
Polisutbildningen Vid Umeå Universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Höstterminen 2007 
Rapport nr: 436 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogsituationen 
I 

Gällivare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Andersson



Rapport nr: 436  2007-12-01 
 

   

 
Abstract 
I media får man en bild att narkotikasituationen har ökat under de senaste åren, samt att 

narkotikan blivit mer tillgänglig för varje individ. Innehållet i rapporten handlar om vilka de 

vanligaste narkotiska preparaten är i Gällivare enligt Polismyndigheten och Socialtjänsten 

samt vilka behandlingsmetoder som är rekommenderade av Socialstyrelsen. I rapporten 

undersöks om de nationella riktlinjerna efterföljs när individer med missbruk eller beroende 

blir erbjuden behandling. Rapporten behandlar de Nationella riktlinjerna som socialstyrelsen 

kom ut med 2007  och jämför, genom en halv strukturerad intervju med en socialsekreterare 

hur riktlinjerna tillämpas. Det framkommer att Socialtjänsten tillsatt en grupp som tittar hur 

de ska implementera riktlinjerna hos Socialtjänsten. Resultatet visar att riktlinjerna tillämpas 

redan till stor del.  
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1 Inledning 
Som polisaspirant är det till en början svårt att få en övergripande bild av hur 

narkotikasituationen ser ut i de olika distrikten. Utifrån media får man en bild av att 

narkotikasituationen eskalerat de senaste åren, samt att narkotikan har blivit mer lätt 

åtkomliga för både gammal som ung (Norrländska Social Demokraten 2007-11-15).  

Med tanke på det har jag valt att undersöka hur narkotikasituationen ser ut på min blivande 

aspirantplats ort. Jag vill även att denna rapport ska hjälpa andra personer att få en bild av 

narkotikasituationen, som t.ex. andra polisaspiranter och socionomer m.fl.  

 

I allmänhet är det många människor som jag pratat med som tycker det hade varit intressant 

att få läsa en rapport där det framgår hur narkotikasituationen ser ut i Gällivare. I synnerhet 

många lärare som jag pratat med som arbetar med barn från ungefär 11år är intresserade av att 

se hur det ser ut i kommunen. 

Med tanke på att Gällivare för tillfället saknar en grupp inom polisen som arbetar mot 

narkotika så känns det angeläget att belysa narkotikaproblemen i Gällivare. Det känns 

angeläget att försöka få en bild av vilka de vanligaste narkotiska preparaten är i Gällivare. I 

rapporten vill jag även klargöra vilken sorts hjälp som erbjuds till personer som använder 

droger. Med tanke på att Gällivare är en liten kommun så är det intressant att se hur 

Socialtjänsten använder sina medel till att förebygga samt behandla personer med 

missbruksproblem problem Förhoppningsvis får jag en bra inblick i ämnet som jag kan 

förvalta i min yrkeskarriär som polis. 

 

1.1 Bakgrund 
I media framkommer det allt oftare vid nyhetsrapporteringar från olika brott eller 

olyckshändelser att de inblandade var narkotika påverkade. Det anser jag ger en bild av att det 

florerar mycket narkotika i samhället  
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År 2003 steg antalet anmälda narkotikarelaterade brott kraftigt i Gällivare kommun och sedan 

dess ligger Gällivare kommun högre än resten av landet per hundratusen innevånare med 

narkotika bruket enligt statistiken framtagen av BRÅ (BRÅ, 2007). Det känns därför viktigt 

att göra en sammanfattning av hur narkotikasituationen ser ut i Gällivare för oss som är 

intresserade. Det är även viktigt att man gör en lätt beskrivning av vilka narkotiska preparat 

som florerar i Gällivare så att allmänheten kan läsa om hur personer som är påverkade av 

olika droger kan bete sig, samt hur respektive drog ser ut. Jag vill även belysa vilka fysiska 

risker som utvecklas när man missbrukar narkotika.  

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka få en bild på vilka de vanligaste 

narkotiska preparaten är i Gällivare kommun enligt Polismyndigheten och Socialtjänsten. Jag 

vill även titta om de nationella riktlinjerna efterföljs när individer med missbruk eller 

beroende blir erbjuden behandling. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Vilka narkotiska preparat är vanligast i Gällivare? 

 

• Vilka är de bästa behandlings metoderna enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 

respektive narkotika preparat? 

