungdomarna befinna sig i en sorts gränstillvaro (vilket sker i alla 

typer av förändringsprocesser), där den unge kan känna en sorts rotlöshet, inte veta vem man 

är, ha dubbel identitet och pendla mellan motivation att gå tillbaka till det gamla trygga 

beteendemönstret eller fortsätta in i det nya, okända livet. Vissa ungdomar kan efter en tids 

drogfrihet visa ett stort förakt för andra personer med ett aktivt missbruk, detta beror på att de 

har ett stort behov av att ta ett kraftigt avstånd från det liv som de tidigare levt. När någon 

visar ett så starkt avstånd är det ibland ett tecken på att de saknar distans till missbruket och 

befinner sig någon stans i gränstillvaron.96 

 

Det kan vara svårt att hålla motivationen uppe och inte falla tillbaka i det gamla invanda 

mönstret, det kan vara av stor vikt att ibland bli påmind av omgivningen om de positiva steg 

och förändringar den unge gjort. Behandlingen är ett kontinuerligt motivationsarbete, det 

förändrade beteendet medför vinster och positiva erfarenheter genom att omgivningen 

förhåller sig annorlunda mot ungdomen. Det är viktigt för omgivningen och missbrukaren 

själv att få klart för sig att återfall är tillfälliga och måste brytas så snabbt som möjligt, och 

förstå att de positiva framgångarna är bestående för att inte bryta ned personens självkänsla 

och riskera att återfallen upplevs som misslyckanden och leder till destruktiva beteenden.97 

 

Ett stort mål med behandlingen är att få missbrukande ungdomar att fungera utan droger eller 

alkohol i vardagen. Den planen kan se väldigt olika ut beroende på hur livssituationen för 

ungdomen ser ut. En del av eftervården kan vara att stödja återgång i arbete, studier eller ge 

stöd så att denne kan behålla ett arbete. För många handlar det också om att återupprätta ett 

socialt fungerande nätverk, ofta ett nytt nätverk, i många fall innefattar det även att kunna 

                                                
95 Blomqvist (2002:2). 
96 Melin & Näsholm (1998). 
97 Melin & Näsholm (1998). 



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 26 

återupprätta familjeförhållanden. Att lära sig att kunna vara ensam kan också bli aktuellt för 

vissa då behandlingsperioden innebär en speciell livssituation ofta med stödpersoner och 

behandlingspersonal som finns nära till hands i princip hela tiden.98 

 

Drogfrihet kan leda till depressioner och många känner starka skuldkänslor p.g.a. brutna 

löften till familj och vänner, lagöverträdelser o.s.v. Stödpersoner från t.ex. AA och från 

behandlare kan vara till stor hjälp för att få bearbeta känslor, men även t.ex. för att få hjälp att 

själv kunna reda ut sociala och ekonomiska problem, fatta beslut och ta ansvar. 

Behandlingsinriktade insatser kan bli aktuellt för hela familjen för att få hjälp med den 

missbrukande ungdomens anpassning till det drogfria livet, ofta kan familjen ställa väldigt 

höga krav på den unge som inte hinner anpassa sig till förändringarna och riskerar därmed att 

falla tillbaka i ett destruktivt beteende.99 

Sammanställning av intervjuer 

Åsikter från några skolor 

Ledordet och det genomgående temat är samarbete, personalen på de skolor som vi pratat 

med är väl insatta i eftervårdsbegreppet. Men de känner sig lite ”bakbundna” när de gäller hur 

arbetet med dessa ungdomar ska bedrivas.  

 

När en elev på en gymnasieskola har behandlats enligt LVU så är det inte på något sätt säkert 

att berörd personal på skolan har vetskap om detta. Detta p.g.a. att den unge kanske är 

inflyttad från en annan kommun eller så vill den unge inte att skolan ska vara involverad på 

något sätt. Läget kan se lite annorlunda ut om det är så att skolan varit med och ”upptäckt” 

missbruket från början, då finns det möjlighet för en helt annan öppning för ett eventuellt 

deltagande från skolans sida. Men för att det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet till att 

skolan är engagerad i eftervården så krävs det att eleven samtycker till detta, vilket 

komplicerar det hela. Skolorna menar att det kan finnas en rad olika omständigheter till varför 

inte eleven vill involvera skolan, omständigheter som man ska värna om, ha respekt och 

förståelse för. En del av ungdomarna som behandlats i institutionsvård vill helt enkelt börja 

om och få en ”nystart”, de vill kanske inte riskera att bli stämplad som missbrukare utan vill 

                                                
98 Melin & Näsholm (1998). 
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kunna gå vidare i livet. Skolan ser sig ändå inte besegrad, de anser att man får angripa 

eventuella uppkomna problem på andra sätt. 

 

Genomgående för de tre gymnasieskolorna som utgjort underlaget för intervjuerna är att 

polisen bör ha en större roll i skolan än hur de ser ut idag. Det finns ett behov av tillgänglighet 

från polisen inte bara hos eleverna på skolan utan även av skolpersonalen. Skolorna är den 

plats där de allra flesta ungdomarna finns samlade, där ventileras det mesta som händer i 

deras liv både bra och dåligt. Skolpersonalen efterfrågar en större kunskap när det gäller just 

drogtecken och symtom, dels för att kunna upptäcka ungdomar som är på väg in i ett 

missbruk, samt stötta och hjälpa de ungdomar som är i riskzonen för återfall i missbruk. Men 

för att skolpersonalen ska kunna arbeta med ungdomarna på rätt sätt så efterfrågas stöttning 

från polisen med mer kunskap och samarbete. 

Några polisers tankar 

Ledordet samarbete återfinns även i sammanställningen av de intervjuer som vi gjort med 

Polisens ungdomsutredare i samtliga kommuner. När det gäller just behandling och eftervård 

av missbrukande ungdomar är polisens roll väldigt begränsad, den inskränker sig till 

eventuella ingripanden mot brott som den unge kan ha gjort. Efter polisens utredande åtgärder 

och kontakt med socialtjänsten så upphör polisens arbete. Det åligger inte heller på polisen att 

ha någon sorts vårdande roll i den bemärkelsen, men det finns stora vinster med att polisen 

finns med i samarbete med skola och socialtjänst. När det gäller skolan så finns 

kunskapsutbytet för att stötta skolpersonal och finnas tillgänglig för elever.  

 

Det behövs lite av den gamla ”kvarterspolisandan” där det var en mer allmän och öppen polis. 

Idag så är det ordningspolisen som ska arbeta förebyggande och finnas till hands för 

allmänheten, så till sist handlar det om en resursfråga. I de fall som polisen kommer i kontakt 

med ungdomar i eftervård är oftast de fall när vården inte räckt till, eller helt enkelt brustit så 

att den unge återfallit i missbruk eller kriminalitet.  

Åsikter från personal på några behandlingshem 

Majoriteten av ungdomshemmen använder sig utav Miljöterapi som behandlingsform, KBT är 

också en behandlingsform som är vanlig och kombineras i vissa fall med miljöterapin. 

                                                                                                                                                   
99 Melin & Näsholm (1998). 



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 28 

Institutionerna är efter utskrivningen väldigt begränsade när det gäller påverkan på 

eftervården. Eftersom det är den unges hemkommun som köper tjänsten/vården så är det 

också hemkommunen som svarar för den eftervård som den unge kommer att få. 

Behandlingshemmen försöker i den mån det är möjligt att lämna förslag till hemkommunen 

om vad den unge kan behöva i form av stödinsatser och vård. Vilken typ av vård som kommer 

att erbjudas är även en kostnadsfråga och enligt behandlingshemmen är det kanske inte alltid 

så att kommunen och hemmet har samma uppfattning om vad som är nödvändigt när det 

gäller frågan om eftervård för den enskilde.  

 

Utvärdering och uppföljning görs idag av behandlingshemmen, instrumentet för detta är 

ADAD-intervjun. Denna intervju görs dels vid inskrivningstillfället, vid utskrivningen och ett 

år efter avslutad behandling. Vid den sistnämnda intervjun så får personalen på 

behandlingshemmen en fingervisning om hur den unge har utvecklats sedan behandlingen. 

Denna uppföljning kan i vissa lägen vara svår att genomföra p.g.a. att den unge kan ha flyttat 

eller helt enkelt inte vill medverka. Ett av behandlingshemmen har ADAD-uppföljningen 

upplagd som en ”återträff” på institutionen, detta för att göra det hela mer som ett tillfälle att 

under mer avslappnade former träffas och prata om hur det gått o.s.v. 

 

”Eftervård ger trygghet inför livet utanför”100 
Torbjörn Tenfält 

 

SiS och Socialtjänsten är de aktörer som vårdar dessa ungdomar. Vikten av att eftervården 

fungerar poängteras i ett reportage i tidskriften SiStone101 där man betonar vikten av att 

kommunerna behöver tätare samarbete med SiS efter utskrivningarna och att eftervården 

måste bli ett gemensamt projekt. 

Vad säger representanter från socialtjänsten 

 

”Grundprincipen bör vara att missbrukarvården ska vara evidensbaserad”102 
Riksdagsledamot 

                                                
100 SiStone. SiS tidskrift nr 3/2004. Sid 11 
101 SiStone. Nr 3/2004. 
102 SiS Informationsmaterial 
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Socialtjänsten är den myndighet som i de flesta fallen ansvarar för eftervården när det gäller 

tvångsvård inom LVU. När ett missbruk eller destruktivt leverne upptäcks hos en ung individ 

så kontaktas socialtjänsten och en utredning påbörjas. Denna utredning är individanpassad 

och utgår från vilken problembild som finns samt vilka behov av vård, stöttning etc. som den 

enskilde kan behöva. Vid en LVU-placering har socialsekreteraren alltid kontakt med den 

unge under behandlingstiden, ungdomshemmet samt föräldrarna. 

