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Sammanfattning 
 
År 2011 var läkemedelsberoende det näst största missbruket i Sverige, trots det är kunskapen 
om läkemedelsberoende liten. Många av personerna som utvecklat ett beroende upptäcks hos 
primärvården och kommer sällan i kontakt med socialtjänsten. Därför är en samverkan mellan 
myndigheterna relevant då beroende är komplext och det borde tas hänsyn till flera aspekter. 
Syftet med studien var att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och primärvården 
ser ut vid läkemedelsberoende i Umeå. Genom litteratur och intervjuer med läkare på 
hälsocentraler besvarades syftet. Resultatet visar på att det i dagsläget inte finns någon 
specifik samverkan mellan myndigheterna vid läkemedelsberoende. Läkarna anser att 
läkemedelsberoende ligger på sjukvårdens ansvar och de har svårt att se ett behov av en 
samverkan. Intervjuerna visar på att bilden av läkemedelsberoende skiljer sig från bilden av 
alkohol- och drogberoende, vilket resulterar i att läkarna behandlar patienterna på skilda sätt. 
Vinsten med en samverkan är att myndigheterna arbetar tillsammans för att få en helhetsbild 
av individen. De professionella är experter på sina respektive områden och genom att arbeta 
runt individen med läkemedelsberoende kan de olika behoven på ett bättre sätt tillgodoses. 
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1. Inledning  
 
I Statens offentliga utredning (SOU, 2011) framkommer att det i Sverige år 2011 var 65 000 
personer som hade ett läkemedelsberoende. Internationellt har läkemedelsberoende 
uppmärksammats mycket mer än i Sverige, trots att det i Sverige är det näst största beroendet. 
Det är förvånade då socionomprogrammet i Umeå inte berört läkemedelsberoende och det 
gjorde att intresset väcktes för att studera fenomenet. Kunskapen om läkemedelsberoende är 
litet i Sverige idag. Det finns endast särskilt utformad specialistvård för personer med 
läkemedelsberoende på några få platser i Sverige, och styrs av hälso- och sjukvård. På andra 
platser där det finns behandling ligger den integrerad med annan beroendevård. Vårdbehovet 
är dock större än den specifika behandlingen som finns att erbjuda. 
 
Det finns ingen särskild bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) gällande 
hur vård av personer med missbruk eller beroende ska se ut. Däremot framkommer det i HSL 
3 § 1 st. att landstinget har en generell skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård för 
alla bosatta i landstinget. Samt att de ska arbeta förebyggande mot ohälsa enligt HSL 2c §. I 
det förebyggande arbetet mot beroende har primärvården en viktig roll, då många människor 
kommer i kontakt med dem. Genom tidiga och förebyggande insatser kan skadan minska både 
för den enskilda individen och för samhället (SOU, 2011). Detta innebär att det är upp till 
varje läkare att ta sitt ansvar för patienten då det inte finns några tydliga lagrum för hur 
läkaren ska gå tillväga vid läkemedelsberoende.  
 
I socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 5 kap. 9 § framkommer det att socialnämnden ska se till 
att den enskilda missbrukaren får den hjälp den behöver för att bli fri från sitt missbruk. 
Kommunen ska också arbeta informativt och utåtriktat för att förebygga och motverka 
missbruk av droger, alkohol och andra beroendeframkallande medel. Enligt tidigare studier 
har socialtjänsten lagt de mesta resurserna på de redan identifierade missbrukarna, medan bara 
en liten del har gått till sekundär prevention. För att kunna arbeta med sekundär prevention är 
det viktigt att utveckla ett samarbete och en samverkan med andra verksamheter. Från 
Socialstyrelsens sida ser de gärna att socialtjänsten skulle förflytta en del av beroendevården 
ut till vårdcentralerna, vilket skulle kunna underlätta sjukvårdens arbete med beroende. De 
skulle på det här sättet även kunna jobba med en tidig upptäckt och behandling. Primärvård, 
socialtjänst och försäkringskassan är exempel på myndigheter som skulle kunna samverka för 
att förbättra insatser och hjälpa personer med beroendeproblematik (Jonasson, 1997). 
 
Målet med denna studie var att ta del av hur socialtjänsten och primärvården i Umeå arbetar 
med läkemedelsberoende, för att få ett bredare perspektiv på hur arbetet med 
läkemedelsberoende ser ut idag samt hur en samverkan skulle kunna fungera. Förhoppningen 
var att göra intervjuer med verksamma inom missbruksenheten på socialtjänsten och i 
primärvården. Det blev inte möjligt att genomföra intervjun med socialtjänsten och studien 
har därför utgått från intervjuer med primärvården. De frågeställningar som skulle ha använts 
om socialtjänsten hade medverkat var: hur arbetar socialtjänsten med läkemedelsberoende 
samt när man kan söka hjälp via socialtjänsten?  
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Även om läkemedelsberoende inte berörts under studietiden på socionomprogrammet har vi 
på andra sätt kommit i kontakt med personer som har ett läkemedelsberoende. Genom 
verksamhetsförlagd utbildning och arbetslivserfarenheter inom socialt arbete har vi sett att 
vem som helst kan bli beroende. Det spelar ingen roll vilken uppväxt vi har haft, vad vi har 
för utbildning eller vart vi bor.  När man får ett recept utskrivet av sin läkare litar vi på den 
expertis som finns inom sjukvården, att det kommer hjälpa en och inte stjälpa en. Med alkohol 
och droger vet de flesta att det finns en risk att bli beroende, men hur kommer det sig att vi 
inte känner till riskerna med läkemedel lika väl? 
 

2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att undersöka hur samverkan fungerar mellan primärvård och socialtjänst vid 
läkemedelsberoende i Umeå kommun. 
 

• Vilka rutiner har sjukvården för att säkerställa att bruket blir så kortvarigt som möjligt 
samt vilka rutiner har de för att avsluta medicinering? 

 
• Hur bemöter sjukvården en patient som blivit beroende av sitt ordinerade 

smärtstillande läkemedel? 
 

• Hur ser samverkan ut mellan primärvård och socialtjänst ut samt hur ser 
ansvarsfördelningen ut? 

 

2.1. Begreppsdefinition 
Läkemedelsberoende: i uppsatsen innebär det primärt läkemedelsberoende av ett 
smärtstillande läkemedel som förskrivits av en legitimerad läkare (Johansson & Wirbing, 
2005). 
 
Samverkan: i uppsatsen betyder samverkan att man tillsammans med andra personer ofta med 
skilda utbildning, olika regelsystem och att den organisatoriska positionen skiljer dem åt 
arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Danermark, 2005). 
 

3. Kunskapsöversikt 
 
Här nedan kommer det presenteras om läkemedelsberoende, tidigare forskning om samverkan 
och sekretess mellan myndigheter. Detta för att få en grundläggande bild av hur 
läkemedelsberoende och samverkan mellan myndigheterna ser ut.  
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3.1. Läkemedelsberoende 
Sjukvården skriver ut läkemedel i syfte att ge behandling. De flesta läkemedel används på rätt 
sätt och fyller en stor funktion för många människor (Jonasson, 1997; Johansson & Wirbing, 
2005). I flera tusen år har opioider, som ursprungligen utvinns ur vallmo, lindrat smärta hos 
människor. Det är fortfarande idag det mest effektiva läkemedlet mot smärta. Opioider 
påverkar det naturliga belöningssystemet och har en beroendeframkallande effekt. Dock finns 
det stora individuella skillnader i opioideffekter, smärtkänslighet, toleransutveckling och 
abstinenssymtom, men orsakerna till att vi reagerar olika är bara delvis kända (Franck & 
Nylander, 2011). Det som till en början var till hjälp och nytta kan förvandlas till ett beroende 
och bli det som till sist stjälper en människa (Jonasson, 1997; Johansson & Wirbing, 2005). 

3.2. Krav och säkerhet av läkemedel 
 

Ett läkemedel ska vara av god kvalitet och vara ändamålsenligt. Ett läkemedel 

är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal 

användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den 

avsedda effekten. Läkemedelslagen (1992:859) 4 § 1 st.  
 
Ett läkemedelsföretag som ger ut ett läkemedel prövar det på ganska få människor och under 
en kortare tidsperiod. Biverkningar som kan komma av ett visst läkemedel kan innefatta att ett 
beroende utvecklas, dock visar det sig oftast inte förrän läkemedlet redan har kommit ut på 
marknaden. De som använder läkemedlet blir försökskaniner för beroenderisken (Borg & 
Johansson, 1998). Biverkningar av ett läkemedel kan framträda långsamt. Det kan ibland ta 
flera år innan det upptäcks att läkemedlet är orsaken till allt svårare symptom och problem 
(RFHL, 2008). 

3.3. Abstinens och toleransutveckling 
Många tror att den som utvecklar ett läkemedelsberoende har en dålig karaktär, men det 
stämmer inte. Själva beroendet uppstår genom mekanismer som personen själv inte kan styra 
över. Mekanismerna kan exempelvis vara en persons abstinens- och toleransutveckling (Borg 
& Johansson, 1998). Abstinensbesvär kan uppstå när en person avslutar sin medicinering. Vid 
intag av smärtstillande läkemedel som innehåller opioider ersätter de hjärnans naturliga 
endorfiner. Endorfiner hämmar smärtsignalerna till hjärnan och ger en känsla av 
välbefinnande. Opioiderna tar över endorfinernas roll och produktionen av de naturliga 
endorfinerna avtar. När medicineringen avslutas står kroppen utan ett naturligt skydd mot 
smärtsignalerna och abstinensen blir påtaglig (Beermann, 2007).  
 
