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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för 

behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta 

genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande 

hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med 

behandlingsresultat. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes av klienters akter 

(n = 37) med hjälp av ett kodningsprotokoll. En beskrivande samt bivariat analys 

genomfördes i SPSS. Resultatet visade att måluppfyllelsen var hög bland de 

klienter som fullföljde behandlingen. Resultatet visade även ett starkt signifikant 

samband mellan positiv förändring och fullföljande av behandling. Bland 

sociodemografiska faktorer visade andra insatser sig vara betydelsefullt både 

gällande fullföljande av behandling och positiv förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: öppenvårdsbehandling, måluppfyllelse, positiv förändring, 

sociodemografiska faktorer, återhämtningskapital. 
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Abstract 
 
The aim of this study was to evaluate a municipal concept for outpatient treatment 

for people with alcohol- and drug addiction in a Swedish medium sized 

municipality. The procedure for this was to examine clients goal achievement and 

positive changes when it comes to health, wellbeing and life situation. Also, 

sociodemographic factors correlation with the outcome of the treatment. A 

quantitative content analysis was done through client files (n = 37) with help of a 

coding protocol. A descriptive and a bivariate analysis was made in SPSS. The 

result showed that the goal achievement was high among the clients that fulfilled 

the treatment program. The result also showed a strong significant correlation 

between positive change and fulfilling the treatment program. When it comes to 

the sociodemographic factors the study finds that other social interventions were 

meaningful when it came to fulfil the treatment and positive change. 

 

 

 

Key words: Outpatient treatment, goal achievement, positive change, 

sociodemographic factors, recovery capital. 
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1. Bakgrund 

I Sverige uppskattas år 2010 att 13 % av befolkningen, ca 1 000 000 personer, har en riskabel 

konsumtion av alkohol (SOU, 2011:35). Nästan 500 000 personer har ett konstaterat beroende 

av alkohol och/eller narkotika, det finns dock ett omfattande mörkertal. Endast 1 av 5 

uppskattas få vård och de flesta av dem är de som även har en social problematik (SOU, 

2011:35). Blandberoende av droger är vanligt förekommande, vilket innebär att man brukar 

flera olika preparat samtidigt. Det finns mätningar som visar att 42 procent av dem som 

brukar narkotika också brukar alkohol (SOU, 2011:35). Antalet dödsfall i Sverige orsakade av 

alkoholrelaterade skador uppskattades uppgå till närmare 2000 personer år 2017 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt Socialstyrelsen (2014) ökar de narkotikarelaterade 

dödsfallen i Sverige. Alkohol- och narkotikarelaterade olyckor där en person omkom uppgick 

till 23 procent av alla dödsolyckor i trafiken 2018. Det motsvarar 75 personer som mist sina 

liv i en alkohol- och narkotikarelaterad olycka (Trafikverket, 2019). Samsjuklighet är vanligt 

förekommande bland personer med beroendeproblematik. Bland de personer som söker vård 

för sitt beroende har cirka 30–50 procent också psykisk sjukdom (SOU, 2011:35).  

En beroendeproblematik medför ofta sociala problem, konsekvenser och skador både för 

individen, dess närstående och samhället. Utanförskap, våld och ekonomiska problem är 

exempel på några negativa konsekvenser (Folkhälsomyndigheten, 2019). Cirka 380 000 barn 

uppskattas leva med en förälder som har en beroendeproblematik (SOU, 2011:35). Barn till 

föräldrar med beroendeproblematik löper risk att drabbas negativt både på lång och kort sikt, 

de negativa konsekvenserna påverkar barnets vardag, utveckling och hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). De samhälleliga kostnaderna för sociala och medicinska 

konsekvenser av beroendeproblematiken i Sverige beräknas uppgå till flera miljarder per år 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Beroendeproblematik är således ett vanligt förekommande 

socialt problem i vårt samhälle som drabbar många. För att förebygga ovannämnda negativa 

konsekvenser är det av yttersta vikt att personer som har en beroendeproblematik får det stöd 

som hen är i behov av. Detta är även något de har rätt till enligt lag.  

I socialtjänstlagen (SoL) står det att socialtjänsten aktivt ska arbeta för att personer med 

missbruk får den hjälp och vård som hen behöver samt att detta ska ske i samförstånd med 

personen. Socialtjänsten har även ansvar att noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § SoL). 

Vidare framkommer att insatser ska utformas och genomföras tillsammans med individen (3 

kap. 5 § SoL). Handläggning av ärenden samt genomförande av beslut om insatser, vård och 
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behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla omständigheter och händelser 

av betydelse samt åtgärder och beslut i ärendet (11 kap. 5 § SoL). Det är även av vikt att 

stödet som ges är evidensbaserat.  