 

Samtliga socialtjänster som intervjuats försöker alltid ha kontakt med den unge efter 

utskrivningen. Något som kan komplicera eftervårdsarbetet är i de fall när den unge har 

föräldrar som själva är missbrukare. Detta gör att den stöttning som kan behövas hemifrån 

uteblir. Eftersom eftervården som tidigare nämnts är individanpassad kan den se väldigt olika 

ut. Den s.k. utslussningen från institutionen kan ske gradvis, alltså den unge bor delvis på 

ungdomshemmet och delvis utanför. I vissa fall kan öppenvård hos hemkommunen bli aktuell 

såsom samtal, NA och AA möten. En del i eftervården kan t.ex. vara öronakupunktur för att 

minska suget efter droger. Friskvård och aktiviteter är också något som kan stå på agendan.  

 

Ordet samarbete som varit en röd tråd genom tidigare intervjuer med polis och skola 

återkommer även här. Socialtjänsten efterlyser ett närmare samarbete med dessa två aktörer, 

detta gäller då främst polisen. Önskan om ökad preparatkännedom är något som framkom vid 

intervjuerna, något som kanske kan knytas samman med ett förbättrat samarbete med polisen 

som besitter denna kunskap. Tillgängligheten hos polisen aktualiseras än en gång, samt 

närheten och möjligheten till en mer personlig kontakt mellan dessa myndigheter. 

 

Ökade resurser när det gäller att kunna möta den enskilde individens behov önskas av 

samtliga tillfrågade socialtjänster. För att återknyta till ovanstående citat uttrycktes det från en 

av representanterna att det som bl.a. kan göras bättre inom missbruksvården är att använda 

evidensbaserade metoder. 
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Röster från ungdomar 

 

“It´s hard to have a hard life  

But it´s harder to have no life!” 103 
Saffran 

 

Tre ungdomar (en flicka och två pojkar) med en sak gemensamt - missbruk, dessa ungdomar 

som intervjuats har alla behandlats inom LVU-vården, men befinner sig i olika faser i 

tillfrisknandet. En av de tre har nyligen lämnat institutionen och säger att eftervården delvis 

verkar vara en kostnadsfråga, kontakten med socialtjänsten består av socialbidrag. KRUT104 

och urinprov några gånger i veckan är en typ av eftervård som två av dessa ungdomar 

erbjudits.  

 

I en av intervjuerna ges uttryck för en avsaknad när det gäller stöttning på det känslomässiga 

planet, att under själva institutionsvistelsen vara omgärdad med människor för att sedan stå 

helt ensam efter utskrivningen. Medbestämmanderätten när det gäller vårdbehovet är något 

som ungdomarna upplevt saknats, de önskar även mer inblandning från behandlingshemmet i 

eftervården. Att bli sedd och hörd är någonting som framkommer som vikigt, d.v.s. att 

ungdomarna tycker att det ska ges utrymme för dem att framföra sina åsikter när det gäller 

just eftervården. I en av intervjuerna så finns det ett behov av att klara sig själv, en eftervård 

bestående av en öppenvårdsbehandling utan allt för stor inblandning av socialtjänsten. Två av 

ungdomarna är negativt inställa till deras kontakt med socialtjänsten. Tillgängligheten har 

varit begränsad, få träffar med kontaktpersonen hos socialtjänsten och att ofta få byta 

socialsekreterare är något som ungdomarna gett kritik mot. En annan av ungdomarna säger att 

borde finnas ett mellanting när det gäller fokuseringen på missbruk, alltså inte enbart fokus på 

missbruket eller på bakomliggande orsaker till missbruket, för att citera denne: “- 

Missbrukare är manipulativa, de erkänner aldrig att de tagit något om de får frågan.”  

 

Att bli sedd är någonting som är genomgående för dessa intervjuer. Polisen ska 

uppmärksamma och ta kontakt är något som en av ungdomarna önskade, om det är så att 

                                                
103 SiS Skrivartävling 2005. Övriga dikter. http://stat-inst.se (2005-11-04) 
104 Umeå kommuns öppenvård för ungdomar mellan 16-20 år. (Kunskap Respekt Utveckling Tillit) 
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han/hon är synlig i missbrukarkretsar. Tillgängligheten hos polisen som framkommit i tidigare 

intervjuer med skolor och socialtjänst efterfrågas även av ungdomarna. Samtliga ungdomar 

framför ett önskemål om att polisen ska röra sig ute på skolorna, dels för att informera om 

droger och vad som händer inte bara med kroppen utan även lagmässigt, men även att polisen 

”bara” vistas på skolan så att ungdomarna kan prata med dem. 

 

Tidigare erfarenheter av polis för dessa ungdomar visar att de har förståelse för om 

ingripanden mot dem som varit våldsamma p.g.a. den rådande situationen, men även att 

polisen ska kunna visa vem som bestämmer utan att bli våldsam. Poliser som kan hantera 

ungdomars attityder, kaxighet och kunna skämta är något som uppskattas, personlig kontakt 

med polisen är något som framförs som positivt. Citat från en av ungdomarna: ”- Jag 

funderar på att söka skola snart, skulle vilja bli polis!”. 
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Diskussion 

Hur ser eftervården ut efter behandling på SiS-institutioner enligt 

LVU? 

Vi har upplevt i vårt arbete att det är svårt att få grepp om vad eftervård egentligen är. Det är 

väldigt stor variation på vad eftervården kan bestå av, hur lång den är och vad man egentligen 

menar med eftervård. Eftervården är den sista och något som visat sig vara den viktigaste 

länken i vårdkedjan. Det kan ta olika lång tid för individen att anpassa sig och leva ett liv utan 

droger eller alkohol och behoven är mycket varierande. I resultatet av vår rapport pekar 

många faktorer på att eftervårdens utformning påverkas till stor del av kommunernas 

ekonomi. Självklart borde det vara individens förutsättningar som styr hur eftervården ser ut.  

 

Den eftervård som erbjuds kan vara väldigt varierande. Ett bidragande resultat till detta är att 

det inte finns några bestämda riktlinjer för hur eftervården ska bedrivas. Den kan bestå av i 

princip vad som helst, allt ifrån öronakupunktur till att bo i ett familjehem. I vissa fall 

fungerar det så att institutionen ger förslag på eftervård till socialtjänsten i den kommun som 

de unga ska flytta till, medan andra institutioner arbetar fram hur eftervården ska se ut 

tillsammans med de unga och deras socialsekreterare. Socialtjänsten lämnar över det till 

socialnämnden som sedan fattar beslut om vilken eftervård som skall ges. Utifrån den unges 

behov och problem kan eftervården t.ex. bestå av möten på AA, NA, familjerådgivning, 

träningsboende, individuell rådgivning och olika öppenvårdprogram. Även placering i HVB-

hem eller familjehem kan räknas som eftervård eller en förlängd behandlingstid beroende på 

vem eller vilka man pratar med. Många ser även hjälp med praktiska saker i vardagslivet som 

en del av eftervården, t.ex. att få hjälp med utbildning, arbete, boende, reparera 

familjeförhållanden och skapa ett nytt socialt nätverk, vilket även är något som kommit fram i 

de intervjuer vi gjort.  

 

Omställningen för ungdomen är stor från att bo på ett slutet ungdomshem till att flytta ut i 

samhället och få det som vi ofta ser som en självklarhet. Idag är det ofta hård konkurrens om 

arbeten och bostäder, tyvärr kan det vara svårt att på egen hand lyckas få detta om man är 

missbrukare vilket även innebär ytterligare en begränsning i tillfrisknandet. Flera olika 
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forskningar visar att en stor bidragande faktor till återfall för en missbrukare är att de börjar 

umgås i gamla missbrukarkretsarna igen, vilket även är något som de ungdomar vi intervjuat 

påtalat. För den unge är det viktigt att bygga upp ett nytt socialt nätverk och kan även 

innebära att reparera kontakten med de närmsta anhöriga. Något som är betydelsefullt är även 

att ge föräldrarna stöttning för att kunna hantera situationen, det som kan komplicera 

tillfrisknandet av den unge är om det finns missbruksproblem i den övriga familjen. Det är 

många känslor inblandade, att känna sig övergiven, utlämnad och ensam är något som 

kommit fram i de intervjuer vi gjort. Viktigt är att stödet fortsätter även utanför institutionen, 

både känslomässigt och praktiskt.  Något som vi ser som en förutsättning är att kunna se 

personen bakom missbruket. Ökad förståelse och kunskap ute i samhället, är något som skulle 

kunna göra att fler unga får en chans att kunna känna sig trygga i deras vardag utan att behöva 

söka sig till de välbekanta destruktiva miljöerna och beteendena igen. 

 

Flera rapporter visar att man inte bör förvänta sig att de förändringar som har uppnåtts genom 

institutionsvistelsen helt ska bestå utan att den unge får fortsatt hjälp och stöd efter 

behandlingen, det handlar många gånger om att ändra på hela sin livssituation. Under 

behandlingen på ungdomshemmen får de unga själva aktivt delta i sin problemlösning. 

Behandlingsmetoder är ett motivationsarbete som syftar till att få ungdomarna att ändra sitt 

beteende och tankemönster för att kunna anpassa sig till de sociala normer och lagar som 

finns i samhället. En ungdom vi intervjuat berättar om den nära kontakten som ofta uppstår 

mellan personal på institutionen och de unga som bor där. Personalen har i sitt arbete en 

mycket god insyn i ungdomarnas problematik. Det är därför viktigt att ungdomen får en 

eftervård som den vårdande institutionen anser vara nödvändig, utifrån det behov som den 

unge har. 

 

Under behandlingen på institutionerna får ungdomarna arbeta med att förändra sitt beteende 

och tankemönster under kontrollerande och skyddade former. Att sedan kunna göra det 

praktiskt när individen möts av helt andra svårigheter, utanför behandlingshemmets väggar, är 

ett nytt steg. Detta är en krävande process, inte bara under behandlingen, utan även efteråt då 

de saknar det skyddsnät som de hade när de var på institutionen. De ska klara av att ta egna 

initiativ och fatta rätt beslut i de situationer som de befinner sig i, samtidigt som de ska tänka 

på hur de agerar utåt. Prövningar kan vara att vistas på platser som tidigare har varit 
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drogrelaterade för dem samt att träffa ”gamla kompisar” från förr. Eftersom de vanligaste 

orsakerna till återfall i missbruk är relaterat till människor, platser och händelser, behövs det 

styrka att kunna stå emot och inte hamna i de gamla tankebanorna som kan leda till att 

individen börja med sitt destruktiva leverne igen,  

Hur fungerar eftervården för de ungdomar som genomgått 

behandling på dessa institutioner? 