Tolerans för ett läkemedel uppstår när kroppen har börjat vänja sig vid effekterna av 
preparatet och därför behöver en större dos för att uppnå samma effekter som i början av 
behandlingen. Vid ökad dos ökar risken för biverkningar och så småningom kommer kroppen 
utveckla en tolerans för den nya dosen och risken för ett beroende ökar (RFHL, 2008; 
Beermann, 2007). Har kroppen ökat sin tolerans för ett specifikt läkemedel kan det även bidra 
till ökad tolerans av andra läkemedel med liknande substanser och egenskaper, vilket kallas 
korstolerans. (Beermann, 2007). 
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3.4. Tidigare forskning om samverkan mellan myndigheter 
Människan består av en biologisk, en psykologisk och en social del som alla hör samman och 
bildar en helhet. Det faktum att människan är en helhet och påverkas av olika faktorer är en 
orsak till att samverkan mellan de människobehandlande verksamheterna är aktuell 
(Danermark, 2005). Genom tidigare samverkansprojekt mellan socialtjänst och primärvård 
uppger Danermark och Kullberg (1999) att det finns en asymmetrisk relation mellan 
yrkesgrupperna. Socialarbetarna har hjälpt primärvården genom att bidra med expertråd vid 
svåra fall. Socialarbetarna upplevde att de inte fick samma hjälp tillbaka, de hade önskat att få 
information om hur sjukdomar kan påverka klienten. En faktor som kan påverka den 
asymmetriska relationen var att fler socialarbetare önskade att samverka med primärvården, 
medan primärvården inte såg ett lika stort behov av samverkan mellan myndigheterna. Den 
asymmetriska relationen visar på att statusskillnader mellan yrkeskategorierna kvarstår. 
Generellt har det framkommit att läkare spelar en stor roll för samverkan, då läkare anses ha 
högre status än socialarbetare. Läkare vill inte förlora kunskapen om klientens hälsa och kan 
se det som ett hot om en samverkan finns med socialtjänsten. Samverkan mellan socialtjänst 
och primärvård som omfattar äldreomsorg var relativt vanligt, däremot när det gäller frågor 
om alkohol- och drogbehandling var det betydligt mer ovanligt med samverkan (Danermark, 
2005).  
 
När organisationer gått samman för att diskutera en eventuell gemensam insats tar de med sig 
historien från sina respektive organisationer. De tar även med sig deras nuvarande tillgängliga 
resurser, personal och organisatoriska strukturen, och en framtid som anges i myndigheternas 
filosofier och mål. Vilket kan bidra till att nya insatser hämmas (Goldkind & Pardasani, 
2012). Andra hinder som kan hämma en samverkan mellan olika myndigheter kan vara att de 
har olika lagstiftningar, politisk kontroll och separat finansiering (Löfström, 2009). Tidigare 
studier visar att de hinder som finns idag är i princip samma hinder som fanns för 30 år sedan 
vid samverkan. Det här visar på att det har funnits en utarbetad tanke under en längre tid på 
hur samverkan kan fungera, men trots det har de övergripande hindrena inte lyckats 
övervinnas (Mattsson, 1989). En annan studie visar att brist på resurser kan vara en orsak till 
att organisationer är intresserade av att samverka. När organisationernas resurser är knappa, 
blir de mer motiverade att etablera relationer med andra organisationer (Löfström, 2009).  
 
Viktiga faktorer för en framgångsrik samverkan är att uppmärksamma att det finns informell 
och formell kommunikation. Genom att bygga relationer mellan de olika organisationerna, att 
dela på äran, ha en jämlik fördelning, att tid finns att tillgå, att det finns engagemang och 
tillräcklig resurser leder till en fungerande samverkan. Den enskilda individens vilja att skapa 
relationer, att lära sig någonting nytt och att dela på ledarskapet är faktorer som påverkar 
samverkan samt att skapa förtroende, förståelse och respekt för varandra. Samverkan kan bli 
ett varaktigt förhållande som genom tidigare separata organisationer skapar en ny struktur 
tillsammans. Varje organisation bidrar med sina egna resurser och tillsammans bildar de en 
gemensam produkt eller tjänst. Genom att samordna resurserna kan större kapacitet uppnås än 
vad den enskilda individen eller organisationen kan uppnå var för sig. Varje samarbete är 
unikt och det gör att det blir en utmaning att avgöra vad som krävs för att hitta framgångsrika 
faktorer för den specifika situationen (Perrault, McClelland, Austin & Sieppert, 2011). 
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Det finns många anledningar till samverkan 
när målet är att skapa så bra insatser som 
möjligt för individer som är i behov av 
samhällets stöd. Det kan förebygga 
välfärdssamhällets sektorisering, där 
organisationer idag ofta har olika mål, 
instruktioner och handlingsplaner. Samverkan 
kan även leda till kompetensutveckling. Mötet 
över sektorsgränser skapar nya former av 
organisering och lärande som kan leda till ett 
mer samlat stöd för individen genom kompletterande kompetenser. Samverkan kan även bidra 
till att ändra det sätt som myndigheterna styrs på. Det tidigare hierarkiska styrsättet ersätts allt 
oftare av nätverk och andra sätt att organisera arbetet på. Samverkan stödjer individens egen 
makt över situationen och sitt liv, och ger aktörerna omkring dem möjlighet att stödja dem i 
den utvecklingen (Fridolf, 2004). För att tydliggöra detta har en modell av hur samverkan runt 
klienten kan se ut skapats av författarna.  
 
Socialarbetarens roll är bland annat att vara “spindeln i nätet” mellan myndigheter. De 
verksamma inom socialtjänsten har en funktion och ett ansvar att samverka med andra 
myndigheter gällande enskilda klientärenden. Det behövs en samlad kunskap för att kunna 
hjälpa klienter med en komplex livssituation, och samverkan mellan myndigheterna bidrar till 
att arbeta utifrån en helhetssyn. Det blir även en effektivare insats om det är fler myndigheter 
som samverkar mot gemensamma mål (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). 

3.5. Sekretess mellan myndigheter  
Sekretess finns mellan olika myndigheter på grund av att sekretesskyddad information som 
har inhämtats eller lämnats till en verksamhet inte ska användas i någon annan verksamhet för 
vilken den inte är avsedd. Det måste finnas stöd i lag för att en verksamhet ska kunna inhämta 
sekretesskyddad information om en enskild person från en annan verksamhet, för att därefter 
kunna nyttja den i sin egen verksamhet. Däremot framkommer det i förvaltningslagen 
(1986:223) 6 § att varje myndighet ska hjälpa andra myndigheter inom ramen för den egna 
verksamheten, vilket är en form av samverkan. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 
2009:400) 6 kap. 5 § framkommer också att myndigheter ska samverka, då de på begäran av 
den andra myndigheten ska lämna uppgifter som den förfogar över. Samverkansreglerna får 
dock inte överskrida sekretessbestämmelserna genom att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut 
till andra myndigheterna om inga undantagsregler föreligger.  
 
Det är vanligt att det finns samrådsgrupper i en kommun, syftet med dessa är att på ett bättre 
sätt kunna nyttja och samordna de resurser som finns inom kommunen. Varje myndighet som 
deltar i samrådsgruppen måste pröva om sekretessbestämmelserna medger att uppgifter om 
enskilda individer kan lämnas till de andra myndigheterna i gruppen. Utbyte av information 
om individen kräver i regel den enskildes samtycke för att sekretessen ska kunna brytas. Det 
finns dock sekretessbrytande bestämmelser som inte kräver den enskildes samtycke. 
Undantagsreglerna för myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten regleras i 
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OSL 26 kap. 9 §, där framkommer det att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas mellan 
myndigheterna för att kunna ge nödvändig vård, stöd eller behandling. Det kan vara 
exempelvis om personen är minderårig eller har ett fortgående missbruk av 
beroendeframkallande medel. Gällande missbrukare behöver dock inte deras tillstånd vara så 
pass allvarligt att tvångsvård föreligger för att information mellan myndigheterna ska kunna 
utbytas (Clevesköld & Thunved, 2009). 
 

4. Samverkansmodeller 
 
Under följande kapitel kommer några olika samverkansmodeller att presenteras som har 
använts till hjälp för att analysera materialet. Detta för att få en djupare förståelse av det 
resultat som framkommit av intervjuerna.  

4.1. Samverkansformer 
Det finns tre grundläggande samverkansformer som ofta används tillsammans vid samverkan 
mellan socialtjänst och sjukvård när det gäller beroende.  Den samverkansform som ligger 
närmast klienten är interprofessionell samverkan som är mellan olika professioner, till 
exempel sjukvårdspersonal och socialsekreterare. Samverkan mellan olika organisationer 
kallas interorganisatorisk, vilket skulle kunna vara mellan vårdcentral och socialtjänst. Den 
tredje samverkansformen är intersektoriell samverkan som är mellan olika huvudmän, som 
landsting och kommun. Utifrån de här formerna arbetar socialtjänst och sjukvård mot 
specifika mål genom koordinerade insatser för att bättre kunna möta klientens behov (Anell & 
Mattisson, 2009). 