Enligt Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) finns tre viktiga principer när det handlar 

om evidensbaserad praktik (EBP): klienternas önskemål och självbestämmande, professionens 

kunskap och bästa tillgängliga vetenskap. Dessa principer ska vägas samman för att ge 

klienten bästa möjliga insats utifrån hens behov och problematik (Oscarsson, 2009). Med EBP 

blir evidens i form av utvärdering, systematisk uppföljning och forskning grundläggande för 

att kunna motivera insatser och det professionella agerandet inom socialt arbete. Detta leder 

till högre krav på utvärdering av insatser och dess effekter (Bergmark m.fl., 2011).  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid beroendeproblematik kan ses som en 

utveckling till följd av kraven på EBP inom socialt arbete (Bergmark m.fl., 2011).  

 

I de nationella riktlinjerna för vård vid beroendeproblematik som Socialstyrelsen (2019) 

arbetat fram presenteras ett antal rekommendationer. Rekommendationerna handlar om vilken 

vård och vilket stöd som lämpar sig bäst för olika typer av beroendeproblematik i form av 

bedömningsmetoder, läkemedelsbehandlingar, psykologisk och psykosocial behandling samt 

sociala insatser. Dessa rekommendationer är tänkta att ge en hjälp när socialtjänst och/eller 

landsting ska bedöma vilken metod som bäst lämpar sig på gruppnivå. Riktlinjerna är bland 

annat tänkta att fungera som en utgångspunkt när kommuner ska införa förändringar i sitt 

arbetssätt samt för att ta fram behandlingsprogram. Rekommendationerna i riktlinjerna kan 

ses som den bästa tillgängliga kunskap, men det är av vikt att rekommendationerna används 

med hänsyn till klientens bakgrund och önskemål samt sakkunnigas/anställdas kunskaper när 

man beslutar om insatser till hjälp för klienter med beroendeproblematik. Riktlinjerna har inga 

särskilda perspektiv utifrån kön, ålder, sociala problem och etnicitet i förhållande till 

behandling av beroendeproblematik. Riktlinjerna är utformade att gälla alla även om det 

såklart finns faktorer som kan påverka behandlingen utifrån ovanstående perspektiv. 

Anledningen till att dessa perspektiv saknas i riktlinjerna anses vara att det finns en brist på 

forskning om beroendeproblematik i relation till dessa perspektiv. Några av de behandlingar 

som Socialstyrelsen rekommenderar i riktlinjerna för behandling vid beroende av alkohol och 

olika typer av narkotika är bland annat 12 - stegs behandling och kognitiv beteendeterapi 

(KBT). Även Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har funnit att det 

finns evidens för 12 – steg, KBT och MI vad gäller att behandla beroendeproblematik. Vidare 
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framkommer att fler primärstudier och systematiska översikter behövs som fokuserar på 

behandlingseffekter, utredning och uppföljning inom området (SBU, 2019). 

 

Då det är av vikt att insatser utvärderas har en mellanstor kommun i Sverige bestämt sig för 

att utvärdera sin öppenvårdsbehandling för klienter med beroendeproblematik. Vi har fått 

uppdraget att utvärdera kommunens koncept för öppenvårdsbehandling. Konceptet är nytt 

från år 2017 och har tidigare inte utvärderats. Kommunens socialtjänst upplever själva att 

deras öppenvårdsbehandling fungerar bra, men vill nu utvärdera detta koncept i syfte att 

utveckla verksamheten. 

 

1.1 Problemformulering 

De nationella riktlinjerna (2019) påvisar att det saknas forskning kring perspektiv som ålder, 

kön och sociala problem inom behandling för beroendeproblematik. SBU rapporten (2019) 

visar att det finns kunskapsluckor kring socialtjänstens insatser för beroendeproblematik och 

påpekar att det behövs mer forskning kring behandlingseffekter, utredning och uppföljning. 

Det är även av vikt att de insatser som beviljas utvärderas (Bergmark m.fl., 2011), då det kan 

anses vara problematiskt att tillhandahålla insatser som inte utvärderats då insatsen kan ha en 

stor inverkan i en klients vardag och livssituation (Socialstyrelsen 2019; SBU 2019). 

Öppenvårdsbehandlingen i kommunen har tidigare inte utvärderats i det koncept som 

tillämpas idag. Konceptet är uppbyggt med evidensbaserad praktik i åtanke och behöver 

utvärderas för att mäta effekten av insatsen.  
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2. Syfte 

Syftet är att utvärdera en öppenvårdsbehandling som insats för beroendeproblematik i en 

svensk mellanstor kommun. Fokus ligger på att utvärdera insatsens resultat genom att 

undersöka klienters måluppfyllelse och om det går att se någon positiv förändring hos de 

klienter som deltagit i behandlingen. Vidare undersöks om sociodemografiska faktorer har 

något samband med behandlingsresultatet. 