 

• Följer Socialtjänsten i Gällivare Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller behandling? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa min rapport till att redogöra för vilka narkotiska preparat som 

förekommer i Gällivare kommun. Jag har även valt att redogöra för de vilka 

behandlingsmetoder  

som är rekommenderad av Socialstyrelsen för de olika narkotiska preparaten. Jag kommer 

bara att inrikta mig på behandlingsmetoder mot personer som bara har narkotiska problem och 

inte mot förebyggande åtgärder.  
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1.5 Tillvägagångssätt 
Inför detta arbete så har jag gjort en förstudie för att jag ska få en bild av vilka de vanligast 

förekommande drogerna är enligt Socialtjänsten samt Polismyndigheten. Denna förstudie 

gjorde jag genom att ringa till Socialtjänsten samt Polismyndigheten, under samtalets gång 

förde jag egna noteringar.  Jag har mest baserat detta arbete på de nationella riktlinjer för 

missbruk- och beroende vård som Socialstyrelsen har tagit fram. Utöver Socialstyrelsens 

riktlinjer har jag även sökt efter information på internet. Denna rapport är även baserad på en 

halv strukturerad intervju med en socialsekreterare i Gällivare kommun. Vid intervjutillfället 

använde jag mig bandspelare samt gjorde egna noteringar. Tre dagar före intervjutillfället fick 

socialsekreteraren frågorna, detta för att hon skulle kunna förbereda sig.  

 

2 Statistik  
Enligt statistiken ligger Gällivare kommun betydligt högre än resten av Sverige per 

hundratusen invånare när det gäller anmälda narkotika brott. Som ni själva kan se i 

diagrammet nedanför visas det en tydlig uppgång av droganvändandet i Gällivare kommun 

under år 2003. Åren före det ligger droganvändandet i Gällivare lägre än i resten av Sverige 

per hundratusen invånare. (BRÅ, 2007-10-13)  

Mellan åren 1993 och 2000 ligger Norrbottens län högre än resten av Sverige, men efter det 

ändras statistiken avsevärt. Från 2003 visas det att det används betydligt mer droger i 

Gällivare kommun än resten av landet och det håller i säg ända till och med 2006 (finns ej 

statistik längre fram). Men från år 2000 har det skett en markant ökning av droger i hela 

landet.  Anledningen till att det saknas information i diagrammet om Gällivare kommun före 

år 1996, är att det saknas uppgifter om detta hos BRÅ.  
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Anmälda brott           Statistiken är beräknad per    

            100 000/invånare       

  År År År År År År År År År År År 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

                   

Hela landet                       

Narkotikabrott 356 350 365 420 374 423 496 533 585 665 857 

Norrbottens län                       

Narkotikabrott 166 562 330 649 239 242 272 374 542 477 607 

Gällivare kommun                       

Narkotikabrott 142 274 189 130 99 70 256 222 884 721 941 

 

 

 
 

 

3 Begreppsförklaringar  
I detta avsnitt beskrivs vilken narkotika som är vanligast förekommande i Gällivare kommun, 

samt effekterna av respektive preparat. Vid en förstudie innan jag påbörjade detta arbete så 
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hörde jag mig för hos Polismyndigheten samt på Socialförvaltningen vilka av de narkotiska 

preparaten som var vanligast i Gällivare. Svaren som jag fick hos Polismyndigheten är baserat 

på deras resultat av de provtagningar som de gjort på personer som är misstänkta för ett 

narkotikabrott. Svaren som jag fick av Socialtjänsten är baserat på samtal med narkotika 

missbrukare om vad för narkotika de tar. Svaren som jag fick var enhälliga vart jag än vände 

mig, resultatet i förstudien presenteras nedan.  

 

3.1 Narkotika: 
I Sverige definieras narkotika enligt Narkotikastrafflagen, 1968:64, 8§ Som. 

Läkemedel eller hälsofarliga varor med beroende framkallande egenskaper eller euforiserande 

effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller 

effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationell överenskommelse som Sverige 

har biträtt, eller 

2. av regeringen förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. 

 

3.2 Amfetamin:  
Amfetamin är ett syntetiskt centralstimulerande medel. Amfetamin är flytande men 

omvandlas oftast till amfetaminsulfat som är pulverform och mer lätthanterligt.  Användaren 

känner sig kreativ och får lust att aktivera sig. Självförtroendet ökar, liksom orken ökar. Den 

påverkade känner sig allmänt tillfreds och i större doser euforisk. Effekterna av amfetamin är 

även förstorade pupiller, muntorrhet, feber, svettning, huvudvärk, yrsel, oregelbunden 

hjärtverksamhet, undernäring samt misstänksamhet och bristande koordination. Amfetamin 

blir det centrala i missbrukarens tankar och det gör att det blir svårt att sluta. (Svenska 

Carnegie Institutionen och Svenska Narkotikapolisföreningen, 2005) 

 

3.3 Metamfetamin: 
Även metamfetamin är ett centralstimulerande medel som liknar amfetamin men är något 

kraftfullare och mera beroendeframkallande. Metamfetamin framställs oftast som ett vitt 

pulver men det kan även förekomma i en kristallform. I små doser minskar kraftigt lusten att 

äta och sova, man blir istället pigg och självsäker, samt att sexlusten kan öka kraftigt. 
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Beroende på hur stor dos man tar kan ruset hålla i sig mellan två till tjugo timmar. (Svenska 

Carnegie Institutionen och Svenska Narkotikapolisföreningen, 2005) 

  

3.4 Cannabis:  
Hasch och Marijuana samt Cannabisextrakt framställs från växten Cannabis sativa. Plantan är 

ettårig och kan bli 5-6 meter hög. Det är särskilt en substans i plantan som ger en ruseffekt 

och den heter Delta-9-tetrahydrocannabinol även kallad THC. I Sverige är hasch vanligare än 

marijuana. Av körtelhåren på Cannabisplantan framställs hasch genom torkning, Haschet 

brukar variera i mörkare färger. När haschet har torkat så pressas det oftast till kakor. 