4.2 Samverkansfaktorer enligt Danermark 
Danermark (2005) delade upp samverkan i tre olika teman som innehåller olika faktorer som 
påverkar samverkan. Det krävs att de tre områdena identifieras, lyfts fram och diskuteras för 
en fungerande samverkan. 
 

• Kunskap- och förklaringsmässiga faktorer 
När organisationer ska samverka finns det ofta olika yrkeskategorier vilket medför att 
de har skilda utbildningar. Det leder till varierande sätt att se på problemet, 
användandet av skilda metoder och har olika teoretisk bakgrund. Det är naturligt att 
synsätten skiljer sig åt men det är viktigt att skilda synsätt uppmärksammas, 
diskuteras, att respekt visas och en vilja att lära sig av varandras synsätt. Det skapas ett 
speciellt språk inom olika yrken vilket är naturligt men inom samverkan är det viktigt 
att man visar respekt för andras yrkesspråk, att lära sig grundläggande begrepp kan 
visa på respekt. Vad som är sanning och kunskap är frågor som kan skapa obalans i 
samverkansgruppen, viss typ av kunskap kan ha högre status och tyngd än annan. 
Trots det är allas kunskap viktig. 
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• Formella och informella regler 
Organisationer styrs av regler, som kan försvåra eller underlätta samverkan. Frågor 
som borde jämföras mellan verksamheterna inför samverkan är för vem reglerna 
gäller, vad målsättningen är med de och vilket ansvar reglerna anger att verksamheten 
har. Det är även viktigt att redogöra vilka de informella reglerna är som råder på en 
arbetsplats. 
 

• Organisatoriska situationen 
En faktor att ta hänsyn till är om det finns skillnader i den politiska styrningen samt av 
vem och vart beslutsfattningen sker. Det leder till att olika verksamheter har olika 
frihetsgrader av att ta beslut och det är inget de kan styra över. Om organisationerna 
som ska samverka har olika frihetsgrader är det viktigt att prata om det och lära sig att 
arbeta utifrån det. Inom hälso- och sjukvård är den politiska styrningen svag, där utgår 
arbete från vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänstens arbete har däremot en 
stark politisk styrning. Varje beslut om till exempel olika tvångsåtgärder beslutas av 
lokala politiker. 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förutsättningar för en god samverkan är att det 
finns en klar och tydlig ledning. Att det finns ett tydligt och uttalat mål och tillräckligt med 
resurser ges. Det är även viktigt att skillnaden mellan de som ska samverka i avseende synsätt, 
organisation och regelverk har identifieras. Skillnader som skapar hinder undanröjts 
alternativt att de finner sätt att hantera de. Hinder som kan uppstå är när samverkan inte har 
planerats ordentligt och förutsättningar för den inte har skapats. Förutsättningar är något som 
måste skapas och inte något som uppstår för att ett beslut tagits för att samverka (Danermark, 
2005). 

4.3. Samordning enligt Fridolf 
Samordning är till för att skapa en tvärsektoriell samverkan. Inga nya organisationer ska 
skapas utan en överlappning ska ske mellan redan befintliga organisationer för att på ett bättre 
sätt kunna ge kvalitativa insatser till utsatta grupper. Den tvärsektoriella samverkan beskrivs 
som fem olika grader av överlappning. Samexistens är den första, vilket innebär att 
organisationerna känner till varandra men arbetar parallellt utan att komma nära varandra. 
Samverkan är den andra graden där organisationerna fortfarande arbetar utifrån respektive 
ursprungsmål och där samverkan sker parallellt, de börjar handla gemensamt men går inte in i 
varandras verksamheter. Vid samordning, som är den tredje graden, genomför aktörerna 
uppgifterna tillsammans. Det förutsätter att gemensamma normer och mål utformats mellan 
de båda aktörerna. Samarbete är fjärde graden av överlappning där även värderingar kan 
förändras då det inte enbart är ett organisatoriskt fenomen utan även ett mellanmänskligt. 
Relationerna och individernas egna ambitioner spelar större roll för hur de kommer lyckas 
med samverkansprojektet. När de tar steget att arbeta tillsammans för individens bästa tar 
arbetet tid och kräver förändring hos alla parter. Till slut påverkas värderingar, attityder och 
gemensamma uppfattningar skapas, den yttersta graden av överlappning har uppnåtts vilket 
benämns som samsyn (Fridolf, 2004). 
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5. Metod 
 
Under denna rubrik kommer det att redovisas studiens urval, analys och datainsamling. Sedan 
kommer en diskussion föras kring studiens tillförlitlighet och äkthet och de etiska aspekterna. 

5.1. Metodval 
Uppsatsens forskningsområde grundar sig på ett förslag från utvecklings- och 
fältforskningsenheten i Umeå, som arbetat fram idén tillsammans med alkohol- och 
drogmottagningen. Under förarbetet till uppsatsen anordnades ett möte med personal från 
alkohol- och drogmottagningen för att diskutera tankar och idéer om forskningsområdet. 
Utifrån det påbörjade en kunskapsöversikt om samverkan mellan primärvård och socialtjänst 
samt om läkemedelsberoende att samlas in, för att få en kunskapsbas och en bredare 
förståelse. Författarna har arbetat utifrån en kvalitativ ansats för att på ett lämpligt sätt kunna 
besvara frågeställningarna.  
 
Vid en kvalitativ studie får forskaren en central roll, då det är forskaren som väljer hur den 
vill kategorisera och analysera materialet (Fejes & Thornberg, 2009). Inom 
samhällsvetenskapen är det människor och deras sociala värld som är intressant att undersöka, 
det läggs fokus på orden inom kvalitativ forskning. Människan skapar en mening till det som 
händer och sker, det gör att forskaren inom en kvalitativ ansats har en vilja att förstå den 
sociala verkligheten utifrån hur intervjupersonerna ser den (Bryman, 2011). Målet med 
studien var att se vilka tankar, idéer och uppfattningar de olika informanterna hade om 
forskningsområdet, därför valdes en kvalitativ studie för att få en djupare kunskap och 
förståelse om det valda ämnet. Även att arbeta nära det insamlade materialet och med en 
förhoppning om att gå på djupet stärkte metodvalet. Genom att göra intervjuer var syftet att 
inte bara få veta hur de praktiskt arbetar utan att även få veta hur deras bild av 
läkemedelberoende och samverkan såg ut och vad som sades mellan raderna för att få en 
bredare förståelse. 

5.2. Urval och bortfall 
I Umeå kommun finns det nio hälsocentraler, fem landstingstyrda och fyra privatägda. Alla 
nio hälsocentraler ingick i urvalsramen och kontaktades via e-post. Ett bekvämlighetsurval 
gjordes genom att receptionen på varje hälsocentral kontaktades och de i sin tur skickade 
vidare förfrågan. Utgångspunkten var att göra två intervjuer med läkare eller annan personal 
på hälsocentralen med kunskap om det givna ämnet. Ur urvalsgruppen var det två som 
svarade och sa att de inte hade möjlighet att delta. Tre läkare svarade och var villiga att delta i 
en intervju, två arbetade inom den privata sektorn och en inom den offentliga sektorn.  
 
Socialtjänsten i Umeå kontaktades för att få till stånd en intervju för att få båda 
myndigheternas bild. De kontaktades vid ett flertal tillfällen både via e-post och via telefon, 
men ingen kunde delta i en intervju. Därefter kontaktades socialtjänsterna i Umeås olika 
kommundelar, även där var det ingen som kunde delta. Slutligen skickades en förfrågan om 
socialtjänsten i Umeå kunde svara på frågor via e-post, vilket de inte hellre kunde besvara på 
grund av tidsbrist. Då syftet var att undersöka hur samverkan ser ut i Umeå, beslutades att inte 
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skicka iväg en förfrågan till någon annan kommun. Då socialtjänsten inte kunde delta 
resulterade det i att mer tid fanns över för att få en större inblick i primärvårdens syn och en 
till intervju med primärvården gjordes. 

5.3. Intervjupersoner 
Till intervjun utformades en intervjuguide för att kunna få svar på studiens syfte och 
frågeställningar. En pilotstudie av intervjuguiden genomfördes och därefter gjordes viss 
korrigering för att undvika missförstånd och eventuella oklarheter. Intervjuerna som 
genomfördes var av semistrukturerad karaktär, det gav en struktur samtidigt som det gav 
frihet att ställa följdfrågor. De tre intervjuer som genomfördes var med läkare som arbetade 
inom primärvården, de hade alla varierande yrkeserfarenheter bakom sig. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplatser i ett enskilt rum för att undvika att de blev 
påverkad av yttre faktorer. I en av intervjuerna var informanten dock tvungen att ta en paus 
för att hjälpa en kollega. En annan av intervjuerna blev försenad, vilket orsakade stress både 
hos informanten och hos respondenterna. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon 
och intervjuerna varade från 29-58 minuter. De två första intervjuerna gjordes under samma 
vecka, den tredje skedde något senare och analysen hade redan påbörjats av de två andra 
intervjuerna. 