Resultaten i Nordqvist SiS-rapport indikerar att ungdomarna använder narkotika i något högre 

grad vid uppföljningen än vid inskrivningen. Värt att notera är att missbruket är tyngre vid 

uppföljningen. Beroende på vilket syfte man har så kan rapportens resultat ses ur flera olika 

perspektiv. Antingen kan man som Nordqvist påpekade, se den som en rapport om 

ungdomarnas livssituation utan att försöka återknyta det till den avslutade behandlingen, eller 

kan man göra en bedömning av hur effektiv behandlingen varit under institutionstiden. 

Slutligen kan rapporten ses som ett instrument för att kunna bedöma hur effektiv eftervården 

har varit. En artikel visar att ungdomar som inte hade någon missbruksproblematik vid 

inskrivningen uppvisade ett gravt utvecklat missbruk ett år efter utskrivning. Detta kan bero 

på att det finns en viss risk för att dysfunktionella beteenden upprätthålls och sprids när man 

samlar problemungdomar i grupp. 

 

En SOU-rapport105 baserad på missbrukare inom LVM-vården påvisar att bristerna inom 

eftervården inte handlar så mycket om de metoder som används, utan brister i och med att 

eftervården pågår under en begränsad tid. Missbrukare är i behov av regelbundna kontakter 

och stödinsatser under lång tid. Eftervården är något som måste anpassas efter varje individ, 

både när det gäller utformning och tid. Resultatet i vår rapport visar att eftervården ofta är den 

svaga länken i vårdkedjan. En orsak till bristerna inom eftervården är att det inte finns några 

regler för hur den ska bedrivas.  

 

Hur eftervården ser ut beror till stor del på vilken möjlighet kommunen har. Många 

kommuner har redan investerat stora summor i behandlingen och har en ansträngd ekonomi, 

därför det vara svårt att motivera dem till att satsa ännu mer pengar för att få en fungerande 

eftervård. I intervjuerna vi gjort med olika behandlingshem samt i en artikel anmärker man på 

                                                
105 SOU 2004:3 
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problemet med att se behandlingen som en stor del av processen som först bekostas av 

kommunen, sedan ska den unges utslussning också betalas när behandlingen är slut. Det kan i 

detta läge vara svårt att se att återfall kostar stora summor pengar i form av bl.a. ny 

behandling. Om man ser behandling och eftervård mer som en helhet kan man tillgodose 

utslussningen till samhället på ett bättre sätt.  

 

I intervjuerna med polis och skola framkommer det en viss begränsning i arbetet med 

ungdomar med missbruksproblem Detta medför frustration eftersom de inte kan medverka i 

den unges anpassning till samhället på det sätt som de velat. Då det kommer till kännedom att 

en ungdom missbrukar görs anmälan görs till socialtjänsten, i och med att de övertar ärendet 

har de övriga aktörerna oftast ingen insyn i vad som sker p.g.a. sekretessbestämmelserna. Alla 

tre olika aktörer, polis, socialtjänst och skola efterfrågar ett mer utvecklat samarbete, även 

behandlingshemmen delar uppfattningen om att detta skulle gynna den unge då det är lättare 

att kunna få upp ögonen för om denne är i riskzonen för att börja missbruka igen.  

 

Vår rapport visar att återanpassningen till samhället är en lång process, många länkar i kedjan 

som ska kunna sättas ihop. Grunden för allt läggs under behandlingen på institutionen med 

handledning och stöttning från personal, som får en väldigt god insyn i den unges situation. 

Detta innebär att det vore mer gynnsamt för ungdomen om institutionerna hade större 

delaktighet i eftervården. För att lägga en grund för eftervården behövs en socialsekreterare 

som är väl insatt i den unges problem, behandlingspersonal och att den unge själv göra upp 

riktlinjer för återanpassningen till samhället. När det gäller eftervården vill ungdomarna vara 

med och planera hur den ska utformas. Ungdomarna vi intervjuade hade önskemål om vad 

eftervård borde innehålla, t.ex. bättre kontroll av urinproverna, ett mer kontinuerligt stöd, 

hjälp med eget boende, utbildning och arbete. Enligt de ungdomar vi har intervjuat har inte 

eftervården fungerat som de hade önskat sig, En av dem kände sig ensam, utlämnad och att bli 

sedd är något som saknats. 

 

”- Först har man massa folk runt omkring sig, sedan släpper de greppet och där 

stod jag själv.”106 
Anonym ungdom 

                                                
106 Anonym ungdom. Telefonintervju (2005-11-14) 
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Slutsatser och förslag 

Vi har upplevt i vårat arbete att det är svårt att förklara vad eftervård egentligen innebär, det 

finns många olika tolkningar på vad som definieras som eftervård. Det som är gemensamt är 

att eftervårdens syfte är att underlätta och bevara de framsteg som gjorts under behandlingen 

och ge ett kontinuerligt stöd. Den enskilde individens behov ska tillvaratas och fungera som 

en plattform för hur eftervården ska se ut. Eftervårdens utseende kan i stort sett se ut hur som 

helst, den kan variera i allt från boende i HVB-hem, familjehem till samtal några gånger i 

veckan samt alternativa metoder som öronakupunktur. 

 

Behandling av ungdomar med missbruksproblematik är en viktig del av vårdkedjan, tiden på 

institutionen ska vara ett avstamp till ett drogfritt liv. Då livet på en institution är en 

strukturerad tillvaro som är väldigt skyddad, blir förändringen radikal då den unge ska slussas 

ut i samhället. Det ställs stora krav på att den unge har förmågan att ta egna initiativ och 

kunna fatta egna beslut utan det skyddsnät som fanns på institutionen. Ungdomen ställs inför 

prövningar ute i samhället som de kanske inte alltid är rustade för, t.ex. att skaffa arbete, eget 

boende, nytt socialt nätverk.  

 

Forskning visar på att eftervården är den viktigaste länken i vårdkedjan. Den viktigaste 

förutsättningen för att lyckas upprätthålla ett drogfritt leverne är ha en stabil grund att komma 

ut till, miljön och det sociala nätverket är avgörande faktorer och att individen bemöts med 

respekt och tilltro. En vistelse på behandlingshem kan ofta innebära att personen i fråga får en 

stämpel på sig som missbrukare, detta kan leda till att det blir svårare att ordna en tryggad 

tillvaro så som arbete och bostad. För att klara av att upprätthålla motivationen när kraven blir 

för stora krävs det stöd från samhälle, anhöriga, omgivning men framför allt en fungerande 

eftervård. En stark bidragande faktor till återfall i missbruk beror ofta på att den unge börjar 

umgås i missbrukskretsar igen, eftersom det är för dem en van och trygg miljö.  

 

Kommunernas satsning på eftervård är ofta eftersatt p.g.a. av en begränsad budget, detta 

innebär i praktiken att eftervården inte prioriteras i den mån det behövs. Avsaknaden av 

tydliga regler för hur eftervården ska bedrivas är också en bidragande faktor till de brister som 

finns. Behandlingshemmens åsikter när det gäller den unges behov av eftervård stämmer inte 
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alltid överens med kommunens, institutionerna besitter oftast den största kunskapen om den 

unges behov, som kan vara till fördel vid upplägget av eftervården. 

 

För att eftervården ska fungera på samhällsnivå så krävs det först och främst ett samarbete 

mellan de inblandade aktörerna: ungdomen, behandlingshemmet, socialtjänst, skola, polis och 

det sociala nätverket runt omkring ungdomen. Det som påpekas som det största hindret för 

samarbetet är sekretessen, att inte kunna ha en öppen dialog innebär att det blir svårare för 

skola och polis att ta del av ungdomens eftervård på ett effektivt sätt. Önskemål från 

ungdomarna var inte bara att få bättre stöttning från samhället utan även en positivare kontakt 

med polisen, en ökad tillgänglighet och inte träffa polisen enbart vid ingripanden. 

 

De ungdomar vi intervjuade ville att polisen skulle uppmärksamma om de började umgås i 

missbrukarkretsar igen De ville bli sedda så att de inte kunde gömma sig bakom anonymiteten 

bland missbrukare. Som poliser kan vi lära oss att se individen bakom missbruket, få 

förståelse för vad denna individ har genomgått och hjälpa till genom att bemöta denna person 

med tilltro. Eftersom man i polisyrket ofta rör sig mycket ute på fältet och i miljöer där 

ungdomar vistas, finns det möjlighet att tidigt kunna identifiera ungdomar som ligger i 

riskzonen för ett återfall i missbruk. Har man skapat en bra kontakt med dessa ungdomar kan 

man på ett bra sätt ta personlig kontakt med dem och försöka få dem att inse att de är ”på 

glid” igen.  

 

Ett bra samarbete och informationsflöde mellan olika aktörer skulle även öka upptäcktsrisken 

och minska risken för återfall, mer resurser och kunskap är något som efterfrågas i resultatet 

av vår rapport. Då ledordet har varit samarbete skulle vi se det positivt om mer resurser lades 

på att starta upp ungdomsgrupper i varje stad, som samarbetade för ungdomarna gällande 

droger och kriminalitet. För att kunna agera effektivt är tanken att skola, socialtjänst och polis 

ska kunna prata öppet med varandra, utan sekretess - men  att det som sägs i gruppen stannar 

där.  

 

Genom denna rapport hoppas vi kunna ge en inblick i vad som händer efter att ett missbruk 

har blivit upptäckt och den unge genomgått behandling, vilka faktorer som kan orsaka återfall 

och vad som kan hjälpa den unge att kunna leva ett drogfritt liv.  



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 

Referenser 
American Psychiatric Association (1999). Mini-D IV – Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. 