Cannabis produkter röker man oftast, för att få berusningen så drar man in röken till lungorna 

och håller den där ett tag för att uppnå maximal effekt. Effekterna av hasch är att tankarna 

börjar flöda iväg, tidsuppfattningen förändras samt att korttidsminnet försämras och milda 

perceptionsförändringar som rörande färger, former och ljud. (Svenska Carnegie Institutionen 

och Svenska Narkotikapolisföreningen, 2005) Personer som använder Cannabis är svåra att 

upptäcka utan tester och personer med kunnande. Det är först när missbrukaren varit inne 

länge i sitt missbruk som man kan se att det är något problem då. Det är först när problemen 

börjar visa sig genom att man får minnesstörningar eller brister i förmågan att formulera sig i 

tal. (Socialstyrelsen 2007, s.132) Det är även vanligt med aggressivitet och 

vaneföreställningar. Det finns en kraftig risk för schizofreni. Cannabis består av 50 % mer 

tjära än vanlig tobak. Det medför en ökad risk att drabbas av olika typer av cancer som bland 

annat lugncancer. (Svenska Carnegie Institutionen och Svenska Narkotikapolisföreningen, 

2005)  

 

3.5 Bensodiazepiner:  
Bensodiaziapiner är ett samlingsnamn på många olika sorters läkemedel, såsom Rohypnol, 

Valium och Sobril. Används som ett nedåttjack, för att uppnå en känsla av lugn, ångestlöshet 

och mod. Några av effekterna av bensodiaziapiner är normala pupiller, slappa muskler, 

långsamma reflexer, darrningar, yrsel, aggressivitet, våldsbenägenhet samt medvetslöshet vid 

stora doser. Intaget av Benzodiazepiner kan ske på olika sätt bland annat att man sväljer 

tabletterna. Krossas, snusas, injiceras, samt att man kan röka den på aluminiumfolie. Ruset 

som uppträder liknar väldigt mycket ett alkoholrus. (Svenska Carnegie Institutionen och 

Svenska Narkotikapolisföreningen, 2005)   
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4 Nationella riktlinjer 
Under våren 2007 så presenterade Socialstyrelsen ett arbete om Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård. Syftet med de nationella riktlinjer som tagits fram ska vara en 

riktlinje och vägledning för hälso- och sjukvårdens verksamhet samt för socialtjänsten så att 

de ska arbeta på ett så effektivt sätt som det bara är möjligt. Ett annat syfte är att personer ska 

få en så bra vård som möjligt samt att behandlingsresultatet ska stå i proportion till det 

ekonomiska samt att behandlingen ska vara så lika oavsett vart man bor. (Socialstyrelsen, 

2007-11-08) Varje rekommendation som socialstyrelsen gör ska redovisa en effekt, evidens, 

och ekonomisk bedömning (Socialstyrelsen 2007, s.20 ).  

Socialstyrelsen har tagit fram vilka verktyg för hälso- och sjukvården samt för socialtjänsten 

som är beprövade och som man ska jobba efter när det gäller missbruk/beroende av narkotika. 

Nedan följer en kort beskrivning av varje verktyg. 

 

4.1 Missbruk enligt DSM-IV: 
För att det ska bli tal om ett missbruk så måste minst ett av fyra kriterier vara uppfyllda under 

en och samma tolvmånaders period. 

1. Upprepad användning av narkotika eller alkohol som i sin tur leder till misslyckande i att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.  

2. Upprepad användning av narkotika eller alkohol i riskfyllda situationer, till exempel i 

arbetslivet eller vid bilkörning.  

3. Till följd av missbruket blir det upprepade kontakter med rättsväsendet. 

4. Trots återkommande problem fortsätts användningen av narkotika eller alkohol.       

                                       (Socialstyrelsen 2007, s.36) 

 

4.2 Beroende enligt DSM-IV: 
För att det ska bli tal om ett beroende så krävs det att tre av de sju kriterierna ska vara 

uppfyllda under en och samma tolvmånaders period. 

1. Ett ökat behov för att den beroende ska uppnå ruseffekt. 

2. När bruket av narkotika eller alkohol upphör får personen abstinensbesvär.  

3. När personen tar narkotika eller alkohol under en längre tid eller i större mängd än vad som 

först avsågs. 

4. Personen har en varaktig önskan om att minska intaget, till följd med misslyckade försök. 
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5. Den beroende ägnar större delen av sitt liv till att skaffa, konsumera eller återhämta sig från 

bruket av narkotika eller alkohol. 

6. Personen försummar sina fritidsmässiga, yrkesmässiga eller sociala aktiviteter. 

7. Den beroende fortsätter med användningen av narkotika eller alkohol trots psykiska eller 

kroppsliga skador.  