5.4. Analys av intervjuerna 
Analysmetoderna är till för att organisera, koncentrera och göra analysen av intervjuerna mer 
hanterlig. För att analysera materialet har inspiration hämnats från tre metoder som Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver, meningskoncentrering, meningskategorisering och 
meningstolkning. Alla intervjuerna transkriberades och under analysen plockades centrala 
teman ut, vilka sedan diskuterades i grupp och reflekterades tillbaka på studiens 
frågeställningar. Därefter kategoriserades de in i tre huvudteman; samverkan med 

socialtjänsten, hur primärvården jobbar och hur informanterna ser på missbrukare. Den sista 
intervjun transkriberades och kategoriserades efter att de två första redan var klara. När alla 
intervjuerna kategoriserats lästes de igenom, likheter och skillnader mellan intervjuerna 
framträdde. Det fanns en del tydliga mönster i och mellan intervjuerna, det upptäcktes även 
underliggande meningar. 

5.5. Analys av materialet  
När allt material var insamlat tog analysen fart och empirin sammanställdes. Det analyserades 
vad de enskilda informanterna tyckte och uttryckte och den underliggande meningen som 
utifrån helheten gick att utläsa. Därefter analyserades vad informanterna hade gemensamt och 
vad som skilde dem åt. Utifrån den tidigare forskningen och teorierna om samverkan 
sammankopplades intervjuerna och litteraturen.  
 
Genom att läkarna är experter på deras område blir deras kunskap om läkemedelsberoende 
inom primärvården av stort värde, med hänsyn till det har materialet studerats utifrån tre 
tolkningssammanhang. Självförståelse, sunda förnuftets förståelse och teoretisk förståelse. 
Till en början har det informanterna delgivit studerats genom vad de själva lagt för innebörd i 
vad de uppgav. Det har sedan satts i relation till kunskapsbasen och en kritisk hållning till vad 
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som sagts och vem som har sagt det har beaktats. Utifrån det som nämnts ovan har tolkning 
gjorts med utgångspunkt i samverkansteorierna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.6. Etiska reflektioner 
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer har legat till grund för både intervjuerna och 
under hela arbetets gång. Forskningens nytta och intresse har aldrig gått före informanternas 
rättigheter eller risk för skada. Fokus har lagts på fyra viktiga principer vid svensk 
samhällsvetenskaplig forskning, nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). 
 

• Nyttjandekravet 
Informanterna blev informerade om att de uppgifter som de lämnat under 
intervjutillfället endast kommer användas till det här forskningsändamålet. Därefter 
kommer inspelningarna och transkriberingarna att förstöras för att de inte ska 
användas igen, och det enda som finns kvar är den färdiga uppsatsen.  

 
• Samtyckeskravet 

Informanterna hade själva rätt att bestämma över deras medverkan i uppsatsen och 
därför har både muntligt och skriftligt samtycke givits före intervjun. Informanterna 
hade även givit sitt godkännande till att intervjuerna spelades in, med restriktioner att 
ljudupptagningarna inte publiceras. De meddelades att de kan avbryta sin medverkan 
när de vill och kontaktuppgifter lämnades ut till informanterna. 

 
• Informationskravet 

Informanterna delgavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte, vad 
materialet kommer att användas till samt vart uppsatsen kommer att publiceras. De 
informerades om att det var frivilligt att delta i studien, att de kunde avbryta intervjun 
och att de när som helst fram tills att uppsatsen publicerats kunde dra tillbaka sin 
medverkan.  

 
• Konfidentialitetskravet 

Uppgifterna om de informanter som deltagit i uppsatsen har behandlats konfidentiellt. 
Ingen utomstående ska kunna ta reda på vem som deltagit och med vilken information. 
Informanterna är anonyma inför både varandra och läsarna. Dock kan ingen garanti 
ges att de inte kommer känna igen sig själva trots att inga namn på enskilda personer 
eller arbetsplatser angivits i uppsatsen. Istället nämns de som första, andra och tredje 
informanten, utan inbördes ordning, för att kunna jämföra deras olika synsätt och 
ställningstagande. 

 
Utöver de ovannämnda kraven har konsekvenser övervägts för informanterna genom att 
minimera risken för konsekvenser före, under och efter intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vid förfrågningarna som skickats till hälsocentralerna i Umeå har inte massutskick av 
e-post använts utan enskilda e-post har skickats till varje arbetsplats för att minimera 
igenkänningsrisken mellan de olika arbetsplatserna. Varje informant har själv fått välja den 
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miljö som passat bäst för dem att genomföra intervjun i, vilket blev på deras arbetsrum. Det 
finns en risk att deras kolleger informerats om att de deltagit i studien, men inga namn 
framgår i uppsatsen och transkriberingarna kommer att förstörts när uppsatsen är publicerad. I 
uppsatsen ska det inte gå att härleda vem som uttryckt vad. Då intervjuerna inte berörde några 
djupare personliga och emotionella frågor har vi ingen anledning att tro att informanterna 
kommer lida några psykiska eller sociala men efter deltagandet i intervjun. Om det skulle vara 
fallet har alla informanter givits möjlighet att höra av sig för att ta tillbaka eller ändra något de 
delgivit. 

5.7. Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 
Det finns skilda meningar om hur en kvalitativ undersökning ska bedömas och värderas. En 
del anser att det är fullt godtagbart att använda validitets- och reliabilitetskriteriet, bara genom 
att lägga mindre vikt vid mätningen som används vid kvantitativ forskning. Andra vill ändra 
begreppens betydelse för att de bättre ska anpassas till kvalitativa studier. Vidare finns det 
andra som föreslår två nya grundläggande kriterier, tillförlitlighet och äkthet som alternativ 
till validitet och reliabilitet. Guba och Lincoln har utvecklat det alternativet för att de är 
tveksamma till att det bara skulle finnas en absolut bild av den sociala verkligheten som 
validitet och reliabilitet är till för att besvara. De menar istället att det förmodligen finns 
många fler beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Utifrån det anses att de 
två nya kriterierna lämpar sig bättre för studien, dock har varken Bryman eller Guba och 
Lincoln fokuserat på generaliserbarheten. Generaliserbarhet är något som bör reflekteras över 
och därför finns det en punkt om analytisk generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

• Tillförlitlighet 
Det som framkommit under intervjuerna med primärvården överensstämmer med de 
teoretiska utgångspunkterna. Trots det saknas socialtjänstens syn för att få en 
fullvärdig bild. Det är svårt att generalisera den här studien på andra sociala miljöer då 
den endast berör Umeå kommun och det finns inte några nationella arbetssätt för 
primärvården i den här frågan. Ett begränsat urval har använts och resultatet kan 
därför bara återspegla situationen i Umeå. Under studien har det gemensamt arbetats 
fram vad som menas med olika begrepp och under analysen av intervjuerna framgick 
att synen på materialet var likartad även om analysen påbörjades enskilt. I de fall som 
det funnits meningsskillnader i tolkningen av materialet har det diskuterats fram en 
gemensam tolkning och förståelse. Författarna till den här studien står på liknande 
grund från början gällande värderingar och utbildning, och har därför skapat en 
likartad bild av sociala fenomen och beroendeproblematik. Det är svårt att veta om 
resultaten från den här studien kommer se likadan ut om någon annan skulle 
genomföra den vid ett senare tillfälle. Det är till stor del på grund av att den sociala 
miljön som studeras hela tiden förändras och att materialet kan tolkas på olika sätt. En 
ny studie kanske får socialtjänstens medverkan, vilket skulle kunna ge andra resultat 
(Bryman, 2011). 
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• Äkthet 
Målet har varit att ge en rättvis bild av informanternas syn och åsikter. Dock 
påverkade tidigare erfarenheter och kunskapsbasen tolkningen av informanternas 
ståndpunkter. Informanterna har bidragit med yrkesmässig kunskap och inte privata 
erfarenheter. Därför kommer det inte bidra till några privata livsförändringar, men 
möjligen kan det förändra den yrkesmässiga situationen. Genom att informanterna 
givits tillfälle att berätta och reflektera om läkemedelsberoende och samverkan kan det 
leda till en bättre förståelse av sig själv och om situationen (Bryman, 2011).  

 
• Analytisk generaliserbarhet 

Studien i sig är svår att generalisera på andra kommuner och arbetsplatser men tankar, 
beteenden och åsikter som studerats går att generalisera på människor i andra delar av 
Sverige. Det kan antas att läkare i primärvården tänker på liknande sätt och då en 
medicinsk utbildning ligger till grund för deras kunskap. Studien visar även på 
skillnader mellan informanterna vilket gör att fler egenskaper träder fram. De 
egenskaperna kan antas finnas hos andra läkare, vilket gör att de kan generaliseras. 
Studien går att generalisera på ett större sammanhang då grunden till studiens 
tolkningar kommer från det stora sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.8. Fördelning av arbetet mellan författarna 
I det stora hela har arbetet skrivits tillsammans. Datainsamlingen har gjorts enskilt då var och 
en har plockat ut det relevanta i materialet. Intervjuerna gjordes tillsammans för att alla skulle 
få ta del av det informanterna sa och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Transkriberingen 
delades i tre lika stora delar och transkriberades enskilt. En första kodning gjordes även 
enskilt. Vissa delar av kunskapsöversikten och metoden har skrivits enskilt för att sedan 
bearbetas i grupp. Resultat, analys och diskussion har skrivits tillsammans.  
 