 

2.1 Frågeställningar 
 
- I vilken utsträckning uppfyller klienterna de mål som sätts i samband med utredning? 

 

-Finns det någon positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation hos de 

klienter som har deltagit i behandlingen? 

 

- Finns det skillnad i behandlingsresultat beroende på sociodemografiska faktorer så som kön, 

ålder, typ av drog, samsjuklighet och social situation? 
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3. Studiens centrala begrepp och teoretiska ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens centrala begrepp och teoretiska ramverk.  

 

3.1. Centrala begrepp 

Nedan presenteras studiens centrala begrepp och vad menas med dessa begrepp i föreliggande 

studie. 

 

3.1.1 Öppenvårdsbehandling 

Öppenvårdsbehandling är en form av hemmaplanslösning där behandlingen sker strukturerat 

under dagtid. När begreppet öppenvårdsbehandling används i studien avses 

uppdragskommunens koncept av behandling som en insats till klienter som vill bryta ett 

beroende.  

 

3.1.2 Beroendeproblematik 

Missbruk är enligt Wirbring och Ortiz (2014) ett diffust begrepp som förknippas med 

stigmatisering. Missbruk är dock en term som används inom socialtjänstlagen. Begreppet 

beroende är det som används i diagnosmanualen ICD 10. I studien kan det inte utläsas i vilken 

grad en klient har beroendeproblematik och detta är inte heller relevant för studiens 

syfte. Därför används beroendeproblematik som ett samlat begrepp i studien när det beskrivs 

att klienter har problematik kring användandet av alkohol och/eller narkotika. I studien 

används även begreppet blandberoende, något som tidigare benämnts som blandmissbruk. 

 

3.1.3 Sociodemografiska faktorer 

Med detta begrepp menas i studien både sociala och demografiska faktorer. Till de sociala 

faktorerna räknas i denna studie socialt nätverk, hälsa, typ av beroendeproblematik, andra 

sociala insatser och bostadssituation. Till de centrala demografiska faktorerna räknas, enligt 

Nationalencyklopedin (2019), ålder, kön, inkomst och civilstånd. 
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3.1.4 Akter 

Med akter avses i denna studie dokumentation gjord av socialsekreterare i form av 

utredningar och beslut, uppdrag till öppenvården, uppföljning av insatsen och 

avslutsanteckningar när klienten avslutar insatsen. 

 

3.1.5 Måluppfyllelse 

Med måluppfyllelse avses om klienten nått målen med behandlingen under tiden som den 

pågått. 

 

3.1.6 Brukardelaktighet 

Med delaktighet avses i denna studie om klientens egen inställning finns dokumenterad i 

utredning och om hänsyn tagits till den i bedömning och beslut. Socialstyrelsen definierar 

brukardelaktighet som individens möjlighet att på något sätt påverka beslut och insatser som 

berör deras liv och vardag (Socialstyrelsen, 2013). 

  

3.2 Teoretiskt ramverk 

Vi tänker använda teorin om återhämtningskapital som teoretiskt ramverk när vi tolkar 

resultatet av utvärderingen för att besvara några av våra frågeställningar, vilka handlar om 

positiv förändring samt sociodemografiska faktorer och dess samband med 

behandlingsresultatet. Det kan utläsas i teorin om återhämtningskapital att de kapital teorin 

handlar om är det som i föreliggande studie benämns som sociodemografiska faktorer. 

 

3.2.1 Återhämtningskapital 

Teorin om återhämtningskapital förklarar återhämtningsprocessen vid beroendeproblematik 

med hjälp av externa och interna resurser hos klienterna. Det finns tre typer av 

återhämtningskapital; personligt-, familj/socialt- och samhällskapital. Klientens totala 

återhämtningskapital påverkar möjligheten att ta sig ur sin beroendeproblematik (White & 

Cloud, 2008).  

 

En individs personliga kapital kan delas in i fysiskt kapital och mänskligt kapital. Det fysiska 

kapitalet syftar till en individs fysiska hälsa, ekonomiska tillgångar, försäkringar och 

tillgångar som boende, kläder och mat. Mänskligt kapital inkluderar individens utbildning, 

erfarenheter och kunskap, yrkesrelaterad kunskap, problemlösningsförmåga samt självkänsla, 
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självförtroende, värderingar, framtidshopp och interpersonella egenskaper (White & Cloud, 

2008). Socialt kapital beskriver en individs nära relationer som familj, vänner och släkt. Det 

innefattar även andra sociala relationer som främjar återhämtningen. Individens tillgång till 

nyktert nätverk och arenor via till exempel skola, arbetsplats och fritidsintressen räknas också 

som socialt kapital (White & Cloud, 2008). Samhällskapital innefattar främjade attityder, 

resurser och politik kring återhämtning från beroende. Det kan till exempel vara ett aktivt 

strävande efter att minska beroendet, synliga lokala förebilder för återhämtning, tillgängliga 

individuella biståndsbedömda återhämtningsresurser, att det finns behandlingsresurser med 

professionell hjälp, uppföljning och tillgång till eftervård (White & Cloud, 2008). 