                (Socialstyrelsen 2007, s.36) 

      

4.3 Beroende enligt ICD-10: 
För att det ska bli tal om ett beroende enligt ICD-10 så måste tre av sex kriterier vara 

uppfyllda. 

1. Stark längtan efter drogen. 

2. Svårighet att kontrollera intaget. 

3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 

4. Prioritering av droganvändningen är högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 

5. Ökad tolerans. 

6. Fysiska abstinenssymtom. 

(Socialstyrelsen 2007, s.37) 

 

4.4 ASI:  
Addiction Severity index, ASI, är diagnostiskt verktyg liknande DOK, ADAD och innehåller 

en intervju om frågor om personers missbruksproblem. ASI finns i två versioner den ena 

grundintervju innehåller drygt 180 frågor om personens narkotikaproblem även andra 

områden såsom psykisk och fysisk hälsa, sociala livet, kriminalitet samt om personens arbete.  

Den andra versionen är en uppföljningsintervju som fokuseras på aktuella förhållanden. 

(http://www.socialstyrelsen.se/IMS/ASI)  

 

4.5 DOK: 
DOK är ett databaserande dokumentations och kvalitetsutvecklingssystem för 

missbrukarvården i Sverige. Den innehåller en behandlingsplanering för missbrukaren samt 

att den ska ligga för grund när man väljer hur behandlingsplaneringen ska se ut. Samtidigt ska 

DOK bidra till en kunskapsutveckling inom missbrukarvåden.( http://www.ikmdok.com/) 
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4.6 ADAD: 
Adolescent Drug Abuse Diagnostcs ADAD är ett motsvarande system som DOK men är mer 

inriktat på ungdomar. Konstruktionen är liknande ASI och DOK, alltså att intervju frågorna 

täcker ett antal livsområden. (Socialstyrelsen 2007-11-26.)  

 

4.7 DUDIT: 
Drog Use Disorder Identification Test DUDIT är ett fråge formulär som ska upptäcka 

personer med riskabla eller skadliga narkotika vanor. Testet består av elva frågor om 

bland annat personens narkotika vanor. (Socialstyrelsen 2007, s108) 

 

4.8 DUDIT-E: 
DUDIT-E är en fortsättning på DUDIT men har ett syfte att ta reda på vilken 

svårighetsgrad personen har på sitt missbruk. (Socialstyrelsen 2007, s109) 

 

5 Behandling av missbruk 
 

Behandling: 
Termen behandling definieras i riktlinjerna så här ”Systematiska och teoretiskt grundande 

tekniker eller metoder som används för att hjälpa enskilda individer att komma ifrån sitt 

missbruk eller beroende.”  (Socialstyrelsen 2007, s.32) 

 

I studier med varierande storlek från 12 till 1973 patienter, jämfördes tre olika 

interventionstyper, dvs. stödjande metoder, omlärande och beteendeterapeutiska metoder samt 

psykoterapeutiska metoder. Det konstaterades att endast omlärande och beteendeterapeutiska 

metoder uppvisade signifikanta positiva effekter, särskilt under de första sex månaderna, vid 

jämförelse med en behandlad kontrollgrupp. Det var endast psykoterapi som kunde visa på att 

fler personer stannade kvar i behandlingen längre än i de övriga metoderna. 

Tyvärr saknas det tillräckligt med studier inom området läkemedelsbehandling av missbruk 

och beroende av centralstimulantia medel för att kunna dra några långtgående slutsatser. 
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Endast de studier som uppvisar positiva resultat presenteras. Behandlingen i försöksgrupperna 

har i regel utgått från något av det olika centralstimulantia medel, ibland i kombination med  

en annan insats till exempel rådgivning eller beteendeterapi. Följande fyra preparat är det som 

särskilt prövats: dextroamfetamin, baklofen, naltrexon och disulfiram. Sammanfattningsvis 

kunde det konstateras i studierna att farmakologisk behandling med dextroamfetamin och 

disulfiram har effekt vid framför allt kokainmissbruk. Tveksamheter finns det dock kring 

baklofen och naltrexon. Socialstyrelsen bedömer dock att resultatet av studierna av 

kokainmissbruk till viss del är lämpliga även för andra centralstimulantia medel. 

(Socialstyrelsen 2007, s.137) 

 

5.1 Abstinensbehandling:  
Ett annat ord för abstinensbehandling är avgiftning men det ordet anses inte som medicinskt 

korrekt. När man pratar om ordet avgiftning så menas det att substansen eller drogen 

försvinner ur kroppen på olika sätt. Socialstyrelsen har genom expertgrupper tagit fram en rad 

faktorer om vad man bör göra för att abstinensbehandlingen ska bli så lyckad som möjligt. 