Andra utgåvan.  Kristianstad. Kristianstads Boktryckeri AB.  

Anderson, J, Daniel (1991). Perspektiv på behandling. Malmö. Team Offset. 

Andreassen, Tore (2003). Institutionsbehandling av ungdomar. Stockholm. Elanders Gotab. 

Blomqvist, Jan (2002). Att sluta med narkotika – med och utan behandling. FoU-rapport 

2002:2. Stockholm. AWJ-tryck. 

Blomqvist, Jan (1999). Inte bara behandling – vägar ut ur alkoholmissbruket. Stockholm. 

Elanders Gotab. 

Fridell, Mats (1996). Institutionella behandlingsformer vid missbruk. Borås. Centraltryckeriet. 

Kristiansen, Arne (1999). Fri från narkotika - om kvinnor och män som har varit 

narkotikamissbrukare. Umeå. Solfjädern Offset AB. 

Melin, Ann-Gerd & Näsholm, Christina (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund. 

Studentlitteratur. 

Nordqvist, Stefan. ADAD Uppföljning 2000-2002. SIS FoU. 

Nordström, Carl & Thunved, Anders (2005). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar 

och författningar. Stockholm. Nordstedts Juridik. 

SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering (2001). Behandling av alkohol och 

narkotikaproblem.  Stockholm. Elanders Graphic Systems.  

Sveriges Lagar 2004. Thomson Fakta AB. Stockholm. Elanders Svenskt Tryck. 

SiStone. Statens Institutionsstyrelse tidskrift nr 3/2004. 

SiStone. Statens Institutionsstyrelse tidskrift nr 4/2005. 

Statens institutionsstyrelse, Informationsmaterial, broschyr. 

Elektroniska källor 
Anonyma alkoholister. http://www.aa.se (2005-11-06) 

Anonyma narkomaner. http://www.nasverige.org (2005-11-06) 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. http://www.can.se (2005-11-10) 

Justitiedepartementet (1996). Allas vårt ansvar – ett nationellt brottsförebyggande program. 

Ds 1996:59. http://www.bra.se (2005-09-04) 

Drugnews. http://www.drugnews.nu (2005-11-11) 

Nordsteds Juridik AB. Databas intrapolis. Prop. 1992/93:61. (2005-11-16) 



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (2005-11-06) 

Socialstyrelsens författningssamling (1997). SOSFS 1997:15. http://www.sos.se (2005-09-04) 

Statens institutionsstyrelse. http://www.stat-inst.se (2005-09-04) 

Statens offentliga utredningar (SOU 2004:3). Tvång och förändring – rättsäkerhet, vårdens 

innehåll och eftervård. http://regeringen.se (2005-11-04)  

Tolvstegsprogrammet. http://www.scaa.se/ (2005-11-03) 

Övriga källor 
Frölander, Margareta (2005). Socialsekreterare, Socialtjänsten, Kramfors. Mailkontakt 2005-

11-09 

Karlsson, Göran. Behandlingsassistent, Ljungaskogs behandlingshem. Telefonsamtal 2005-

11-04. 

Karlsson, Henrik (2005). Behandlingsassistent, Gräskärr ungdomshem, Uddevalla. 

Mailkontakt 2005-11-02 

Kindberg, Maria (2005). Föreståndare, Vemyra ungdomshem, Sollefteå. Telefonkontakt. 

2005-10-31 

Larsson, Maria (2005) Ungdomsutredare, Polisen i Östersund. Personlig intervju 2005-10-13. 

Långström, Bo (2005). Enhetschef Ungdom Nord, Socialtjänsten, Umeå. Telefonsamtal 2005-

10-14. 

Nilsson, Christer (2005) Polisinspektör, Kramfors. Telefon och personlig kontakt 2005-10-17, 

2005-10-31. 

Nylin, Egon (2005). Rektor, Wargentinskolan, Östersund. Telefonkontakt och mailkontakt 

2005-10-14 

Näsman, Kristina (2005) Skolkurator, Ådalsskolan Kramfors. Telefonkontakt 2005-10-31. 

Persson, Jan (2005) Avdelningsföreståndare, Avdelningen Täppan, Margretelunds utrednings- 

och behandlingshem, Lidköping. Telefonsamtal 2005-11-04. 

Persson, Lars-Gunnar (2005). Institutionschef Granhultsbehandlingshem, Ramsberg. 

Mailkontakt 2005-11-04 

Ring, Tomas (2005). Chef för vård och behandling, Statens Institutionsstyrelse. Mailkontakt 

2005-09-28. 

Stenholm, Annika (2005)Socialsekreterare, Ungdomsenheten, Haninge. Telefonkontakt 2005-

11-09 

Stensson, Margareta (2005). Skolsköterska, Dragonskolan, Umeå. Telefonsamtal 2005-10-14. 



                                                         Den sista länken                                                2005-11-11 

Anna Forsberg, Maria Eriksson, My Forsgren 

 

 

Sundberg, Pia (2005). Socialsekreterare, Rådgivningsbyrån för Unga, Östersund. 

Telefonsamtal och mailkontakt 2005-10-14 

Westerberg, Jan (2005). Ungdomsutredare, Kriminalavdelningen, Polisen i Umeå. Personlig 

intervju 2005-10-20. 

Öhman, Ewa (2005). Institutionschef, Sävastgården, Boden. Telefonsamtal 2005-11-04. 

Öhman, Mats (2005). Avdelningsföreståndare, addiktolog, Johannisbergs ungdomshem, 

Kalix. Telefonsamtal 2005-10-14.  



 

 

Bilaga 1 

Intervjuer med skolor 

Kristina Näsman, skolkurator, Ådalsskolan Kramfors 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

När ett missbruk upptäcks så anmäls detta till socialtjänsten. Om eleven efter urinprov 

testas positiv på narkotika så stängs eleven av från undervisningen. Skolan har kontakt 

med eleven under tiden och eleven får studera i hemmet. Om det är så att eleven 

behandlats i hemkommunen så lägger socialtjänsten upp en behandlingsplan där skolan är 

delaktig i s.k. uppföljningsmöten. På dessa möten diskuterar man med eleven och följer 

upp hur det går och det är bara berörd personal från skolan som närvarar.  Eleven själv 

tillsammans med föräldrar bestämmer vilken personal som skall vara insatta i ärendet. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

På Ådalsskolan så har vi inte haft något fall där elever som vårdats enligt LVU kommit 

tillbaka till skolan. Däremot så har skolan varit med och ”upptäckt” några fall som lett 

vidare till vård inom LVU. När det gäller elever som tidigare varit placerade enligt LVU 

så är det upp till eleven själv att välja om skolan skall bli informerad om bakomliggande 

missbruksproblem. 

4. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Vi vill ha tydligare riktlinjer hur man ska arbeta med ungdomar och missbruk. En 

handlingsplan som är tillgänglig för alla lärare, dels förebyggande men även hur man 

möter upp ungdomar som har haft ett missbruk. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

Samarbetet mellan skola och polis kan bli avsevärt mycket bättre, önskvärt vore en ökad 

tillgänglighet från polisens sida, inte bara när det gäller akuta insatser utan att även finnas 

som stöd för personal och elever. 

 

Margareta Stensson, skolsköterska, Dragonskolan Umeå 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

Skolan har en drogplan som ska följas. Om skolan får veta att en ungdom som är myndig 

använder droger eller alkohol så måste skolan ha dennes tillstånd för att kunna anmäla 



 

 

missbruket till sociala och meddela föräldrar. Är ungdomen inte myndig så kontaktas 

både sociala och föräldrarna. Det viktiga oavsett hur gammal eleven är att skapa ett 

förtroende och kunna argumentera och få eleven att förstå att denne behöver hjälp och 

varför. Både sköterskor och kuratorer pratar med eleverna. Sköterskorna och kuratorerna 

kan inte informera lärare om situationen utan elevens samtycke p.g.a. sekretess. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

 Efter att anmälan till socialtjänsten gjorts är det deras uppgift att ta hand om den unge 

och besluta om behandling och dyl. Om det är så att eleven går kvar i skolan görs ingen 

uppsökande verksamhet gentemot eleven från skolans sida, däremot om det uppkommer 

skolrelaterade problem (skolk, bråk, klarar ej av skolan) – vilket det oftast gör – pratar 

sköterska eller kuratorer med denne. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Då kontakt tagits med sociala görs ingen återkoppling gentemot skolan, det finns inget 

samarbete mellan de två verksamheterna trots att eleven går kvar i skolan. Detta borde 

vara annorlunda, för att kunna ta hand om eleven och tillgodose dennes behov på bästa 

sätt borde skolan kunna få någon form av uppföljning. 

 4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

Bättre samarbete med socialtjänsten.  Ett utökat förebyggande arbete i skolan om 

missbruk, resurser till droginformation och även samtal med eleverna om droger. 

Samarbete med sociala och polisen som kan besöka skolorna och informera. 

 

Egon Nylin, rektor, Wargentinskolan Östersund 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

Skolan har en verksamhetsplan för missbrukande ungdomar. På skolan går ca: 2000 

elever och skolan ligger nästan mitt i centrum, så det är ett attraktivt område för dem som 

vill sälja narkotika. Skolan har ett elevvårdsteam som består av fem rektorer, en 

skolsköterska samt en skolkurator. Skolan arbetar så att om de upptäcker ett avvikande 

beteende hos en elev t.ex. skolk, uteblir från möten m.m. så börjar de med att ringa hem 

till eleven och fråga vad som pågår och talar om för den att de bryr sig om honom/henne. 