 

En individs totala återhämtningskapital spelar en betydande roll för hens möjlighet till 

återhämtning eller risk för misslyckad återhämtning, både utan eller med professionell hjälp. 

En ökning av en persons återhämtningskapital kan medföra vändpunkter som kan få hen att 

komma ifrån sitt beroende och starta en förändringsprocess. Det kan också bidra till att öka 

individens hanteringsförmåga och ge en förbättrad livskvalité vid nykterhet över lång tid 

(White & Cloud, 2008).  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande beroendeproblematik i relation till vad i 

klientens övriga livssituation som kan bidra till förändring i samband med behandling. Det 

redogörs för svensk forskning men även för forskning från England och USA. För 

litteratursökningen användes sökord som: ”substance abuse” or ”addiction” or ”drug 

treatment” and ”outpatient” or ”recovery capital” or ”long - term recovery” and 

”sociodemografic”. Dessa sökord användes i databaserna Web of science och Google scholar. 

Tidigare forskning hittades även på andra sätt, bland annat i andra artiklars referenslista. 

Nedan sammanfattas de viktigaste fynd som framkom vid litteratursökningen utifrån relevans 

till studiens syfte. 

 

4.1 Positiv förändring  

Skogens och von Greiff (2012) har undersökt vilka faktorer klienter som deltagit i behandling 

för sin beroendeproblematik själva beskriver som viktiga för att starta en förändringsprocess 

och kunna bibehålla den över tid. De fann att interna faktorer som egen insikt och vilja, 

psykisk och fysisk hälsa samt livsföring ansågs vara bidragande till en positiv 

förändringsprocess. Även sociala faktorer som socialt nätverk (familj, släkt, vänner samt nya 

och förbättrade relationer) samt arbete, skola och bostad beskrevs som bidragande faktorer. 

Klienterna uppgav också behandlingsrelaterade faktorer i form av behandlingsinsatser, 

eftervård, tidigare behandlingsinsatser och AA-möten som positivt för förändringsprocessen 

(Skogens & von Greiff, 2012). I en annan studie av Skogens och von Greiff (2014) beskrivs 

ovannämnda faktorer i likhet med återhämtningskapital. Dessa faktorer anses som viktiga 

både av marginaliserade och mer integrerade grupper för en gynnsam förändringsprocess. 

Integrerade grupper hade i större uträckning redan tillgång dessa positiva förändringsfaktorer 

medan de marginaliserade grupperna behövde återskapa vissa av dessa faktorer för att kunna 

bibehålla förändring. Det kan handla om faktorer som socialt nätverk, bostad och arbete. 

Marginaliserade grupper har därför ett mer sårbart återhämtningskapital än mer integrerade 

grupper. Detta visar att det är betydelsefullt att tillhandahålla fortsatta insatser för denna 

grupp av klienter även efter behandlingen.  

 

Palombi, Hawthorne, Irish, Becher och Bowen (2019) har även de undersökt faktorer 

relaterade till återhämtningskapital som bidrar till förändring vid beroendeproblematik. 
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Författarna beskriver faktorer inom socialt kapital och förklarar att majoriteten av klienterna 

som deltog vid undersökningen uppgav familj som en positiv tillgång vid återhämtning. En 

del klienter uppgav dock att familjen även kunde generera stress i form av bland annat 

stigmatisering. Tillgång till stödjande och nyktra sociala relationer beskrivs också av 

klienterna som värdefulla för återhämtningen. De uppgav även faktorer kopplade till 

personligt kapital som möjlighet och tillgång till utbildning och arbete. Att utveckla en positiv 

attityd och ett positivt tankesättsätt, självtillit och självutveckling samt att ha fritidsintressen 

var andra viktiga faktorer. Att lida av psykisk ohälsa sågs som ett hinder till återhämtning 

inom mänskligt kapital. Även att vara lågutbildad bidrog till en svårare återhämtningsprocess. 

När det kommer till samhällskapital ansåg klienterna att sociala insatser i form av stödboende, 

arbetsträning och praktik var gynnsamma för förändringsprocessen. Många klienter upplevde 

stigmatisering samt att de tyckte sig sakna stöd i samhället. De önskade att det fanns en större 

kunskap om beroendeproblematik och tillgång till nyktra sociala aktiviteter i samhället.  