Innan man påbörjar en abstinensbehandling så bör man ha regelmässiga informationssamtal 

som handlar om patientens situation samt om hur patienten kan förändra hans destruktiva 

leverne till ett positivt leverne man måste ha en röd tråd genom hela behandlingen samt efter 

vården som följer. Det har visat sig vara viktigt att hälso- och sjukvården samarbetar med 

socialtjänsten för om man endast behandlar patienten med abstinensbehandling utan eftervård  

så har det många visat sig gå tillbaka till missbruket. Forskningen pekar även på att en sluten 

behandling verkar fungera bäst samt att behandlingen inte är för kort. För en kort 

abstinensbehandling har visat vara ineffektiv. Vidare har det visat sig att faktorer som  

vårdklimat, miljö och förhållningssätt samt tillgängligheten är avgörande om behandlingen 

ska bli lyckad. (Socialstyrelsen 2007, s 126) 

 

5.2 Cannabis: 
När det gäller Cannabis så finns det inga farmakologiska preparat som visat sig hjälpa mot 

abstinensen som uppkommer när man bryter beroendet. Abstinenssymtomen som uppträder 

när man bryter ett beroende av cannabis är oro, agitation samt psykotiska symtom. Dessa  

symptom kan behandlas symtomatiskt med bensodiazepiner eller med antipsykosmedicin. 

(Socialstyrelsen 2007, s.127) 
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Det finns stöd som visar att behandlingen blir mest lyckosam om man omedelbart avlutar sitt 

missbruk/beroende. När man ska behandla en person som varit inne i ett missbruk/beroende 

av Cannabis så har det visat sig vara viktigt med en personal som har bra kunskap om 

kognitiva funktioner samt att de kan identifiera eventuell kognitiv funktionsnedsättning. 

Vidare har det visat sig bli en lyckad behandling om man under behandlingen fokuserar sig på 

missbrukets eller på beroendets negativa effekter på tankefunktionen samt att patienten 

regelbundet kommer in och lämnar urin prov 2-3 ggr per vecka så att man kan övervaka att 

personen inte går tillbaka till sitt destruktiva leverne. För personer som har små problem med 

Cannabis så har det visat sig räcka med tre till sex träffar medan personer som har ett uttalat 

missbruk/beroende ska ha minst fjorton träffar under en fyramånaders period samt att det ska 

kombineras med uppföljande stödinsatser. I vissa fall kan även behandlingen komma att 

innefatta familjen men då som stödinsatser. (Socialstyrelsen 2007, s.129) 

 

5.3 Amfetamin och Metamfetamin: 
Amfetamin och metamfetamin så finns det inte nog med faktaunderlag som stöder 

abstinensbehandling med hjälp av läkemedel utöver kompletterande symtomatisk behandling  

med bensodiazepiner mot oron, agitationen som uppkommer när man bryter ett beroende. 

(Socialstyrelsen 2007, s.127)  

Socialstyrelsen menar att studierna om Kokainmissbruk även till viss del är tillämpliga på 

Amfetamin, Metamfetamin missbrukare. (Socialstyrelsen 2007, s.138) När ett missbruk 

avbryts så får man oftast en abstinensperiod av oro, ångest, depression, trötthet som man 

måste bearbeta så att personen fortsätter att följfölja behandlingen. Den behandlingsform som  

visat sig ge bäst resultat är omlärande och beteendeterapeutiska metoder. Den metod som 

visade sig vara bäst för att folk skulle stanna hela behandlingen så visade sig den 

psykoterapeutiska metoden vara bäst. (Socialstyrelsen 2007, s.137) 

 

6 Samtal med en socialsekreterare  
Denna socialsekreterare får figurativt namn som Anna. 

 

Vid frågan om hur många personer som är inne i narkotika missbruk kan Anna inte säga om 

det är fler än de som är aktuella hos dem just nu. Anna skulle uppskatta att det är mellan 25-

30 stycken. Hon påstår att många använder olika narkotika preparat, alla blandar hejvilt. Det 
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är väl ingen som har någon huvuddrog direkt, man tar det som finns på marknaden. Det 

vanligaste drogerna i Gällivare är Hash, Amfetamin, tabletter (opiater, bensodiazepiner, 

subutex). Det är tillgång och efterfrågan som styr vill hon hävda. Hon tror att det är på grund 

att vi bor i norra Sverige som de tar vad de kommer över. Anna säger att många som går på 

Amfetamin en vecka, tar sedan tabletter för att tända av och lugna sig. De flesta individerna 

som har kontakt med oss på Socialtjänsten och som tar narkotika, röker Hash. Amfetamin, 

Hash, Bensodiazepiner säger hon är de vanligaste narkotiska preparaten i Gällivare. Vidare 

säger hon att heroinet har förekommit ibland men det är inget som är något problem i dag 

eftersom de inte vet någon som tar heroin, mycket på grund av att det är så dyrt tror hon.  

Anna berättar vidare att det på vuxen sidan är gruppen som är 20-30 år som är mest frekvens. 

På ungdomssidan är det mest frekvens hos dem mellan 18-20 år som faktiskt har utvecklat ett  

missbruk. Enligt socialsekreteraren är Hashet en inkörs port till de andra narkotiska 

preparaten. Hon menar att börjar man röka Hash så har man redan gått över en gräns eftersom  

man gör något som är olagligt. När man börjar med Hashet så kommer man i kontakt med 

andra kriminella. Enligt Anna är Hash, Amfetamin, Metamfetamin, Bensodiazepiner de 

vanligaste preparaten i Gällivare. Hon säger att deras klienter inte har någon koll på vad de 

stoppar i sig, de tror att de fått i sig Amfetamin när det egentligen kan vara Metamfetamin. 