Visar det sig sedan att eleven kommer efter i skolarbetet så ringer en mentor hem ( t.ex. 

lärare) och pratar med eleven och hör efter vad som är fel. Om det inte kan lösas på den 



 

 

här ”nivån” så kallar man till ”elevvårdskonferens” där en rektor sitter med, 

skolsköterska, specialpedagog och skolkurator och de bjuder även in föräldrarna samt att 

eleven ska/bör sitta med. I vissa fall kontaktas socialtjänsten och oftast blir föräldrarna 

tacksamma att någon tar itu med problemet. I de fallen när socialtjänst eller polis är 

inblandade så kan inte skolan göra något mer just då. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

Om socialtjänsten tar över blir det sekretess på ärendet och skolan får inte veta hur det 

går, såvida inte skolan frågar eleven samt föräldrarna efter samtycke och i de fallen blir 

det endast någon eller några som de har förtroende för som får den informationen. Efter 

att eleven har kommit tillbaka från behandlingen gör skolan upp en ”tillrättaläggande” 

plan för eleven. Denna plan kan se helt olika ut beroende på vilket behov eleven har. Det 

kan vara t.ex. extra stöd på lektionerna, nedkortade kurser eller kortare dagar. Det är 

viktigt att eleven aldrig blir skuldbelagd utan att detta ska vara en stöttning framåt. 

Generellt så har skolan ingen kontakt med eleven under själva behandlingsvistelsen. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Det finns mycket som kan göras bättre. Det handlar mycket om att stärka elevens 

självförtroende för att kunna stå emot grupptryck, få eleven att förstå att han/hon duger. 

Föräldrakontakten är mycket viktig och from i år (2005) så är föräldrarna närvarande vid 

utvecklingssamtal med eleven. Schematekniskt organisera skoldagen bättre, är det många 

håltimmar så är det lättare att gå hem och inte komma tillbaka till sista lektionen. Genom 

att Wargentin är en stor skola så är också anonymiteten ett problem, det är lite lättare att 

”gömma” sig bakom andra. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

Resurser är alltid bra, men egentligen handlar det mer om bemötande. Elever måste 

känna sig sedda och välkomna till skolan. 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuer med poliser 

Christer Nilsson, Polisinspektör, Kramfors Näpo 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

I Kramfors har vi i samarbete med socialtjänsten, skolan och polisen startat något som 

kallas ”upptäckargruppen” Detta för att försöka få grepp om vilka ungdomar som kan 

vara i riskzonen när det gäller missbruk och kriminalitet. Förebyggande men även akuta 

insatser. När skolan är inblandad så görs ju anmälan till socialtjänsten där man då har ett 

möte s.k. treparts samtal med socialtjänst, polis och föräldrar. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

När det gäller ungdomar som döms till institutionsvård så finns det ju ingen naturlig 

återkoppling vid ”frigivning” alltså avslutad behandling. Vid t ex fängelsefrigivningar så 

informeras ju polisen. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och skolan kan ju alltid förbättras men det är ju 

som alltid en resursfråga.  

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till?  

Men man får effektivisera de resurser som finns och ”upptäckargruppen” har fått ett 

väldigt bra gensvar hos samtliga aktörer och berörda personer. 

 

Jan Westerberg, ungdomsutredare, Kriminalavdelningen Umeå 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

I dagens organisation finns det inte så stor möjlighet till att ha fortsatt kontakt med 

ungdomarna. Under tiden kvarterspoliserna fanns hade man stor möjlighet till fortsatt 

kontakt, samarbetet med socialtjänst, skola och föräldrar var mycket gott och man visste 

om någon ungdom åkte in på behandling och när de kom hem. Därigenom kunde man 

hålla ett extra öga på dem och ha en öppen dialog med alla inblandade om den unge. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

I dagens organisation finns det inte så stor möjlighet till att ha fortsatt kontakt med 

ungdomarna. Under tiden kvarterspoliserna fanns hade man stor möjlighet till fortsatt 

kontakt, samarbetet med socialtjänst, skola och föräldrar var mycket gott och man visste 



 

 

om någon ungdom åkte in på behandling och när de kom hem. Därigenom kunde man 

hålla ett extra öga på dem och ha en öppen dialog med alla inblandade om den unge. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Idag är det svårt att skapa den kontakt som krävs med alla inblandade för att kunna hjälpa 

den unge på bästa sätt. Det är svårare att prata obehindrat med t.ex. sociala som man 

gjorde som kvarterspolistiden, då kände alla varandra och man hade ett annat förtroende 

för varandra, plus att man visste vilka personer som kände till vad. I dag är ofta 

sekretessen ett hinder i samarbetet.  

Det verkar som att idag behandlas ungdomen med silkesvantar, lärare vågar ej göra något 

av rädsla för att bli anmälda, föräldrar har en helt annan gräns för sina barn än vad man 

hade förr, grannar och omgivning vågar inte ta tag i andras problem på samma sätt som 

gjordes förr. Som ex. kan nämnas en man som tog tag i en ung pojkes arm då denne höll 

på att sparka sönder en lyktstolpe, pojken spottade och fräste åt mannen som försökte få 

namnet av pojken. Det hela slutade med att pojken anmälde mannen för misshandel 

eftersom mannen höll honom så hårt i armen. Sådana saker gör att folk inte vågar bry sig 

helt enkelt. 

Det var lättare att kunna få bra kontakter när man jobbade på kvarterspolisen så att man 

kunde tipsa om den unge var på glid igen efter att varit på behandling, just för att 

nätverket var så brett. Ofta kände man t.o.m. vaktmästaren där den unge bodde som 

kunde säga om han märkt något i lägenheten. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till?  

Idag är det ordningsavdelningen som har i uppdrag att göra det kvarterspoliserna gjorde. 

Detta finns det helt enkelt inte tid till. Att kunna vara med på möten som skolan och 

socialen har en viss tid på kvällen är inte lätt när arbetet är händelsestyrt. Man måste 

skapa kontaktnät genom att kontinuerligt träffa och lära känna samma människor, detta 

finns det ej möjlighet till idag. 

 

Maria Larsson, ungdomsutredare, Östersund 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

För att kunna ta en ungdom ute på stan eller dylikt måste man ha bra kunskaper och 

erfarenhet, kunna se säkra tecken på när en ungdom är påverkad. Detta är svårt! När 



 

 

polisen tar en ungdom för ”ringa knark” (eget bruk) tas dem in för kissprov, för detta 

visar mer än vad ett blodprov gör. Sedan skickas provet på analys och man ringer hem till 

föräldrarna oh informerar dem om vad som hänt t.ex.: - Hej det var från polisen. Vi har 

tagit din son på stan påverkad, han har lämnat kissprov som ger ett positivt svar på 

narkotika. Sedan kopplas socialtjänsten in och sedan fältarbetsgruppen.   

Fältarbetsgruppen arbetar med ungdomar under 18 år. Är dem över 18 år är det 

”Uppsökarna” som tar hand om dem. Polisen får ingen information av socialtjänsten efter 

dem lämnat över ”ärendet”, för då bryts sekretessen.  

Polisen kan få information om man har fått en bra kontakt med ungdomen på väg in till 

stationen och man frågar ungdomen om det går bra att man tar kontakt med socialtjänsten 

för att höra hur det går för dem och dem samtycker. Men då ska socialtjänsten informeras 

om det! Maria hade 1ggr begärt att få veta hur det hade gått för en ungdom, då hade hon 

frågat en av ”Uppsökarna” att i sin tur fråga ungdomen om att få lämna ut den 

informationen till henne och ungdomen hade samtyckt, så det gick bra. Amfetamin och 

Ecstasy kan visa sig i urinen efter 1 – 3 dygn, hasch kan visa sig i urinen efter 7 veckor. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

Polisen har ingen kontakt med ungdomen under eller efter det att ungdomen kommit 

hem/”ut” efter behandling. Om han/hon inte åker fast igen för missbruk vill säga. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Jag skulle vilja att sekretessen mellan myndigheterna som jobbar för samma ungdom 

skulle försvinna, att det inte skulle finnas. Det skulle underlätta arbetet mycket! För alla 

arbetar för att ungdomen ska få det bra. Även att låta föräldrarna få information om sina 

barn ända upp till 21 års ålder när det gäller narkotika brott. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till?  

 Jag skulle vilja få mer feedback från fältarbetsgruppen, socialtjänsten och uppsökarna i 

form av möten. Men med socialtjänsten var det svårt för dem sitter i möten hela tiden, 

dem har för mycket att göra. Det är väldigt många föräldrar som ringer och undrar om 

hon hört något om deras ungdom, om han/hon knarkar o.s.v. De känner sig som dåliga 

föräldrar och får inget stöd av sociala, för dem har inte tid att följa upp ungdomen. Ibland 

har de inte brytt sig om att ta kissprover på ungdomen vilket skall ha gjorts – uppföljning! 

Enligt henne har de frågat ungdomen om de vill lämna urinprov, och det är ju inte så 



 

 

svårt att räkna ut vad det blir av det. Men sedan en kort tid tillbaka har det startat en 

”Föräldragrupp mot narkotika” dit oroliga föräldrar kan vända sig med sina frågor och få 

stöd av andra i samma situation, de har möte 1ggr i månaden, det är mest engagerade 

mödrar för tillfället. 

Jag svarar de föräldrar som ringer och stöttar dem så gott jag kan, samt hänvisar dem till 

”FMN” (föräldraföreningen mot narkotika). 

Har hon följt en familjs dotter/son upp till 18 års ålder kan hon inte ge mer information 

till dem efter det att barnet har fyllt 18 år, för då är det sekretess. Detta gör föräldrarna 

besvikna och frustrerande. 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuer med socialtjänsten 

Bo Långström, enhetschef, Socialtjänsten Umeå 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

Om ungdomen är myndig får inte behandling inledas utan samtycke såvida inte denne är 

så illa däran att ett tvångsomhändertagande blir aktuellt. Frivillig behandling försöker 

oftast göras på hemmaplan och kan t.ex. vara olika öppenvårdsprogram, familjehem.  

Om det inte kan lösas frivilligt är det genom LVM eller LVU som man arbetar, det är ofta 

LVU som kommer ifråga när det handlar om ungdomar under 21 år. Den unge kan då 

skickas till ett slutet LVU-hem där avdelningar är låsta, dessa är SiS ansvarig för. 