 

4.2 Faktorer som kan påverka behandlingsresultat 

I en rapport från myndighet för vård- och omsorgsanalys (2016) gällande systematisk 

uppföljning framgår det att det idag inte finns någon gemensam syn av vilka egentliga resultat 

som vården av beroendeproblematik ska generera. Rapporten visar vilka resultat som personer 

med beroendeproblematik själva tycker är viktiga. Bland annat nämns resultat inom områden 

som psykisk och fysisk hälsa, arbete och sysselsättning, boendesituation, ekonomi, 

självständighet samt socialt nätverk som betydelsefulla. Alla dessa resultatområden påverkar 

varandra då resultat inom ett område kan vara en utgångspunkt för att nå framgång i ett annat 

område. Dessa områden anses vara viktiga inte bara av klienterna utan även av företrädare för 

socialtjänst och sjukvård, andra myndighetsföreträdare, akademiker, patient- och 

brukarorganisationer och närstående. Myndighet för vård- och omsorgsanalys rekommenderar 

att uppföljning av insatser ska ske med större vikt på insatsens resultat. Uppföljningen bör 

utgå från ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till resultat som klienten själv önskar.   

Även Goodhew, Stein-Parbury och Dawson (2019) menar att brukardelaktighet är en 

bidragande orsak till ett positivt behandlingsresultat. Brukardelaktighet genererar fördelar i 

form av förbättrade insatser, ökad måluppfyllelse och nöjdhet hos klienterna samt stärker 

graden av empowerment i behandlingen. Faktorer som underlättar brukardelaktighet är 
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stödjande attityder kring delaktighet i planering och utförandet av insatsen både från brukare 

och tjänstemän.  

 
Stahler, Mennis och DuCette (2016) genomförde en studie med syftet att undersöka hur 

demografiska faktorer påverkade effekten av behandling vid beroendeproblematik. Resultatet 

visar enligt författarna att faktorer som ålder, typ av drog och etnicitet påverkar effekten av 

behandling. ”Vita” med högre ålder som missbrukade alkohol, något fler män än kvinnor, var 

dem som oftare genomgick hela sin behandling oavsett om den genomfördes på 

behandlingshem eller inom öppenvård. Faktorer som högre utbildning och fast anställning 

påverkade huruvida man slutförde behandlingen eller ej. Timko, Finney och Moos (2005) har 

i en studie undersökt könsskillnader och behandlingsresultat vid ett år respektive åtta år efter 

behandling. De fann att kvinnor från start hade färre familjeresurser och fler stressfaktorer än 

män. Kvinnor var efter åtta år något bättre än män på att utveckla strategier, tillvägagångsätt 

och sociala resurser för att hantera och minska deras alkoholkonsumtion. Både kvinnor och 

män hade positiva behandlingseffekter när man såg till minskat drickande och nykterhet, 

sambandet var dock något starkare för män än för kvinnor efter ett år. I en studie av Compton, 

Cottler, Jacobs, Ben – Abdallah och Spitznagel (2003) undersöks beroendeproblematik i 

samband med psykisk ohälsa hos både män och kvinnor i relation till behandlingsresultat. 

Studien visar att av 425 deltagare led 298 personer av psykisk ohälsa i samband med 

beroendeproblematik. De psykiska diagnoser som studien bland annat innefattade var generell 

ångest, svår depression, fobi och mildare depression. Den diagnos som visade sig påverka 

behandlingsresultatet mest negativt var svår depression hos män och fobi hos kvinnor. Studien 

visade att män med beroende och psykisk ohälsa oftare hade ett sämre behandlingsresultat än 

kvinnor med beroende och psykisk ohälsa. Studien visade att män med beroende och psykisk 

ohälsa oftare hade sämre behandlingsresultat än män med enbart beroende. Kvinnor med 

beroende och psykisk ohälsa hade oftare ett bättre eller likvärdigt behandlingsresultat som 

kvinnor med enbart beroende. Förutom sämre behandlingsresultat använde de med svår 

depression oftare fler preparat samtidigt samt hade en svårare beroendeproblematik. För de 

som led av mildare depression fanns ingen skillnad på behandlingsresultat. Diagnosen 

generell ångest påverkade även den behandlingsresultatet negativt. Även antalet olika preparat 

var högre i denna grupp samt att beroendeproblematiken var svårare.  
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Enligt DiClemente (2017) är Project MATCH (Matching Alcoholism Treatment to Client 

Heterogeneity) den största randomiserade kontrollerade studien inom behandling för alkohol 

genomförd i USA. I project MATCH undersöktes tre olika behandlingsmetoder för 

beroendeproblematik av alkohol. Metoderna var Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motivational 

enhancement therapy (MET) och tolvstegsprogram. Alla behandlingar pågår under 12 veckor. 