När Socialtjänsten får tillbaka ett analys besked kan det även vara ecstasy i blodet, men 

klienten menar ofta att de inte tagit ecstasy utan att de tagit Amfetamin. Socialsekreteraren 

menar att narkotikan blandas på vägen  

med andra narkotiska preparat. Men hon har aldrig hört någon påstå att de går på 

Metamfetamin. 

 

”På alla klienter som blir aktuella hos Socialtjänsten, använder vi oss av en metod som heter 

ASI för att ta reda på missbruksgraden”. Det är en intervju som är väldigt konkret, där man 

frågar vilka droger personen använder och hur ofta de använder dem samt hur länge de använt 

dem. De använder sig även av ett screening formulär som heter Audit och Dudit. Audit är för 

alkohol och Dudit för droger, dessa två kan man använda som en första måttstock, för att  

avgöra om en person har ett missbruksproblem. Personen svarar själv på frågorna och utifrån 

det får man en analys av de eventuella problemen och vilket behov av hjälp man vill ha.  

ASI har Socialtjänsten som en inskrivningsintervju som man senare följer upp efter sex 

månader och efter ett år. Oavsett om klienten fortfarande är aktuella hos Socialtjänsten eller 

inte. Vanliga utredningssamtal är också förekommande. Socialtjänsten använder sig av ett 

dataprogram som heter safe-doc, där de dokumenterar allt de gör. Det är ett webbaserat 
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dokumentations program, där för vi in alla journalanteckningar, utredningar och beslut. Hon 

säger att socialtjänsten är skyldiga att dokumentera allt det gör, både samtal och besök. 

Utifrån det kan vi följa upp våra klienter. Just nu i skrivande stund går personalen på 

socialtjänsten en utbildning i MI, motiverande samtal. Anna berättar att de erbjuder 

individerna behandling, antingen på hemmaplan eller på annan ort beroende på behov. Om 

man väljer att göra sin behandling på hemmaplan, kan det vara att man har samtal med en 

person på Socialtjänsten. Eller att man har kontakt med en behandlingsassistent inom 

öppenvården. Man kan även genomgå en strukturerad behandling som drivs av två privata 

företag, de kan erbjuda behandling på hemmaplan. Behandlingen är väldigt individuell men  

 

om missbrukaren väljer att gå på samtal hos Socialtjänsten så är det ungefär en gång i veckan 

som man träffas. Tanken från Socialtjänstens sida är att om man har ett missbruk så går det 

ofta att behandla på hemmaplan, eftersom man kanske har kvar sina sociala kontakter samt 

bostad och en fungerande ekonomi. Utvecklar missbrukaren ett beroende rekommenderar 

Socialtjänsten i Gällivare en heltids behandling på annan ort, eftersom de ofta har förlorat 

bostad samt sina sociala kontakter. I Gällivare tittar Socialtjänsten på ICD-10 när man ska 

definiera ett beroende/missbruk för att det anser att DSM-IV är mer för hälso- och sjukvården. 

De menar att ifall man har fått sociala konsekvenser passar ICD-10 bättre. Men Socialtjänsten 

har precis börjat studera riktlinjerna i Socialstyrelsens riktlinjer och hur de ska kunna använda 

det i sitt arbete. Det finns en uppsjö av behandlingsformer på de olika behandlingshemmen. 

De utgår från individens behov samt individens egna önskemål när det väljer 

behandlingsform. Missbrukaren måste tro på behandlingsformen för annars är det ingen ide 

att de åker dit, menar socialsekreteraren. Den vanligaste behandlingsformen för narkotika 

missbrukare i Gällivare just nu är tolv stegs modellen. Anledningen till att den används så 

mycket är att man kan erbjuda en bra strukturerad eftervård när man kommer hem. Antingen 

sköts det genom behandlingshemmet eller genom de två privata aktörerna i kommunen. Det är 

alltid den enskildes behov som Socialtjänsten utgår ifrån när man väljer behandlingsform.  

När de diskuterar vilken behandlingsform som passar individen gör de alltid ett studiebesök 

på det aktuella behandlingshemmet för att se om individen tror sig passa in i verksamheten 

och komma överens med personalen. Majoriteten av missbrukarna är killar och oftast är 

personalen på behandlingshemmen män som har egen erfarenhet av ett missbruk. Detta leder 

ofta till att individerna kan relatera till personalen på ett bra sätt.  
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”Eftersom Gällivare är en liten kommun måste vi ta hjälp från andra kommuner. För det är 

inte försvarbart att kunna erbjuda olika behandlingsformer i Gällivare, eftersom det inte finns 

tillräckligt stort underlag”.   