6. Resultat och analys 
 
Läkemedelsberoende är det näst vanligaste beroendet i Sverige (SOU, 2011). Det framkom av 
informanterna att det är vanligt, men att de ansåg att det inte har skett en ökning. En informant 
uppgav att under de tio senaste åren har problemen minskat genom att det införts en 
gemensam läkemedelsjournal i Västerbottens län. Det innebär att alla läkemedel som skrivs ut 
till en patient står kvar i journalen och går att se från alla hälsocentraler i länet. Det gör att det 
inte skrivs ut dubbelt av läkemedlet, i för höga doser eller att läkemedel kombineras på fel 
sätt.  
 

Det är lättare att få kontroll över det här och det är ju för patientens skull. En 

del kanske tycker att det är integritetskränkande […], utan det är inte 

integritetskränkande, utan det är snarare till nytta för dem också [...] Så man 

kan inte åka på läkemedelsturné i länet. 
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Varje hälsocentral har en egen policy för hur de ska hantera förskrivningar och eventuellt 
riskbruk av läkemedel. Alla informanter uppgav att det är viktigt att ha en kommunikation 
mellan kollegorna. Det är viktigt att ha en enad front mot patienterna. Det finns information 
och material att utgå ifrån men inga nationella riktlinjer har sammanställts. Informanterna 
nämnde att en stabil bemanning leder till att utskrivningarna av läkemedel minskar. Det 
framkom att där det finns stafettläkare är risken större att ansvaret förflyttas till den 
nästkommande läkaren, det blir en ond cirkel och ett beroende kan enklare underhållas. En 
informant nämnde att stress hos läkaren kan påverka och göra det lättare att en förskrivning 
görs trots att det inte föreligger ett behov. De uppgav också att sjukvården många gånger 
introducerat läkemedlet för patienten och sen inte lyckats hålla det på en bra balans. 

 
Det är inte sällan sjukvården som cementerar folk in i ett beroende eller 

missbruk. Att man inte är tillräckligt vaksam, många har ju kommit in i ett 

missbruk på grund av att vi varit för frikostiga med förskrivningen och det är 

inte patientens fel egentligen. 

 

Det är ju ingen som blir glad av att vi gör dem beroende av läkemedel. 

 

6.1. Primärvårdens bemötande av patienten 
Det poängteras att återbesök och uppföljning är en viktig del i att förhindra överkonsumtion 
av beroendeframkallande läkemedel. Att det är samma läkare som följer upp patienten, eller 
att läkarna på hälsocentralen ger samma budskap är också en viktig del i det förebyggande 
arbetet.  
 
Det finns patienter som tror att bara för att de betalar för läkartiden kommer läkaren att skriva 
ut det de vill ha, läkarna har förskrivningsrätt men ingen skyldighet om behov inte föreligger. 
Det är viktigt att kunna sätta gränser, att kunna avsluta behandlingen eller trappa ner 
medicineringen när det är dags. Patienten borde konfronteras om misstanke finns att ett 
beroende föreligger och aldrig förskriva mer än vad som är medicinskt försvarbart. En 
informant nämnde att om en läkare har svårt att sätta gränser gentemot patienten, är det 
läkaren som borde få handledning för att klara av det. Det finns ett visst habitus och 
beteendemönster som kan avslöja att ett beroende föreligger. Det finns dock inte alltid tydliga 
tecken, ibland är det magkänslan som läkaren måste förlita sig på. Det är få läkare som 
medvetet skriver ut för mycket medicin, men risken finns alltid att bli förd bakom ljuset vilket 
är ett problem. 
 
Utifrån intervjuerna råder det delade meningar angående restriktionerna på 
beroendeframkallande läkemedel. Det påstås att det har blivit striktare restriktioner och fler 
läkemedel har blivit narkotikaklassade. I och med det har det även blivit striktare restriktioner 
för hur mycket läkaren får förskriva samt hur många uttag som får hämtas ut per recept. 
Läkare har många gånger kvar ursprungsbilden av ett läkemedel som till en början 
marknadsförts som icke beroendeframkallande, men som senare upptäckts vara 
beroendeframkallande. Borg och Johansson (1998) nämner att medicinerna inte testas 



17 
 

tillräckligt länge innan de ges ut på marknaden och de tidiga användarna blir därför 
försökskaniner för biverkningar och effekter. En informant påstod även att trenden går mot att 
träffa patienten mera sällan och att mycket kan hanteras på egen hand via telefon och internet. 
Utöver det uppgav informanten att det ofta skrivs ut läkemedel lite för slentrianmässigt och de 
stora ekonomiska läkemedelsförpackningarna bidrar till att patienten ofta får mer medicin än 
vad den behöver.  

 
Tyvärr så har ju sjukvården, generellt speciellt här i Västerbotten, så försöker 

man nästan eftersträva att ha en patientfri vård och lösa allt över telefon. Det 

görs ju djävulskt mycket förskrivningar utan att träffa patienterna... Jag tycker 

ju att varje förskrivning ska vara kopplad till en klinisk bedömning, det finns en 

anledning att de är receptbelagda. Just för de här patienterna blir det ju på 

något sätt en tröskel... Det är ju som en djävla knarkhandel. Just 

tramadolpreparaten, jag tror att många lever kvar i att de är mindre 

beroendeframkallande än annat, för det var så de marknadsfördes. 

 
Informanterna uppgav att många av de som har ett läkemedelsberoende har ofta ett socialt 
ordnat liv och de äter det ordinerade läkemedlet i god tro. Kroppens tolerans för läkemedlet 
ökar successivt, en abstinens utvecklas och risken för beroende ökar. Vi är alla olika 
mottagliga för risken att hamna i ett beroende. Smärta och de olika receptorerna i hjärnan 
påverkar oss olika. Det går inte i förväg att veta hur hög smärttröskeln är eller hur 
receptorerna reagerar på medicinen. Informanterna uppgav att det finns både ett psykologiskt 
och ett fysiskt beroende. Det psykologiska beroendet är då patienten vill uppnå ruset som 
läkemedlet ger, och det fysiska beroendet är då patienten vill fortsätta äta läkemedlet för att 
lindra abstinensen.  

 
Det svåra är de som ser relativt välvårdade ut. De kanske till och med i nästan 

god tro har använt läkemedlet. 

 
Enligt informanterna är vanliga kännetecken hos de patienter som har ett etablerat beroende 
att de äter mer medicin, de “tappar” tabletterna i toalettstolen eller regelbundet kommer lite 
för tidigt för att få ett nytt recept utskrivet. Det är vanligt att patienterna söker sig till andra 
läkare och nya mottagningar för att testa om de kan få mer utskrivet. Alla informanter 
uttryckte att det inte finns någon specifik definition och det är diffust att bedöma vad ett 
läkemedelsberoende är, trots det var de eniga om att när en patient äter medicin utanför den 
medicinska ordinationen är det ett beroende. 

6.2. Primärvårdens samverkan med socialtjänsten 
I dagsläget verkar primärvårdens samverkan med socialtjänsten i Umeå vara obefintlig vid 
läkemedelsberoende. Alla informanterna uppgav att nertrappningen av läkemedelsberoende är 
läkarnas ansvar på grund av att det är de som skriver ut läkemedlet. Däremot framkommer det 
att informanterna uttryckligen har olika syn på behovet av samverkan. En informant tror på 
samverkan medan de andra är mer skeptiska till det.  
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6.2.1. Första informantens syn på samverkan  
Läkaren uppgav att denne inte såg något behov av samverkan med socialtjänsten angående 
läkemedelsberoende. Läkaren menar att det är viktigt att man inte ska krångla till problemet 
och inte göra det större än vad det egentligen är. Det är sjukvårdens ansvar att ta hand om 
patienten och har patienten utvecklat ett beroende är det enbart deras sak att lösa. Om ett 
läkemedelsberoende skulle utvecklas ligger ansvaret hos förskrivaren. Läkaren ansåg att om 
socialtjänsten har blivit inblandad har det gått för långt och det är någon som har gjort fel hos 
primärvården. Kan en läkare inte säga nej och trappa ner läkemedlet när det är dags, är det 
läkaren som behöver hjälp genom handledning av arbetsledningen eller kollegorna. Läkaren 
fann ingen nytta med en samverkan med socialtjänsten för det skulle ta mer tid än vad det 
skulle kunna ge. 

 
För mig är det här helt och hållet doktorns sak att sköta [...] Jag kan inte se att 

man ska ha specifikt samarbete, jag tror att det tar mycket mer tid än vad det 

ger. 

 

6.2.2. Andra informantens syn på samverkan 
Den andra läkaren ansåg också att det är sjukvården som måste ta ansvar för läkemedel som 
de skriver ut. Det upplevdes inte som något problem att samverkan inte finns. Läkaren uppgav 
att de har samverkan med socialtjänsten i andra sammanhang, till exempel vid 
barnskyddsärenden och vid misstanke om alkoholberoende. Vid läkemedelsberoende är 
samverkan inte aktuellt då abstinensen inte går att bota enligt informanten. Däremot har de 
erfarenhetsutbyte med andra myndigheter, till exempel socialtjänst och polis, genom 
utbildningar och föreläsningar. Samtidigt som läkaren ansåg att samverkan inte behövs, 
uppgav denne att en vilja finns att socialtjänsten tar kontakt med sjukvården och informerar 
om patientens situation. Läkaren uppgav också att socialtjänsten kan uppmana patienten att 
uppsöka sjukvården vid behov. Det framkom under intervjun att ett hinder för samverkan är 
sekretess, trots det är den väldigt viktig och måste behållas.  
 