Allt sker väldigt individuellt beroende på personen ifråga, vilken problematik det är 

frågan om, ålder, samtycker eller inte o.s.v. Man försöker i första hand utarbeta en 

behandlingsplan tillsammans med personen ifråga. Är det frågan om vård på sluten 

institution gör socialtjänsten en vårdplan tillsammans med den vårdinrättning där den 

unge kommer att hamna. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

När den unge är på institutionen har socialsekreteraren fortsatt kontakt med denne och 

hemmet, samt åker även på besök. Målet är att utslussning ska kunna påbörjas så fort som 

möjligt. Var 6:e månad rapporteras det till socialnämnden för att det ska avgöras om det 

finns skäl att ungdomen fortsättningsvis vara kvar.  

Det är socialen som ansvarar för utslussningen av den unge, detta planeras tillsammans 

med vårdinrättningen och kan se lite olika ut. Ibland sker utslussningen gradvis då 

ungdomen bor delvis på institutionen och delvis utanför. Ibland ska den unge flytta hem 

till sin familj, i vissa fall få ett eget boende och kan då behöva hjälp med att lära sig att ta 

hand om sig själv i vardagen (laga mat, tvätta o.s.v.). I vissa fall blir öppenvård hos 

hemmakommunen aktuell och även frivilla organisationer rekommenderas (AA, NA). 

Den unge har en även en kontaktperson hos socialtjänsten som denne har regelbunden 

kontakt med. Ett skriftligt kontrakt upprättas om hur uppföljningen ska se ut. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 



 

 

Idag har socialtjänsten bra kontakt med polis och skola, man har olika former av 

samverkan genom olika ungdomsgrupper som finns inom de olika verksamheterna. 

Samarbetet med polisen var bättre förr då uppdelningen med olika Näpon fanns. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

Alla är olika individer och har olika behov av resurser, ibland är det svårt för 

socialsekreterarna att hinna med alla och ge alla den servicen som de egentligen behöver. 

 

Margareta Frölander, socialsekreterare, Socialtjänsten Kramfors 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

När det gäller ungdomar med missbruk arbetar socialtjänstens utifrån individens behov 

och problembild. En ungdom med missbruksproblem kan beviljas bistånd enligt 

socialtjänstlagen till olika insatser exempelvis råd och stödkontakt som innehåller samtal 

om droger och dess konsekvenser. Ungdomar över 18 år erbjuds en kontakt med alkohol- 

och drogenheten som bl.a. kan erbjuda samtal samt . Periodvis har socialtjänsten också 

erbjudit gruppbehandling för ungdomar med missbruksproblem Om ungdomen har 

allvarliga missbruksproblem och far illa med sig själv kan det bli aktuellt med vård enligt 

LVU eller SOL. Vid placeringar har socialtjänsten alltid en regelbunden kontakt med 

ungdomen och föräldrarna samt det ställe där den unge är placerad.  

Socialtjänsten har ett samarbete med andra myndigheter och förvaltningar när det gäller 

ungdomar med missbruksproblem, Socialtjänsten har en skyldighet att utreda om barn 

och ungdomar far illa och under utredningsfasen kommer man fram till vilka insatser som 

behövs. Arbetet med missbrukande ungdomar är många gånger svårt och tidskrävande 

och det behövs ett samarbete med många olika aktörer, men individens behov är alltid i 

fokus och detta är viktigt för att man skall kunna hjälpa ungdomar med problem. 

Kramfors kommun har även ett aktivt förebyggande arbete mot alkohol- och droger. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

Vi försöker alltid ha en kontakt med den unge och dennes föräldrar efter en behandling. 

Detta bestämt i upprättade vård- och behandlingsplaner.  

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

 När det gäller missbruksarbete är det mycket som kan göras bättre och, exempelvis att 

arbeta för att utveckla fungerande vårdkedjor, förbättra vårdinsatser i barn och 



 

 

ungdomars närmiljö, använda evidensbaserade metoder, preparatkännedomen bör 

förbättras, bättre samarbete med polis, skola m.fl. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

 Svårt att med några enkla ord svara på denna omfattande fråga. Resursbristen är ett 

problem, men detta till trots måste barn och ungdomar alltid erbjudas stöd och hjälp för 

att komma bort från missbruk och droger, men detta är ett svårt och tidskrävande arbete. 

När det gäller missbruksproblematiken får man inte glömma bort att många barn och 

ungdomar växer upp i familjer där det förekommer missbruk. 

 

Annica Stenholm, socialsekreterare, Socialtjänsten Haninge 

1. Hur arbetar ni med ungdomar som har ett missbruk? 

Den första kontakt som vi har med ungdomen är när de kommer på besök här på kontoret 

med sina föräldrar. Sedan följer 3 – 5 möten då vi gör en missbruksutredning och 

ungdomen får lämna urinprov. Då ser man om ungdomen behöver utredande 

punktinsatser eller behandling. Vi bedriver ingen avgiftning av ungdomar utan då blir de 

hänvisade till Hanna mottagningen, som bedrivs som Maria ungdomsmottagning. 

2. Har ni någon fortsatt kontakt med den unge under/efter behandlingen? 

Kontakt hålls under behandlingen kontinuerligt med ungdomen, 1 gång i månaden. Även 

telefonkontakt och mail kan förekomma, hur ofta varierar beroende på hur ”stökig” 

ungdomen är, ibland behövs daglig kontakt. 

3. Är det något som du tycker kan göras annorlunda/bättre? 

Den eftervård som vi använder är: Öppenvårds behandling – LYFTET 1. Där får 

ungdomarna vara dagligen mellan kl: 08.00 – 15.00. Där behandlas dem för missbruk i 

form av ett tolvstegsinriktat program. De får göra olika studiebesök, utöva fysiska 

aktiviteter samt komma igång med skola eller arbete. Återfallspreventions Temagrupper 

kan vara att man går igenom grupptryck/etik/attityder och det som är lagligt och rätt, 

temat brukar vara ca 1 vecka. Öron akupunktur – mot missbruks ”suget”. Friskvård eller 

aktiviteter som t.ex. träna ihop eller gå på bio. Detta kan även göras innan ungdomen 

hamnar under behandling, på hemma plan.  

När dem kommer ifrån en institution finns det två boendeformer som vi kan erbjuda och 

det är : Inackorderingshemmet Västergården, för ungdomar från 18 år och upp. Här står 



 

 

ungdomen under ungdomsenheten upp till 24 år, sedan är det beroendecentrum som har 

ansvaret. Det andra boendet Anneberga (med egna lägenheter) riktar sig mot ungdomar i 

18 – 24 år. Kravet här är att de skall ha varit fri från missbruk ett antal år, de flesta som 

bor där har något psykisktproblem. Vi skulle vilja ha bättre uppföljning efter eftervården, 

veta vart ungdomen tar vägen och hur det går för dem. De håller kontakt med ungdomen 

tills de ser att det går bra för den unge och att de klarar sig. En kontaktperson utses under 

uppföljningstiden håller kontakt med den unge, kontaktpersonen står under ett avtal med 

socialtjänsten. Detta kan vara under 6 månader med kontakt 1 gång/månaden. 

4. Finns det något som borde göras men det inte finns resurser till? 

Det som behövs mer av men som det inte finns resurser till är mer boende. 



 

 

Bilaga 4  

Intervjuer med behandlingshem 

Maria Kindberg, föreståndare, Vemyra ungdomshem Sollefteå 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Vemyra är ett ungdomshem för enbart flickor i övre tonåren, behandlingstiden sträcker 

sig mellan 2-2½ år. På Vemyra så använder man en behandlingsform som kallas 

Miljöterapi. Miljöterapi syftar till att vara en så hemlikmiljö som möjligt. Man arbetar 

medvetet med följande begrepp: 

-Tid Ungdomarna får lära sig att strukturera upp vardagen med vardagliga bestyr såsom 

att passa tider, lära sig att vänta och sätta sig själv i ett eget perspektiv. En struktur för att 

lära sig i sin takt. 

-Rum Begreppet rum används för att förstärka det traditionella hemmet, med det normer 

som samhället har när det gäller hur man beter sig i ett sovrum eller vardagsrum osv. Helt 

enkelt sunt förnuft, regler och den eventuella ansvarsfördelningen som man har i ett hem. 

Det kan vara att städa sitt eget rum eller tvätta sina egen kläder. 

-Förutsägbarhet Personalen ska vara förutsägbar i deras reaktioner och känslor. 

Ungdomarna skall aldrig bli tveksamma hur en personal agerar utan det skall vara ett 

”bekant” agerande från den specifika personalen. Dagarna skall vara uppbyggda så att det 

inte finns någon ovisshet i huruvida dagen kommer att gestalta sig för de unga. Det ska 

vara förutsägbart helt enkelt. Relationer är väldigt viktigt men det skall aldrig vara annat 

vuxen - barn, inga andra konstellationer är tillåtna. 

2. Hur ser eftervården ut? 

När ungdomarna skrivs ut från institutionen så skrivs oftast ett eftervårdskontrakt med 

den kommun där den unge bosätter sig. Det kan då röra sig om en kontaktperson, egen 

lägenhet. Nu är det ju också en kostnadsfråga för kommunen, för de gör en bedömning 

hur mycket stöd den unge kan behöva och detta kan ju ibland gå isär med den bedömning 

som ungdomshemmet gjort. Socialtjänsten är ju de som ansvarar för att eftervården 

bedrivs och det kan ju se väldigt olika ut beroende på individens behov, kostnader o.s.v. 

Den unges familj kan kanske inte alltid är lämpliga att vara delaktig i den unges eftervård 

pga. att de har egna missbruksproblem , annars är stöttning från den egna familjen viktigt. 



 

 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar? 

Statens institutionsstyrelse är ju de som ansvarar för uppföljning, när den unge skrivs in 

på en institution så gör man en s.k. ADAD-intervju, denna intevju beskriver den unges 

livssituation. En uppföljning av intervjun görs vid utskrivning, och därefter ett år efter 

avslutad behandling. På Vemyra så har man valt att göra den senare uppföljningen som 

en ”återträff” för de ungdomarna, de samlas på hemmet där institutionen står för 

kostnaderna. Uppslutningen beror delvis på hur många som går att få tag i, eftersom vissa 

har flyttat osv. dessutom så har en del ungdomar gått vidare i livet och helt enkelt vill 

lämna den tiden bakom sig. 