 

Från Socialtjänstens sida görs det uppföljningssamtal och då används ASI metoden, utifrån de 

kan de se individernas resultat. Många gånger är det Socialtjänsten som är ansvariga för 

eftervården för individerna när de kommer tillbaka från behandlingshemmen och på så sätt 

blir det automatiskt en uppföljning. När individen inte längre är aktuella hos Socialtjänsten så 

har inte Socialtjänsten någon koll hur det går, det är bara att hoppas att det går bra.  

 

Socialtjänsten i Gällivare arbetar till viss del efter riktlinjerna men de har inte riktigt fått till 

det än, mycket på grund av att det nyss har kommit ut. Men de använder sig av de metoder 

som är vetenskapligt beprövade. Socialnämnden har gett socialtjänsten i uppdrag att arbeta 

med nationella riktlinjerna i studiecirkelform och kunna ta in andra ”vårdgrannar” t.e.x 

psykiatrin och vårdcentralen. Förhoppningen är att Socialnämnden ska anta riktlinjerna och 

säga att så här ska vi jobba.  

 

7 Diskussion 
I det här arbetet skulle jag titta på vilka som är narkotiska preparat som är vanligast i 

Gällivare samt vilka behandlingsmetoder som är bäst för varje narkotiskt preparat. Vidare så 

skulle jag titta om Socialtjänsten i Gällivare följer Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller 

behandlingen. I diskussionen nedan har jag försökt visa vad jag kommit fram till i detta 

arbete. Fakta materialet är fram taget i detta arbete genom intervjuer av en socialsekreterare 

samt från annan litteratur. Jag kan därför inte säga att man hittat alla fakta som stöder det här 

arbetet. Det kan förekomma andra narkotiska preparat i Gällivare som inte kommit fram 

under detta arbete.  

 

Anna berättar att det är mellan 25-30 stycken personer som är aktuella hos Socialtjänsten på 

grund av sitt missbruk. Enligt Anna och Polismyndigheten använder missbrukarna i Gällivare 

sig mest av Hash, Amfetamin och tabletter som opiater, bensodiazipiner och subutex. Anna 

berättar vidare att när klienter kommer till henne använder hon sig av metoden ASI som ett 

inskrivningsunderlag för att ta reda på missbruksgraden. Dessa uppgifter följs sedan upp efter 



Rapport nr: 436  2007-12-01 

  15(18) 

sexmånader och ett år. Anna berättar även att de diskuterar tillsammans med klienten om 

vilken behandlingsmetod som de tror fungerar bäst för just den klienten. För Anna menar att 

om klienten inte tror på behandlingen så är det ingen ide att skicka iväg dem till det 

behandlingshemmet. I riktlinjerna framkommer det vilka behandlingsmetoder som är bäst för 

varje preparat. För att man ska få ett lyckat resultat när det gäller Cannabis så har det visat sig 

viktigt att man bryter direkt med missbruket samt att man har en personal som har kunskap 

om kognitiva funktioner. Det har även visat sig vara bra om man fokuserar sig på de negativa 

effekterna på tankefunktionen samt att personen lämnar urinprov 2-3 ggr per vecka så att man 

kan övervaka personen. Stödinsatser till familjen har även visat sig vara lyckat i de fall man 

behövt sätta in det. När det gäller Amfetamin, Metamfetamin så har det visat sig vara bra att 

bearbeta personen till att fullfölja behandlingen för att den ska bli lyckad. De 

behandlingsformer som visat sig ge bäst resultat är omlärande och beteendeterapeutiska 

metoder. När en person slutar med något av de ovanstående preparaten så har det visat sig att 

man kan få abstinenssymtom som oro, ångest depressioner och detta behandlar man bäst med 

Bensodiazepiner.  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård förespråkar användning 

av ASI. (http://www.socialstyrelsen.se/IMS/ASI) Vidare säger de nationella riktlinjerna att 

man även ska använda sig av det datorbaserade dokumentations och 

kvalitetsutvecklingssystemet DOK. (socialstyrelsen 2007, s 112) Socialtjänsten i Gällivare 

använder sig dock inte av DOK utan de använder ett webbaserat dokumentationsprogram 

kallat safe-doc där de för in alla journal, utredningar, beslut, samtal och besök. Enligt det 

nationella riktlinjerna så ska man använda sig av speciella frågeformulär när en person 

kommer i kontakt med socialtjänsten, frågeformulären heter Drog Use Disorder Identification,  

DUDIT. (Socialstyrelsen 2007, s 112) I Gällivare använder sig Socialtjänsten av Dudit för att 

avgöra om en klient har ett missbruksproblem.  

 

Socialtjänsten i Gällivare använder sig av ett instrument som heter ICD-10 för att kunna 

definiera ett beroende eller missbruk. Anna anser att ICD-10 är mer lämpligt för deras arbete 

än vad DSM-IV. Hon anser att DSM-IV är mer lämpligt för hälso- och sjukvården. 