De läkemedel som vi förskriver och håller i, de måste vi såklart ta ansvar för. 

Men det är ju inte så att socialen ringer upp oss och säger att; ‘ja men du, vi vet 

att den här som du förskriver det och det till, har också annat missbruk som jag 

vet om’. Något sådant händer ju aldrig. Det är ju liksom sekretess och så vidare. 

 

6.2.3. Tredje informantens syn på samverkan  
Den tredje läkaren ansåg att primärvården borde ha mer samverkan med socialtjänsten då 
socialtjänsten känner till patientens vardag i en bredare utsträckning. Många patienter har 
ingen tidigare kontakt med socialtjänsten och därför borde primärvården bli bättre på att 
kontakta socialtjänsten. Det borde vara primärvården som tar det första steget till en kontakt 
med socialtjänsten, men samtidigt har socialtjänsten också ett ansvar i den frågan. Läkaren 
uppgav att det är bra om så många som möjligt är involverade i patienten på grund av att det 
skulle ge en kraftfullare inverkan. Där ser läkaren att kommunikation och att samma språk 
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pratas mellan de professionella är viktiga delar. Läkaren påstod att viktiga faktorer för att 
samverkan ska fungera är att de har en personalkontinuitet på arbetsplatserna, att de skapar 
relationer, att det finns öppna kanaler mellan myndigheterna och att en kontaktperson eller 
koordinator skulle finnas som kan vidareförmedla information och anordna nätverksmöten. 
Anledningar till att en samverkan inte finns idag tror läkaren kan vara på grund av resursbrist, 
sekretess, att det är tidskrävande, svårigheter att få kontakt med andra myndigheter och 
ständiga omorganisationer i verksamheterna. Läkaren poängterade dock att bra idéer finns 
men på grund av ovannämnda anledningar avtar motivationen och inspirationen till att göra en 
förändring. Däremot finns det ett intresse att få en förståelse för varandras verksamheter för 
att se om de kan nyttja varandra bättre än vad de gör idag.  

 
Det borde ju vara initierat av oss i och för sig, skulle jag tro. Men socialtjänsten 

kunde ju också höra av sig till oss om de har en klient som har ett känt missbruk 

vore det ju bra för oss att veta det. Nu vet inte jag vad som styrs av sekretessen 

men det vore ju bra om de kommunicerade det, om vi vet att det är vår patient, 

men det finns inga sådana kanaler vad jag vet. 

 

6.3. Samverkan idag mellan primärvård och socialtjänst 
Genom intervjuerna framkom det att läkarna i stort inte finner behov av samverkan med 
socialtjänsten. Trots det ger de exempel på situationer där en samverkan skulle ha underlättat 
och förbättrat arbetet. 

6.3.1. Socialtjänsten 
Då syftet med denna studie var att även få socialtjänstens syn på läkemedelsberoende och 
samverkan var det viktigt att få en intervju med dem för att få en helhetsbild av situationen. 
Det blev dock inte möjligt på grund av att socialtjänsten inte hade möjlighet att delta i en 
intervju. Det kan det bero på att socialtjänsten ser beroendet som sjukvårdens ansvar på 
samma sätt som informanterna. En tanke kan vara att det inte behövs ett utbyte mellan 
myndigheterna då det kanske inte finns ett behov av samverkan. Socialtjänsten kan ha 
erfarenhet av tidigare samverkansprojekt då det inte fungerat. Danermark och Kullberg (1999) 
uppger att det finns en asymmetrisk relation mellan myndigheterna som har varit till 
socialtjänstens nackdel. Vilket skulle kunna leda till att det finns en en motvilja att inleda en 
samverkan med primärvården igen. Socialtjänsten har ett ansvar för beroendeproblematiken 
enligt SoL (2001:453) 5 kap. 9 § vilket medför att de har ett intresse i läkemedelsberoende, 
men de kanske inte ser ett behov av samverkan med primärvården. I förhållande till Fridolfs 
(2004) samordningsformer, arbetar socialtjänsten och primärvården än så länge bara parallellt 
med varandra utifrån samexistens gällande denna fråga.  

6.3.2. Läkemedelsberoende, ett komplext problem 
Läkemedelsberoende är ett problem men läkarna ser det inte som ett beroende på samma sätt 
som alkohol- och drogberoende. Problemet ska inte göras större än vad det är, men inte heller 
ska det förminskas.  

 
 



20 
 

Det är väl lite mer i och för sig de som är i ett tungt beroende som har kontakt 

med socialtjänsten. Många av dem här patienterna sköter sin vardag och går till 

jobbet och inte alls har någon kontakt med socialtjänsten. 

 
En läkare hävdade att det inte ska krånglas till och att det bara är att säga nej, så ordnar det 
sig. Är det verkligen så? Enligt SOU (2011) är läkemedelsberoende vanligt och det kan 
behövas mer än att trappa ner eller avsluta medicineringen vid misstanke om 
läkemedelsberoende, precis som vid andra beroenden. Problemet finns fortfarande kvar även 
om läkarna stoppar förskrivningen av läkemedlet. Vid alkoholberoende nämnde en läkare att 
denne vanligtvis skickar vidare patienten till kommunens alkohol- och drogmottagning, men 
det är inget som görs vid läkemedelsberoende. Där kan det finnas en poäng att kunna skicka 
vidare patienten och då förslagsvis till eller via socialtjänsten, då det ofta är de som vet vad 
kommunen kan erbjuda (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008; SoL (2011:453) 5 kap. 9 
§). Som framkommit tidigare i uppsatsen är beroende ett komplext problem och personen kan 
därför behöva hjälp från flera håll. Två informanter uppgav att de vid smärttillstånd även 
arbetade med sjukgymnastik och mindfulness som komplement eller alternativ till den 
medicinska behandlingen. Där skulle socialtjänsten kunna bistå eller informera om sådan 
alternativ behandling till de som är läkemedelsberoende (SoL (2011:453) 5 kap. 9 §). Dock 
finns det inte behandlingar som är inriktade på läkemedelsberoende att erbjuda i de flesta 
kommuner, idag finns det bara i Stockholm, Göteborg och Malmö (SOU, 2011). 

6.3.3. Hinder för samverkan 
Till stor del beror svårigheterna med samverkan på att det är två helt olika organisationer som 
styrs från olika huvudmän samt att de kommer från olika yrkestraditioner. Socialtjänsten drivs 
av kommunen och primärvården drivs av landstinget eller av privata aktörer. Enligt 
Danermark (2005) är den organisatoriska situationen något att ta hänsyn till för att en 
samverkan ska kunna genomföras. Det finns viss skillnad, dels var besluten fattas och hur stor 
frihetsgrad som finns på arbetsplatsen. Hur de olika myndigheterna styrs politiskt påverkar. 
Socialtjänsten har en starkare politisk styrning där lagar och regler ligger bakom varje beslut 
medan sjukvården till större del styrs av vetenskap och beprövad kunskap. Från 
primärvårdens sida är läkemedelsberoende först och främst ett medicinskt problem medan 
socialtjänsten kan ha en annan synvinkel. Deras olika utbildningar kan leda till skilda synsätt 
och det i sin tur kan leda till att de använder olika metoder och teorier för hantera det. Det är 
inget som behöver ligga i vägen för en samverkan om det uppmärksammas och medvetenhet 
finns om olika skillnader och tillsammans hittar en gemensam väg. För att uppnå det måste 
formella och informella regler uppmärksammas och diskuteras. Alla informanterna beskrev 
att det finns informella regler för hur de ska handskas med beroendet, och de lägger ett stort 
ansvar på sig själva i den här frågan då det är de som skriver ut läkemedlet. Läkarna har inga 
specifika formella regler angående läkemedelsberoende, men det är något som socialtjänsten 
har (SoL (2011:453) 5 kap. 9 §). Förutsättningar för samverkan är något som måste skapas, 
något som måste arbetas fram och som inte bara finns (Danermark, 2005).  
 
Enligt Perrault, McClelland, Austin och Sieppert (2011) är varje samverkan unik och det gör 
det svårt att hitta en universell lösning. Det finns faktorer som kan underlätta eller försvåra en 
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samverkan. En informant nämnde att personalkontinuitet, öppna kanaler mellan 
myndigheterna och relationsskapande kan vara vägar till en framgångsrik samverkan. Även 
nätverksmöten och att det skulle finnas en kontaktperson på respektive arbetsplats skulle vara 
ett sätt för att underlätta samverkan. Det nämns även i tidigare forskning tillsammans med att 
det är viktigt att kunna dela på äran av ett resultat, fördela arbetet jämlikt, engagemang, 
tillräckliga resurser och tid för att nå en framgångsrik samverkan (Perrault m.fl., 2011).  
 