Dessa behandlingar undersöktes utifrån klienters olika sociodemografiska faktorer för att se 

om någon behandling passade bättre för vissa klienter. I studien hittades inga signifikanta 

samband mellan de olika behandlingarna och olika sociodemografiska faktorer hos klienterna. 

De faktorer som tycktes påverka behandlingsresultat mest i studien var dock klientens miljö 

och förmåga till självinsikt. Det visade sig även vara mer effektivt med tolvstegsbehandling 

än de övriga två behandlingarna, särskilt för klienter med samtidig psykisk ohälsa. 

Tolvstegsprogrammet visade sig även passa bra som eftervård för klienter med svårare 

beroendeproblematik. KBT passade bättre som eftervård för klienter med en mindre 

beroendeproblematik. Alla tre behandlingsmetoder visade sig dock vara fungerande 

behandlingar vid alkoholberoende. 

 

Laudet, Savage och Mahmood (2002) skriver att det inte finns många studier som undersöker 

långsiktiga effekter av missbruksbehandlingar, de flesta studier fokuserar på kortsiktiga 

effekter. Författarna har undersökt vilka faktorer individer som varit nyktra och drogfria, i 

snitt under 12 år, ansåg vara bidragande till att bibehålla nykterheten. Resultatet av studien 

visar enligt författarna att respondenterna angav erfarenheten av missbrukets negativa 

konsekvenser på livssituationen som en bidragande orsak till att bibehålla nykterhet. Stöd från 

vänner och familj var en annan viktig orsak, samt att fortsätta i 12 stegsbehandling under en 

längre tid. Författarna menar att faktorer som anses vara viktiga vid bibehållande av nykterhet 

på kort sikt även är relevant för att bibehålla nykterhet på längre sikt. 

 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Behandling kan ses som en bidragande faktor för förändring vid beroende. Men verkligheten 

är komplex och det finns många olika faktorer i en klients liv som kan påverka ett positivt 

behandlingsresultat. Faktorer som enligt forskning är betydelsefulla för att nå positiva 

behandlingsresultat och kunna genomgå en positiv förändring är sammanfattningsvis socialt 

nätverk och familj, psykisk och fysisk hälsa, arbete och sysselsättning samt ekonomi. Det 

verkar även enligt forskarna finnas skillnader gällande kön, förmåga till självinsikt och graden 
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av beroendeproblematik. Alla klienter är unika individer med olika bakgrund och 

förutsättningar. Det är därför viktigt att lyssna till varje enskild klient och ha ett 

helhetsperspektiv vid bedömning och utformning av insats. 
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens design och metoder, insatsen som utvärderas, 

tillvägagångssätt, etiska reflektioner samt en diskussion kring de metodologiska val som 

gjorts.  

 

5.1 Studiedesign och situation 

I föreliggande studie används en tvärsnittsdesign i form av en surveyundersökning av fall 

bestående av akter gällande klienter som genomgått en kommunal öppenvårdsbehandling för 

beroendeproblematik. Det kommunala öppenvårdskonceptet som studien utvärderar är en 

hemmaplansbehandling för personer med beroendeproblematik. Konceptet är en 

öppenvårdsbehandling som är inspirerat av 12 stegs behandling, kognitiv beteendeterapi 

(KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal 

(MI). Det är en 12 veckors gruppbehandling där deltagarna träffas 4 dagar i veckan och deltar 

på föreläsningar samt håller redovisningar av eget arbete. För att få en bra dynamik i gruppen 

är antalet deltagare sex – åtta personer. Kön, ålder, typ av beroende och andra faktorer hos 

deltagarna varierar. Öppenvårdsbehandlingen har haft det koncept som den har idag sedan 

början av 2017. Vid arbetet med utformningen av detta koncept som skedde under 2016 

tittade man bland annat på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid beroende 

och på vilka behandlingar som hade evidens samt tog del av andra praktikers erfarenhet och 

kunskap. Utifrån detta arbetade kommunens socialtjänst fram en struktur och ett 

grundmaterial för konceptet som ligger till grund för hur öppenvårdsbehandlingen ser ut i dag. 

I samband med att konceptet stod klart anställdes en behandlare med utbildning och 

erfarenhet inom 12 - stegsbehandling och KBT. Behandlaren har varit med och förfinat 

konceptet samt arbetat fram materialet som ligger till grund för föreläsningarna inom 

behandlingen (Enhetschef IFO vuxen, 28/10 2019).  

 

5.1.1 Uppdraget 

Uppdragskommunen kontaktade oss studenter under sommaren 2019 och tillfrågade oss om 

intresse fanns att genomföra en utvärdering av deras öppenvårdsbehandling för 

beroendeproblematik som examensarbete. Ramarna för uppdraget som kommunen beskrev 

var bland annat att de ville ha en kvantitativ utvärdering utifrån ett antal frågor. 