Riktlinjerna säger att socialtjänsten ska arbeta efter dessa metoder (Socialstyrelsen 2007, s 36) 

 

I riktlinjerna finns det behandlingsmetoder som visar hur man på ett vetenskapligt sätt bör 

behandla en missbrukare samt vilka stödåtgärder som måste tillsättas. Riktlinjerna säger även 
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att eftervården kan vara avgörande för att få ett lyckat resultat av en behandlingsform. 

(socialstyrelsen 2007, s 129) Anna berättar att de har som mål att genomföra uppföljande 

samtal med en klient tre till sex gånger som eftervård.  

Enligt Socialstyrelsen måste klienten före en abstinensbehandling ha regelmässiga 

informationssamtal som handlar om klientens situation och om hur klienten kan förändra sitt 

destruktiva leverne till ett positivt leverne och då måste klienten ha en röd tråd genom hela 

behandlingen samt under eftervårds tiden. Studier har visat att det är viktigt att hälso- och 

sjukvården har ett samarbete med Socialtjänsten. Får klienten endast abstinensbehandling och 

ingen eftervård har det visat att många har gått tillbaka till missbruket. Forskningen har även 

visat att en sluten behandling verkar fungera bäst och att behandlingen inte är för kort. 

(Socialstyrelsen, 2007-11-08) Eftersom Gällivare är en sådan liten ort så måste Socialtjänsten 

skicka i väg klienterna till andra kommuner som har behandlings hem. Anna menar att det 

skulle vara för dyrt att hålla med en sådan behandling i Gällivare. Anna berättar om vikten av 

ett gott samarbete mellan deras vårdgrannar som hon kallar dem. Anna berättar att 

Socialnämnden i Gällivare har gett Socialtjänsten ett uppdrag som går ut på att de ska titta och 

utreda hur de kan arbeta med de nationella riktlinjerna samt hur de ska implementera de 

riktlinjerna i Gällivare.     

 

8 Slutsats 
Under detta arbete har jag tagit fram att Socialtjänsten i Gällivare redan använder många av 

de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram och som är vetenskapligt bevisade.  

Enligt Anna diskuterar de med klienten vilken behandlingsform som tros passa bäst för 

klienten. För tror inte klienten på behandlingsformen, kommer det heller inte att fungera. När 

de kommit överens om en behandlingsform får klienten åka dit på ett studiebesök. Den 

behandlingsform som kan erbjudas på hemmaplan är samtal med olika instanser, behöver 

dock klienten genomgå tolvstegs behandlingen måste de åka till en annan kommun för att få 

den behandlingen. Anna berättar att de från Socialtjänsten försöker ordna med behandling på 

hemmaplan om klienten fortfarande har en fungerande ekonomi samt bostad. Har klienten  

Där emot genomgått den psykiska påfrestningen i att mista sina sociala kontakter samt bostad 

och inte längre har en fungerande ekonomi så menar hon att det är bäst att klienten får sin 

behandling på någon annan ort. Jag anser att det låter väldigt vettigt att klienten måste tro på 

behandlingsformen, gör de inte det så är det bortkastade pengar att skicka någon på 
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behandlingshem. Jag kan även förstå att Gällivare kommun inte har ekonomi till att ha ett 

behandlingshem i kommunen, eftersom det ändå är så pass få som är missbrukare och som 

genomgår behandling. Jag har fått uppfattningen att Socialtjänsten i Gällivare arbetar på det 

sättet som forskningen visat vara bra. Alltså att de ser till att klienterna får en bra eftervård 

med samtal med både Socialtjänsten och personer inom hälso- och sjukvården. För att till så 

stor del som möjligt hjälpa klienten att undvika ett återfall.  

 

Enligt statistiken är det väldigt många anmälda narkotikabrott i Gällivare, men det är svårt att 

avgöra om det innebär att det är många personer som är missbrukare eller om det är en och 

samma person som begår flera av dessa narkotikabrott. 2006 år statistik visar att det är 941 

personer räknat på hundratusen invånare. I Gällivare bor det drygt 19 000 invånare.  Vid 

intervju framkom det att det är mellan 25-30 personer som är aktuella hos socialtjänsten i  

Gällivare. Jag anser att det är svårt att jämföra dessa siffror för att avgöra om verkligheten 

stämmer överens med statistiken.  

 

Det här arbetet har gett mig en större förståelse i hur man arbetar i Gällivare med missbrukare 

från första kontakten med socialtjänsten tills man är färdigbehandlad. Efter det här arbetet så 

har jag fått en större insikt vad en missbrukare går när han ligger under en behandling samt 

vilka konsekvenser en person får när han brukar olika narkotiska preparat. Det är något jag 

kan ha nytta av och ta med mig i mitt blivande yrke som polis. Även polismyndigheten har 

nytta av det här arbetet, de kan ta till sig arbetet så att varje polis har chans att få fördjupade 

kunskaper om bland annat hur man inom Socialtjänsten arbetar med personer med 

missbruksproblem.  

 

Eftersom de nationella riktlinjerna är så pass nya så hade man kunnat göra en uppföljning av 

detta arbete för att titta om riktlinjerna efterlevs samt om man har börjat använda riktlinjerna 

fullt ut. 
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