Stor vikt lades på tidsaspekten hos alla informanterna som ett hinder för upprätta en 
samverkan idag. Resursbristen är även något som togs upp av en informant, enligt denne var 
det en orsak till att samverkan inte finns idag. I litteraturen råder det delade meningar 
angående det här. Löfström (2009) hävdar att resursbrist kan vara en morot till samverkan, att 
organisationer i en sådan situation blir mer motiverade att skapa relationer med andra. Medan 
Perrault m.fl. och Danermark (2005) uppger det motsatta, att det krävs goda resurser för en 
fungerande samverkan. Samverkansformerna visar att det är flera nivåer som en samverkan 
sker på, mellan organisationer, mellan olika huvudmän och mellan de professionella. Det gör 
att samverkan är komplext. Det krävs resurser och tid då det inte bara är mellan två enskilda 
individer en samverkan sker (Anell & Mattisson, 2009).  

 
Det tar tid. Då ska man ju ha en kontaktperson där det är öppna kanaler. Det 

ska vara lätt, för ofta man har med andra myndigheter att göra så är det svårt 

att få kontakt med dem. 

 
Som nämnts ovan har kommunikationen en central roll vid samverkan. Eftersom det skapas 
olika språk inom varje verksamhet blir kommunikationen nyckeln till att bygga relationer 
(Danermark, 2005). Några av informanterna nämnde endast en envägskommunikation med 
socialtjänsten, medan en av informanterna såg vikten av tvåvägskommunikation. De första 
informanterna uppgav endast att det fanns ett behov av att socialtjänsten arbetade mer mot 
primärvården. Den andra informanten såg ett behov av utbyte av information åt båda hållen 
mellan myndigheterna. Generellt har läkaren en högre status och kan anses ha mer kunskap än 
socialsekreterare i samhället, vilket kan bidra till att läkarna kan se det som ett hot att förlora 
kontrollen över klientens hälsa (Danermark, 2005).  
 
Det har visat sig i tidigare samverkansprojekt mellan socialtjänst och primärvård att de även 
där har varit en envägskommunikation. Det har varit socialtjänsten som bistått primärvården 
med hjälp medan socialtjänsten önskat att det funnits en kommunikation från båda hållen, de 
önskade få kunskap om sjukdomens påverkan på klienten (Danermark & Kullberg, 1999). Ett 
hinder för kommunikation som alla tre informanter nämnde var den rådande sekretessen 
mellan myndigheterna. Även om de idag skulle vilja delge och få mer information trodde de 
att sekretessen sätter stopp för det. Däremot framgår det, att trots sekretessen kan samverkan 
inom ramen för den egna verksamheten ske utan att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till 
andra. I offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 26 kap. 9 § framgår det att undantag 
kan göras vid missbruksärenden mellan myndigheter utan att det behöver vara så allvarligt att 
en tvångsåtgärd föreligger.  
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Det är väldigt viktigt med sekretessen, det är som nummer ett och sen är det 

vissa nackdelar med sekretessen, men fördelarna överväger ju [...] Sen har vi ju 

sekretessen som man måste förhålla sig till då.  

 
Sekretessen är svår, vad ska man sätta främst? 

 
Ett exempel på samverkan kan vara genom samrådsgrupper där syftet är att samordna resurser 
i en kommun och ofta ger klienten eller patienten samtycke till att sekretessen kan brytas 
(Clevesköld & Thunved, 2009). Det kan liknas vid det som en informant kallade för 
nätverksmöten, det var något som sågs önskvärt. Vilket tyder på att personen i fråga skulle 
vilja att samverkan i kommunen skulle nå den andra graden i Fridolfs (2004) 
samordningsteori. Det verkar som att det inte finns några sådana grupper i Umeå gällande 
läkemedelsberoende, enligt informanterna. Däremot finns det en form av erfarenhetsutbyte 
genom föreläsningar som de olika myndigheterna ger varandra för att upplysa om den aktuella 
situationen, det kan ses som den första graden i samordningsteorin. En informant ansåg sig 
inte ha tillräckliga kunskaper om hur socialtjänsten arbetar i dagsläget och denne baserade 
sina kunskaper på tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser där det funnits mer samverkan 
med socialtjänsten.  

 
Säkert har mycket förändrats i sätt att arbeta så det är klart man har intresse för 

att se om, alltså då kan man ju se om man kan nyttja varandra. 

 
Redan för 20 år sedan föreslog Socialstyrelsen att socialtjänsten skulle placera en del av 
beroendevården på hälsocentralerna för att underlätta arbetet (Jonasson, 1997). De tankar om 
samverkan som informanterna delgivit påminner om det som nämnts i tidigare forskning, och 
de hinder som framkommit uppmärksammades redan på 70-talet (Mattsson, 1989). 

6.3.4. Funktion med samverkan 
Människan är en helhet vilket innebär att problem som den kan ha är komplexa och att hjälp 
kan behövas från mer än en myndighet för att få bukt på situationen (Danermark, 2005). En 
informant kunde se en funktion av att vara flera olika professioner som arbetade för och runt 
patienten för att få en större samlad arbetskapacitet och optimal kunskap. Är det fler som 
arbetar mot samma insats samtidigt blir arbetet effektivare och resultaten mer lönsamma 
(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008).  

 
Sen tror jag det är bra också om så många som möjligt är inblandade i 

personen. Pratar samma språk och pratar med patienterna eller 

klienterna[...]Det blir en viss styrka också om det är flera som sitter och säger 

samma sak. 

 
En annan vinst med samverkan är att förebygga välfärdssamhällets sektorisering. Genom att 
professionerna arbetar mot ett gemensamt mål och tar sig an problemen tillsammans, då det 
både är ett medicinskt och ett socialt problem. I och med det kan det leda till 
kompetensutveckling för de professionella genom att samverka med andra professioner som 
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besitter annan kunskap. Samverkan hjälper även individen att få mer kontroll över situationen 
för att kunna ta makt över sitt eget liv (Fridolf, 2004). 
 

7. Diskussion 
 
Under detta kapitel förs en diskussion om resultat och analys utifrån författarnas egna 
tolkningar samt förslag på åtgärder och fortsatt forskning.  

7.1. Diskussion kring resultat och analys 
Socialtjänsten avböjde förfrågan att delta i studien, vilket väckte tankar och funderingar hos 
oss. Det kan ha berott på tidsbrist och hög arbetsbelastning men det kan också ligga någonting 
annat bakom. Vi förstår att socialtjänsten har mycket att göra och då vi bara hade ett begränsat 
antal veckor att göra intervjuerna på förstår vi att tidsaspekten spelar in. Samtidigt kan vi 
fundera varför läkarna hade tid att delta då de också har hög arbetsbelastning. Vi funderar 
varför ingen på de fyra socialtjänsterna i Umeå kommun under samma månad inte hade tid att 
delta i en intervju eller svara på frågor via e-post. Det kan bero på många faktorer men vi 
spekulerar också i att socialtjänsten inte känner sig vara tillräckligt kunnig på området eller att 
de ser läkemedelsberoendet som primärvårdens ansvar. Det kan eventuellt vara att de inte ser 
att det finns något behov av samverkan och då även informanterna inte alltid kunde se ett 
behov av det. Det kan finnas många anledningar till att socialtjänsten avböjde att delta i 
studien, men vad det beror på kan vi bara spekulera i. Det hade varit intressant om 
socialtjänsten hade bidragit med sin syn på läkemedelsberoende och samverkan. Litteraturen 
visar att det tidigare har funnits en asymmetrisk relation mellan de två myndigheterna och att 
socialtjänsten inte medverkade för att ge sin syn kan bidra till att den asymmetriska relationen 
(Danermark & Kullberg, 1999). Det finns lagrum i socialtjänstlagen (2011:453) att 
socialtjänsten ska arbeta aktivt för de som är i behov av hjälp för att komma ur sitt missbruk. 
Socialtjänsten hjälper de personer som kommer dit och vill få hjälp, men det verkar inte vara 
så många som vet att det går att söka hjälp hos socialtjänsten för sitt läkemedelsberoende. 
Trots att det står i lagen att socialtjänsten ska arbeta mot alla beroenden verkar det inte ha nått 
ut till primärvården att hjälp ska finns att få hos socialtjänsten för läkemedelsberoende. Då 
läkarna inte ser läkemedelsberoende som ett beroende som alkohol- och drogberoende, 
hänvisar de inte patienterna till socialtjänsten som de gör vid annat beroende. Därför är det 
inte konstigt om det är få som söker hjälp hos socialtjänsten, vilket skulle kunna bidra till att 
socialtjänsten inte har så mycket erfarenhet av läkemedelsberoende.  
 
Kanske är det så att primärvården inte ser samverkan med socialtjänsten som det mest 
ändamålsenliga i dagsläget. Det kan bero på att primärvården kan ha en bristande kunskap om 
socialtjänstens arbete. Det kan även bero på att den bild de har fått av socialtjänsten genom 
tidigare erfarenheter kan påverka den bild de har idag. Har primärvården en negativ erfarenhet 
av socialtjänsten är det kanske inte konstigt om de inte ser ett behov av samverkan. Ser inte 
primärvården ett syfte med en samverkan, avsätts ingen tid för det. Avsaknad av tid och 
resurser har vi sett som de övervägande hindrena för att få till stånd en samverkan. Vi anser 
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att trots det finns hinder är samverkan något att arbeta för men förutsättningar för samverkan 
är något som måste skapas. Tid och resurser är något som måste ges för att ens kunna 
diskutera en samverkan (Danermark, 2005; Perrault, McClelland, Austin & Sieppert, 2011).  
 