 

Mats Öhman, avdelningsföreståndare, Johannisberg ungdomshem Kalix 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Johannisberg är en sluten institution som har 15 platser för pojkar mellan 15-21 år. 

Ungdomarna tas emot antingen enligt LVU (omfattar oftast en drogbehandling på 3-6 

månader) eller LSU (en påföljd som bestämts genom dom, kan vara 2 veckor upp till 4 

år). Johannisberg arbetar med kognitiv behandling som i stor går ut på att förändra 

individens tankar. För att komma dit jobbar man efter det s.k. 12-stegsprogrammet som 

innebär att den unge ska erkänna att man har ett problem, det man vill är att personen ska 

sätta ord på sitt missbruk eller beroende. Man har ca 20 träffar med ungdomen då man 

pratar enskilt med denne, man arbetar inte med gruppträffar eftersom det upplevs svårare 

att kunna prata om sina problem då det är flera personer inblandade. Ungdomen får även 

arbetsuppgifter som oftast består av att denne ska skriva om hur man förlorat kontrollen, 

förstå uppgiften innebär vanligtvis att göra en ”livslinje” där man ritar en lodrät linje och 

skriver in sitt liv (minnen, händelser som ska leda till att synliggöra varför problemen 

börjat och när de börjat) på denna från födelse till nutid. 

För att kunna utforma en behandling för ungdomen så gör först hemmet en utredning av 

den unge som i stort går ut på att skilja på om denne har ett missbruk eller beroende. 

Mats säger att det är jättestor skillnad på missbruk och beroende och det innebär att man 

behandlar på helt olika sätt beroende vad ”diagnosen” blir. Ett missbruk är en något 

mildare bedömning som ofta innebär att ungdomen har problem med skolan, hemmet, 

gäng o.s.v. medan ett beroende slår mycket hårdare mot personen själv. 



 

 

2. Hur ser eftervården ut? 

Tanken är att personer inte ska behöva sitta inlåst i en sluten vård så kort tid som det är 

möjligt med tanke på behandlingen, när den unge varit den tid som krävts på 

Johannisberg har denne ingen kontakt med hemmet. Det är socialtjänsten som därefter tar 

vid och bestämmer om vilken typ av eftervård den unge ska få efter samråd med hemmet, 

vissa ungdomar får åka till sina hem och gå i någon form av öppenvård, eller ta ansvar för 

det själv genom att går på AA eller NA möten. I vissa fall får den unge åka till någon 

form av HVB-hem eller familjehem. 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar? 

Den görs av socialtjänsten.  

 

Henrik Karlsson, behandlingsassistent, Gräskärr ungdomshem Uddevalla 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Miljöterapi och kognitiv beteendeterapi, med salutogena inslag (främjar förstärker det 

sunda hos killarna, typ beröm). 

2. Hur ser eftervården ut? 

Efter vården håller kontakt personerna i, detta sker genom att de träffar klienterna 1-2 

gånger per mån. 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar? 

Utskrivnings ADAD, och efter 1år uppföljnings ADAD. 

Detta är ju en sluten avd för pojkar 16-21år, där tyngden ligger på att skapa struktur i 

pojkarnas vardag så med andra ord är inte eftervården våran starkaste sida.  

Det är så det ser ut över lag. Givetvis kan det se annorlunda ut om uppdragsgivaren 

(socialtjänsten) har speciella krav om eftervården.. 

 

Jan Persson, Avdelningsföreståndare, Margretelund utredning-behandlingshem 

Lidköping 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Pojkar mellan 13 och 20 år med allvarliga psykosocials problem samt pågående 

kriminalitet och missbruk. Vid den öppna akut- och utredningsavdelningen vårdas även 

flickor. Avdelningarna Lidabeck och Täppan genomför personlighetsutredningar. Där 



 

 

ingår bland annat kunskapsutlåtande, social intervju, beteendeobservationer, kartläggning 

av den unges nätverk, läkarutlåtande samt förslag till åtgärd. Vid behov ingår även 

utlåtande av psykolog eller barnpsykiatriker. Målet är att framtida hjälpinsatser ska bygga 

på en reell kunskap om den unges behov. Avdelningarna Lidgård och Kinnebäck arbetar 

med behandlingstider individuellt anpassade efter den unges behov. Behandlingsmetoden 

grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom observationer, självrapporter och 

intervjuer följer personalen upp hur den unge når insikt, kompetens och mätbara 

beteendeförändringar. 

2. Hur ser eftervården ut? 

Utslussningen såg helt olika ut beroende på individens behov. Det kunde vara: egen 

utslussning vilket betydde att ungdomen var klar med sin behandling och fick klara sig 

helt själv utan någon uppföljning. Placering i något HVB – hem, där man lär sig leva med 

andra och komma tillbaka i samhället och fungera under dess normer. Placering i ett 

familjehem, fungerar i stort lika som ett HVB – hem, utslussning som kommunerna 

ansvarar för, boende och kontakten efteråt. 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar? 

Han tyckte att det inte fungerade till fullo för att eftervården skulle dras ur mer på tiden, 

gärna 1 -2år. Nu var uppföljningen bara 3 – 6 månader vilket var alldeles för kort tid. Låg 

ansvaret på dem gjorde dem besök eller höll en telefon kontakt med ungdomen med 

varierande intervaller, vilket berodde på vilket avtal dem hade med respektive kommunen 

om dem var villig att betala för deras tjänster! Låg ansvaret på kommunen så har 

kommunen en grupp som har personal dygnet runt, som ger stöttning till familjen. Men 

det fanns undantag. 

 

Göran Karlsson, Ljungaskog ungdomshem Örkelljunga 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Inget svar. 

2. Hur ser eftervården ut? 

Det är socialtjänsten som tar över eftervården av missbrukande ungdomar efter det att de 

har arbetat fram en plan på hur det kan se ut när de kommer hem, med skola och 

arbetsträning. Behandlingstiden varierar, vissa slussas ut till hemkommunen, föräldrar 



 

 

eller familjehem. Socialtjänsten vet vad som skall hända med ungdomen när den kommer 

hem. Närhetsprincipen arbetar de efter. Flickor som finns inom en radie av 10-12 mil kan 

de ge en viss eftervård till, men det berodde på deras ekonomi och personal resurser. 

Innan de släpper greppet om någon har de täta socialmöten och jobbat fram en 

kontaktperson för den unge. Man kan kalla det en grundnivå. Har de varit på en låst 

avdelning kan de få börja med ett träningsboende där de får ta mer ansvar som att gå i 

skolan eller arbetsträna 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar? 

Inget svar. 

 

Eva Öhman, institutionschef, Sävastgården Boden 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Vi behandlar ungdomar men psykiska besvär, de kan ha provat på alkohol men har inget 

missbruksproblem. Dem arbetar systemteoretiskt med familjer tillsammans med 

ungdomen, miljöterapi och på ett psykodynamiskt synsätt. 

2. Hur ser eftervården ut? 

Eftervården sköter socialtjänsten på respektive kommun p.g.a. avstånden. Utslussning 

kan göras så att ungdomen får prova på att bo ensam en period men fortfarande var 

inskriven på Sävastgården. Utslussning kan ske till familjehem, eget boende, till någon 

anhörig och till någon förälder. De kan även börja på at gå någon dag på den nya skolan 

och då bo på den orten någon natt. 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar?  

Inget svar. 

 

Lars-Gunnar Persson, Institutionschef, Granhults behandlingshem Ramsberg 

1. Vilken behandlingsform arbetar ni med? 

Granhult arbetar med ett 12-stegsorienterat behandlingsinnehåll som bas. Pojkarna är 

mellan 16-21 år, mestadels tvångsomhändertagna. Kriminaliteten är omfattande och 

missbruket är grovt och allvarligt. Behandlingsprogrammet år upplagt på 26 veckor, vi är 

det enda § 12-hemmet inom SiS som jobbar under helt öppna former (inga låsta dörrar 

eller fönster) med den här målgruppen. Vårt 12-stegsprogram har vi ”förpackat” enligt 



 

 

följande ; lektioner om missbruk, gruppterapi, kriminalitetsprogram, skola i kärnämnena, 

friskvård, deltagande i självhjälpsgrupper typ AA och NA samt arbetsuppgifter och 

anhörigprogram. 

2. Hur ser eftervården ut? 

Eftervården i Sverige är ett tragiskt kapitel. Den ligger egentligen under kommunernas 

härad idag, vilket innebär att många ungdomar åker efter institutionsvistelsen hem till 

princip ingenting eller någon form av till intet förpliktigande öppenvårdsinsatser. Jag 

skulle vilja ha till en lagstiftning som ålägger institutionen att ha en egen fungerande 

eftervård, den finns inte idag! Själv försöker vi tillsammans med den placerande 

kommunen i samband med utskrivning, hitta något eftervårdsalternativ. Detta är 

emellertid inte helt lätt, i detta ekonomismens tidevarv så är det extra svårt. Vi hjälper 

alltså kommuner idag med att hitta vettiga eftervårdsformer, alltifrån halvvägshus, 

boende på annan ort till urinprov och samtal på hemmaplan. 

3. Hur ser uppföljningen ut efter att behandlingen är avslutad? Utvärderingar?  

I samband med utskrivning av ungdomarna så görs en utvärdering av tiden här, ett år 

senare görs en uppföljning. Vi åker land och rike runt och jagar rätt på vederbörande i 

samband med denna ett års uppföljning. Just nu så försöker vi tillsammans med Örebro 

universitet även få till stånd en fem års uppföljning också. 



 

 

Bilaga 5 

Intervjuer med ungdomar  

Ungdom 21 år 

1. Vad hände efter din behandling? 

Jag blev utslussad via Bryggan till ett ”halvvägs hus”. Men eftersom jag inte kände att jag 

var klar och redo med behandlingen på behandlingshemmet, avvek jag ifrån halvvägs 

huset efter bara några timmar. Istället fick jag hyra ett rum hos en kompis, det fick jag 

ordna själv. I och med att jag tackade nej till vad de erbjöd mig fick jag klara mig själv. 