Frågeställningarna handlade dels om öppenvården som insats, dels om själva 

dokumentationen. Vi fick göra egna val bland frågorna för att de skulle passa för vårt 
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examensarbete. Då det skulle ta för mycket tid i anspråk att utvärdera både dokumentation 

och insats lade vi fokus på insatsen i denna studie. Då akter använts för att samla in data har 

det ändå framkommit styrkor och svagheter i dokumentationen. Dessa kommer att presenteras 

för uppdragskommunen men ingår inte syftet med denna studie. De anonymiserade akterna 

(beskrivs nedan i avsnitt 5.3.1) delgavs oss av enhetschefen för kommunens vuxenenhet vid 

individ och familjeomsorgen.  

 

5.2 Urval  

Urvalet i denna studie består av klienter som är eller har varit aktuella inom 

öppenvårdsbehandling för beroendeproblematik i en mellanstor svensk kommun. Urvalet 

består av akter tillhörande 37 klienter vilket är samtliga personer som deltagit vid 

öppenvården i dess nuvarande koncept sedan januari 2017 t.o.m. augusti 2019. Före januari 

2017 bedrevs behandlingen i andra former. Då syftet är att undersöka insatsen som den ser ut 

idag gjordes valet att inkludera de klienter som påbörjat öppenvårdsbehandlingen sedan 2017.  

 

5.3 Material  

I detta avsnitts redogörs för studiens material som innefattar akter och kodningsprotokoll.  

 

5.3.1 Klienternas akter 

Studiens empiri består av akter skrivna av socialsekreterare tillhörande 37 klienter. Akterna 

innehåller: utredningar, uppdrag, uppföljningar och avslutningsanteckningar gällande 

öppenvårdsbehandling för missbruk. Akterna är dokumenterade av sex olika socialsekreterare 

vid kommunens socialtjänst. Socialsekreterarna dokumenterar relevant information som ges 

av klienten, närstående och andra professioner vid enskilda möten, telefonsamtal och 

samordnad individuellplan (SIP) i akterna.  

 

5.3.2 Kodningsprotokoll 

Ett kodningsprotokoll skapades som ram för att kunna genomföra en standardiserad 

innehållsanalys (beskrivs nedan i avsnitt 5.5.2), detta för att omvandla informationen i akterna 

till kvantitativa data lämplig för analys. Vid utformningen av kodningsprotokollet användes 

de frågor som uppdragskommunen beskrev i sitt uppdrag samt föreliggande studies syfte och 

frågeställningar för att skapa kategorier. Utifrån kategorierna skapades sedan frågor som kan 
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besvaras utifrån akterna. Efter pilotundersökningen (beskrivs nedan i avsnitt 5.5.2) bestod det 

slutgiltiga kodningsprotokollet av frågor kring klienternas: bakgrund så som ålder, civilstånd, 

kön, boendesituation och inkomst. Missbruk i förhållande till typ av drog och varaktighet. 

Hälsa innefattar fysik och psykisk hälsa. Familjesituation syftar till om klienten har barn 

under 18 år och om de lever med/ har umgänge med barn. Med Socialt nätverk menas om 

klienten har något socialt nätverk och umgängeskrets. Andra insatser före, under och efter 

behandlingen. Behandlingstid innefattar antal perioder och antal veckor i behandling. 

Delaktighet i beslut om insats. Om det finns dokumentation i form av beslut, uppdrag, 

uppföljning och avslutningsanteckning och i viss mån kvaliteten på denna. Måluppfyllelse 

samt fullföljande av behandling. Slutligen finns en fråga om man kan se positiv förändring i 

samband med behandlingen för områden som hälsa, välmående och livssituation. En del 

klienter har dokumentation i sin akt som gäller flera perioder då de varit aktuella för 

öppenvårdsbehandling under flera omgångar. Därför har kodningsprotokollet flera frågor 

gällande delaktighet, målsättning, uppdrag, uppföljning, avslutningsanteckning, om klienten 

fullföljt behandlingen och om det finns positiv förändring. Detta för att mäta varje 

behandlingsperiod för sig (se fråga 18.1–6 till och med 24.1–6 i bilaga 1).  