I analysen framkommer det även att den samverkan som finns idag mellan myndigheterna 
ligger på individnivå. Ska en samverkan komma till stånd ligger ansvaret i dagsläget på de 
professionella att samordna det, kommer med idéer och det är de professionella som ska 
upprätthålla en relation mellan verksamheterna. Det gör att det blir väldigt tidskrävande och 
utifrån tidigare erfarenheter uppgav en läkare att det fanns goda idéer men att strukturen inte 
håller. Här håller sig samverkan på en interprofessionell nivå, men som Anell och Mattisson 
(2009) påpekar borde även samverkan ske på interorganisatorisk och intersektoriell nivå för 
att bättre kunna organisera insatserna för att hjälpa individen på bästa sätt. Utifrån det här kan 
samverkan fungera bättre om initiativ togs gemensamt på alla nivåer och en struktur arbetades 
fram mellan huvudmännen.  
 
Utifrån föreliggande studie kan konstateras att samverkan är ett komplext fenomen. Både 
vikten av att samverka och hur det ska genomföras är aspekter som det råder skilda meningar 
om. Enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2008) kan socialarbetarens roll ses som 
spindeln i nätet, men vems ansvar är det att samverkan kommer till stånd? Dels kan det ses 
som socialtjänstens ansvar då det är de som utifrån lagstiftningen ska arbeta mot 
beroendeproblematik och då de i allmänhet är de som jobbar med utsatta människor i 
kommunen. Primärvården nämnde att många av de med läkemedelsberoende sköter sin 
vardag och har inte någon kontakt med socialtjänsten. Det kan bero på att läkarna har en 
bristande bild av vad ett beroende är och hur det kan framträda. Det skulle kunna vara därför 
primärvården inte ser något behov av samverkan med socialtjänst idag, då informanterna inte 
ser läkemedelsberoende på samma sätt som alkohol- och drogberoende.  
 
Vanligtvis är det läkaren som kommer i kontakt med patienten i första hand vid 
läkemedelsberoende. Då det är läkarna som ansvarar för förskrivningarna menar de att det är 
deras ansvar att avsluta medicineringen och därmed ta ansvar för att beroendet upphör. 
Samtidigt uttryckte läkarna att det inte bara är ett fysiskt beroende utan även ett psykiskt 
beroende. Informanterna är dock oense om det psykiska beroendet är något som måste arbetas 
mot, trots att de underliggande nämner flera tillfällen då patienten hade behövt mer hjälp för 
att kunna hantera sitt beroende än att endast avsluta medicineringen. Det här visar på en 
bristande kunskap av det mångfacetterade beroendet. Professionerna är experter på sina 
arbetsområden och det bekräftar behovet av en samverkan för att se helhetsbilden 
(Danermark, 2005).  
 
Under studiens gång har det visats att samverkan mellan primärvården och socialtjänsten är 
upprättad när det gäller andra ärenden. Läkarna hävdar att sekretessen försvårar samverkan 
genom att de inte kan lämna ut eller få uppgifter från andra myndigheter om enskilda personer 
som har ett läkemedelsberoende. Det som gör oss fundersamma är att det ändå går att 
samverka vid alkoholberoende vid behov, oavsett om samtycke givits av patienten, så vad är 
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det som skiljer vid läkemedelsberoende? Då kommer vi tillbaka till att läkarna inte ser 
läkemedelsberoende på samma sätt som andra beroenden.  
 
Under arbetets gång har vi stött på olika sätt att se på samverkan. Det vi kan konstatera är att 
det tar kraft, tid och resurser att bygga upp en fungerande samverkan men vi tror att en 
fungerande samverkan kan spara tid och resurser. Genom att olika professioner som är 
experter på skilda områden arbetar tillsammans mot samma mål, tror vi att hjälp kan ges till 
klienten på bästa sätt. 

7.2. Åtgärdsförslag 
I analysen framkommer det att abstinens enligt en informant medicinskt inte går att bota utan 
det är något som måste härdas ut för att bli av med beroendet. Där tror vi att socialtjänsten kan 
bidra med råd och vägledning till adekvat hjälp, för vid andra beroenden finns det 
behandlingar som kan hjälpa en ur beroendet trots att det också är substanser som bidrar till 
abstinensen vid avslutande. Även att trappa ner medicinen ges som ett svar på hur läkaren kan 
hantera en patient som utvecklat ett beroende, men det är ingen garanti att beroendet 
försvinner bara för att tillgången till drogen försvinner. Ett annat problem med läkemedel är 
korstoleransen som kan uppstå vilket gör att det vid beroende inte går att byta till andra 
mediciner med samma substanser. Det visar på att ett läkemedelsberoende är komplext 
(Beermann, 2007). Det förekommer även att patienter byter hälsocentral när läkaren vill 
trappa ner deras medicinering. Då förlorar läkaren kontakten med dem och det blir någon 
annans ansvar. Det kan bli en ond cirkel där patienten till en början får det den vill ha på den 
nya hälsocentralen, men när de upptäcker beroendet fortsätter patienten vidare och börjar om 
på nytt på nästa hälsocentral. Trots att läkarna påstod att det här beteendet har minskat i och 
med den nya gemensamma läkemedelsjournalen, skulle en samverkan med socialtjänsten 
kunna fånga upp patienten redan på första hälsocentralen innan den börjar hoppa runt. 
 
För att kunna arbeta mot hela människan är det viktigt att alla är delaktiga och som det nämnts 
innan skulle en samordnare kunna vara källan till en fungerande samverkan. Det skulle 
förslagsvis kunna vara en socionom som tar sig an rollen som samordnare. Som socionom 
utbildas man till att se utifrån ett helhetsperspektiv på klientens situation medan läkaren är 
specialist på det medicinska området. Socialtjänsten är spindeln i nätet mellan verksamheter i 
kommunen i vanliga fall, och skulle kunna fungera som det även här. Ett annat förslag på hur 
samverkan kan formas mellan myndigheterna är om det finns speciella samrådsgrupper i 
kommunen (Clevesköld & Thunved, 2009). 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 
Inom läkemedelsberoende och samverkan mellan primärvård och socialtjänst finns det 
mycket att undersöka och vi har bara berört en liten del. Vi finner det viktigt att kunskapen 
om läkemedelsberoende ökar och att de olika myndigheter och verksamheter som arbetar med 
det borde på bästa sätt sprida information om det till allmänheten. Det är viktigt att det blir en 
fortsatt forskning inom ämnet, det är trots allt ett stort och komplext fenomen. Att få ta del av 
hur socialtjänsten arbetar och hur de ser på samverkan är något vi ser som intressant. För att 
eventuellt kunna underlätta för de personer som har ett läkemedelsberoende eller vill komma 
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ur ett beroende, skulle det vara intressant att undersöka hur de personer upplever den hjälp de 
har fått och vilken hjälp de hade velat få. På de få orter där det finns behandlingar inriktade 
mot läkemedelsberoende skulle det vara lärorikt att ta del av hur de arbetar och studera hur 
samverkan mellan olika myndigheter ser ut.  
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Bilaga 1 Följebrev 
 

Hej! 
 
Tack för att du ställer upp på en intervju.  
Vårt syfte med denna studie är att kartlägga hur socialtjänsten och primärvården arbetar med 
läkemedelsberoende samt hur samverkan mellan verksamheterna fungerar. Allt material som 
vi samlar in kommer bara att användas till denna kandidatuppsats och kommer att förstöras 
när uppsatsen är färdig. Uppsatsen kommer att finnas i tryckt form på institutionen för socialt 
arbete vid Umeå universitet, och på databasen Diva. Vi mailar gärna också ett ex av den 
färdiga uppsatsen till er. Inget namn kommer att anges, och inte heller vilken 
vårdcentral/hälsocentral vi utfört intervjuerna på. Dock kommer det att framgå att det är i 
Umeå studien är gjord. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst tills 
materialet är publicerat vilket sker 26 november 2012.  
 
Har du några frågor eller något du vill tillägga i efterhand, får du gärna kontakt oss på 070-
xxx xx xx, e-post: läkemedelsstudie@hotmail.com 
 
Med vänliga hälsningar  
Maja Edin, Hanna Lönnies, Petra Kaikkonen 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Läkemedelsberoende 
Hur definierar ni läkemedelsberoende? 
 
Vilka kännetecken/ varningssignaler kan man se? 
 
Hur vanligt är det att patienter har ett beroende eller ligger i riskzonen? 
 
Hur kommer ni kontakt med dessa? 
 
Hur går det till när ni skriver ut läkemedel som ni vet är beroendeframkallande till en patient? 
 
Om ni upptäcker att en patient är beroende av sin medicin, hur går ni tillväga då? 
 
Arbetar ni förebyggande, några speciella rutiner för att förebygga att beroende uppkommer? 
 
Känner du till om det finns något vårdprogram för västerbotten eller någon annanstans i 
Sverige? 

 
Samverkan med Socialtjänst 
Finns det samverkan med socialtjänst? 
 
Om ja, hur ser det ut? 
– hur skulle du vilja att det såg ut? 
 
Om nej, finns det ett behov? 
– hur skulle du vilja att det såg ut? 
 
När/om uppmanar ni patienten att ta kontakt med socialtjänsten? 
 
Rådfrågar ni socialtjänsten? 
 
Händer det att socialtjänsten skickar vidare klienter till er?  
 