De tog ingen hänsyn till vad jag själv hade för behov. De ordnade i alla fall en 

praktikplats den platsen har jag t.o.m. 27 januari, 2006, det är kul att få komma igång. 

2. Hur ser din eftervård ut? 

Det som är min eftervård är att lämna kissprover och två samtal i veckan med KRUT. 

3. Vad har varit bra respektive dåligt? 

Det som jag tyckte har varit bra med behandlingen är att jag har slutat missbruka. Det 

som har varit dåligt har varit att det blev struligt i och med att jag tackade nej till det 

boende erbjudande som jag fick, fast att jag sa att jag inte var redo. Att de inte behöll mig 

på behandlingshemmet tror jag berodde på pappers arbete och budgeten, att det skulle bli 

dyrare att bli inskriven i vuxenenheten – en kostnadsfråga helt enkelt. Jag tror mycket 

styrs av pengar! Det tycker jag är dåligt! Jag har själv tagit kontakt med beroendepsyket 

för att få någon att prata med och om några veckor ska jag få träffa en doktor. Men jag 

har fått kontakt och kan ringa dit till dess – men det känns jobbigt. Att jag inte fått något 

stöd, inga människor runt omkring mig.  Först har man massa folk runt omkring sig, 

sedan släpper dem greppet och där stod jag själv. Min socialsekreterare har jag haft två 

samtal med under dessa tre månader. 

4. Har du någon kontakt med polis, socialtjänst och skola? 

Jag har ingen kontakt med någon polis angående missbruket så. Det som har varit tidigare 

är avslutat. Jag lärde känna en polis däremot innan jag hamnade på behandlingshem, han 

har sagt att jag får ringa om det är något men det gör jag inte, för jag skäms. Skäms för 

det jag har gjort tidigare. Han hälsade på mig när dem hade tagit in mig i någon cell, kom 

och frågade hur jag mådde och sådär. Min socialsekreterare har jag haft två samtal med 



 

 

under dessa tre månader! Den kontakt jag har är att jag får socialbidrag därifrån. Och att 

de betalar för mina KRUT-samtal och de kommande besöken på beroendepsyk. Någon 

skola har jag inte någon kontakt med för jag är för gammal. Men jag funderar att söka 

skola snart, skulle vilja bli polis! 

5. Vad hade kunnat göras bättre? 

Polisen har kunnat göra besök på skolorna och informerat om droger och riskerna, d.v.s. 

när jag gick i skolan. Det tror jag skulle funka till stor del. 

6. Hade polisen kunnat hjälpa dig på något sätt? 

Jag önskar också att poliser skall vara snälla, inte rötägg och visa vem som bestämmer 

när de möter ungdomar och inte bruka våld det första dem gör. Det förstör en hel del, 

kontakten med ungdomarna. 

 

Ungdom 19 år 

1. Hur har din kontakt med polis, socialtjänst och skola sett ut? 

Har ej haft så mycket kontakt med skolan, hoppade av den som 14-åring. Har haft mycket 

kontakt med socialtjänsten eftersom jag suttit på så många olika hem, socialtjänsten har 

ofta kommit på besök och gjort upp en handlingsplan tillsammans. Tyvärr har det blivit 

många olika socialsekreterare, det har varit svårt att få bra kontakt då personerna har 

bytts ut så ofta. 

Vad gäller polisen är erfarenheten ej den bästa, ofta har de använt mycket våld vid 

ingripanden, men det beror antagligen på hur jag har bemött dem. Fick en gång bra 

kontakt med en polis då jag för ca 1 år sedan satt anhållen för ett brott och i väntan på att 

åka till behandlingshem fick kontakt med en polis som hade ett bra bemötande. Han höll 

kontakten ett bra tag även då jag satt på behandlingshemmet, nu har vi tyvärr tappat 

kontakten. 

2. Hur blev ditt missbruk upptäckt? 

Kommer ej riktigt ihåg, det är så länge sedan. Har missbrukat sedan jag var 14 år 

gammal. Tror att det var polisen som tog mig för ringa och lämnade positivt urinprov. 

3. Vad hände efter det? 

Blev dömd till LVU och placerades på ett HVB-hem. Har därefter blivit skickad runt på 

olika hem. Har varit på 6 olika behandlingshem sedan jag var 17 år. 



 

 

4. Är det något som kunnat göras annorlunda? Vad? 

Borde ha fått vara med att välja vart jag ville komma, har framfört önskemål om vart jag 

skulle vilja hamna, men det är socialen som har bestämt allt. De har inte lyssnat. Hade jag 

fått vara med att bestämma hade nog resultatet blivit bättre. 

5. Hur har din behandling sett ut? 

Eftersom jag sitter enligt LVU har jag ingen permission de första 3 månaderna. Jag vet 

inte hur länge jag kommer att vara här, det omprövad var 6:e månad. Har suttit 2 gånger 

på Johannisbergs behandlingshem. Där har jag genomgått 12-stegsprogram (erkänna 

problemet) och ART-träning (träning för att kunna kontrollera aggressivitet). Vi har 

pratat väldigt mycket om moral och etik. Nu är jag på ett behandlingshem där vi har 

lektioner på dagarna, vi får lära oss hur tankar är uppbyggda och hur vi ska göra för att 

bryta tankemönster. 

6. Vad önskar du ska hända efter att din behandling är klar? 

Jag önskar att jag kan få hjälp med att få en egen bostad eftersom det inte är så lätt att få 

en bostad med den bakgrund jag har. Jag vill gå i någon form av öppenvårdsbehandling, 

och klara mig själv utan hjälp från soc. Jag pratar idag med en kontaktperson från 

Johannisberg några gånger i veckan, det brukar inte gå till så men vi har kommit fram till 

att ha fortsatt kontakt eftersom vi kommer så bra överens. Honom vill jag ha fortsatt 

kontakt med. 

7. Vet du vad som kommer att hända efter att din behandling är klar? 

Vet ej, vet ej hur länge det kommer att ta innan jag är mogen för samhället. 

8. På vilket sätt tycker du att polisen skulle ha kunnat hjälpa dig? 

Om de ser att jag är på glid, så vill jag att de ska prata med mig. Gärna om de 

uppmärksammar att jag börjar umgås i fel kretar (missbrukarkretsar) igen så hoppas jag 

att någon polis pratar med mig om de ser det. Vill att de ska ta kontakt med mig 

personligen. Skulle gärna ha bättre kontakt med polisen, har inte så bra erfarenhet av 

dem. Vet dock att det finns bra poliser och att de är människor också. 

 

Ungdom 17 år 

1. Vad hände efter din behandling? 



 

 

Innan jag flyttade ifrån behandlingshemmet blev jag inskriven på KRUT och fick gå på 

några möten och träffa Maria, som kontakt person. Efter det jag flyttade hem fick jag gå 

på möten på KRUT och lämna kissprov med ojämna mellanrum på Teg. Det var tätare i 

början för att sedan dras ut. Det jag tycker är konstigt är att fast jag drogade när jag 

lämnade kissprover visade det inget. 

2. Hur ser din eftervård ut? 

I början gick jag på möten 1ggr/v på KRUT och lämnade kissprov. Nu går jag i ett 

program som heter ”Väckarklockan” som är ett tolvstegsprogram. Där man går igenom 

olika moment som t.ex. ”suget” efter droger och man arbetar fram en krisplan för mig om 

jag skulle falla dit igen. Jag började i höstas men var tvungen att göra ett uppehåll för 

man går så djupt in i problemen så jag orkade inte mer. Under uppehållet drogade jag lite, 

men nu har jag börjat gått på programmet igen. 

3. Vad har varit bra respektive dåligt? 

Det som var dåligt var att de satte inte fokus på drogproblemet först i början utan allt runt 

omkring. De frågade bara om vad jag använt samt hur mycket, inget mer. Kissproverna 

skulle kunna lämnas mer ”klurigt”, det är inte så svårt att fiffla med dem… 

Jag tycker också att det ska finnas mer program än ”Väckarklockan”, de är bara 5 stycken 

som håller på med detta, men det är nytt så. 

4. Har du någon kontakt med polis, socialtjänst eller skola? 

9:an gick jag om i förra året. Nu har jag en socialsekreterare och dottern har en, för hon är 

under omsorgsbedömning. Jag har även en hempedagog, hon hjälper mig med 

föräldraskapet, hur man sköter om och uppfostrar ett barn. Jag går även på BUP (Barn 

och ungdoms psykiatrin) för destruktivt beteende (självskador). Kontakt med polis hade 

jag bara i början p.g.a. att min pojkvän gjorde en väskryckning som jag var med på. Ingen 

annan kontakt med polisen. 

5. Vad hade kunnat göras bättre? 

Det skulle finnas ett mellanting på fokuseringen av missbruk eller inte. Inte antingen 

eller. Missbrukare är ju manipulativa - de erkänner aldrig att de tagit något om de får 

frågan.  

6. Hade polisen kunnat hjälpa dig på något sätt? 



 

 

De hade kunnat vara ute i skolorna och informerat mer. Det tycker jag nu också. Vi har 

haft en lärare i skolan som har undervisat i NO, han fick det där med droger att låta helt 

ofarligt och jag fick ”sug” efter det. Kommer polisen till skolan får man reda på farorna, 

lagtexten och höra verkliga saker. Det blir mer verkligt! Jag tycker att det skulle finnas 

någonstans man kunde få ringa anonymt och lämna tips, det gjorde jag och en kompis en 

gång för att en annan kompis till oss drogade. Poliser borde även kunna ”bara” vistas på 

skolan så man kan prata med dem. Mer samarbete mellan ungdomar och polisen. Om det 

skulle bli någon ungdomsgrupp som startar måste det vara poliser som har lämplighet för 

det. Som kan ta ungdomars attityder, kaxighet och kunna skämta med dem. Då löser sig 

mycket. 
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