 

 
 

5.4 Operationalisering 
 
Vid bedömningen av socialt nätverk har det i studien kodats att en persons nätverk rankas 

som stort när det stått bokstavligen i akterna. När det stått bokstavligen att klienten saknat 

nätverk har detta kodats som “har inget socialt nätverk”.  För de klienter där det bedömts ”har 

ett litet socialt nätverk” har det kunnat utläsas i akterna att klienten till exempel har en 

parrelation, vuxna barn som klienten har kontakt med eller om det nämns att klienten umgås 

med vänner. När bedömning gjorts om hur en klients målsättning ser ut har vi undersökt hur 

och i vilken del av akten som socialsekreteraren dokumenterat de mål klienten har med 

insatsen öppenvård. I de fall socialsekreteraren dokumenterat klientens individuella mål för 

öppenvårdsbehandling i utredningen eller uppdraget har bedömningen kodats i högre grad än 

om klienten endast haft mål av generella termer eller inte haft några mål dokumenterade 

överhuvudtaget. När bedömning av graden av delaktighet i beslut har gjorts utgicks det i 

studien från om klientens åsikter och önskemål finns dokumenterade och om dessa beaktas 

vid bedömning och beslut. Har detta gått att finna i akterna har delaktigheten bedömts som 

hög. I de fall endast klientens åsikter och önskemål funnits dokumenterade, men inte beaktats 
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i beslutsfattandet har delaktigheten bedömts som medel. Då klienten endast gjorts delaktig 

genom information har delaktighetens bedömts som låg. Vid bedömning av delaktighet 

användes inspiration från Arnstein´s (1969) delaktighetstrappa. 

 

När bedömning om i vilken grad beslutet kan anses vara rimligt har föreliggande studie utgått 

från de uppgifter som framgått i utredningarna gällande klientens sociala situation med 

boende och relationer på orten och om denna information talar för att öppenvård på 

hemmaplan är ett rimligt beslut. När vi undersökt hur uppföljning av insatsen ser ut för 

klienten har vi jämfört om insatsen följts upp mot de mål som fanns med i utredning och 

uppdrag. Om socialsekreteraren dokumenterat något om alla klientens mål i uppföljningen så 

har vi bedömt att uppföljningen skett mot klientens alla mål vilket rankas som den högsta 

graden av oss. När måluppfyllelse bedömts har vi jämfört de mål som klienten hade i 

dokumenterade i utredning och uppdrag med hur och vad som beskrivs om klienten i 

avslutningsanteckningarna. I studien bedöms även om man kan se någon positiv förändring 

gällande hälsa, välmående och livssituation om man deltar i öppenvårdsprogrammet. Vi har 

då tolkat och gjort bedömningar av uppföljnings- och avslutsanteckningar. Om det står klart 

och tydligt dokumenterat att någon klient fått en positiv förändring oavsett om det är inom 

hälsa, välmående och/eller livssituation har det kodats att det finns evidens. Detta oavsett om 

personen fullföljt programmet eller ej. För de klienter som fått en positiv förändring har vi 

antecknat de positiva förändringarna gällande hälsa, välmående och livssituation som finns 

beskrivna i deras uppföljnings- och avslutningsanteckningar. Vad gäller övriga frågor i 

kodningsprotokollet (se bilaga 1) har informationen stått uttryckligen i akterna och ingen egen 

bedömning av informationen har genomförts.  

 

 

5.5 Databearbetning och analys 

I detta avsnitt redogörs för studiens metoder och tillvägagångssätt vid databearbetning och 

analys.  

 

5.5.1 Effektutvärderingsmodell 

Databearbetnings- och analysprocessen i denna studie styrdes av dess syfte att utvärdera ett 

öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik. I föreliggande studie används 

därför en effektutvärderingsmodell. En effektutvärderingsmodell kan enligt Sandberg & 
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Faugert (2016) användas när syftet med en utvärdering är att finna effekter och resultat av en 

insats eller verksamhet, varför denna bedöms lämplig i denna studie. Effektutvärdering är en 

form av resultatinriktad utvärderingsmodell som syftar till att undersöka om en insats verkliga 

effekter stämmer överens med insatsens önskade mål och effekter. Vidare undersökes om de 

effekter som framkommer kan sägas vara orsakade av insatsen. Effekter som undersöks i 

denna form av utvärdering kan både vara positiva och negativa, förväntande och planerade 

eller oförutsedda (Sandberg & Faugert, 2016).  

 

5.5.2 Kvantitativ innehållsanalys 

En standardprocess för kvantitativ innehållsanalys användes för att omvandla 

dokumentationen i klienternas akter till data som lämpar sig för kvantitativ analys. För att 

kvantifiera innehållet i akterna på ett systematiskt sätt användes ett kodningsprotokoll 

(beskrivs ovan i avsnitt 5.3.2 samt bilaga 1). När det initiala kodningsprotokollet var färdigt 

genomfördes en pilotundersökning, där vi oberoende av varandra fyllde i ett 

kodningsprotokoll var för samma klient. Detta upprepades för tre klienter. Sedan jämfördes 

kodningsprotokollen med varandra för att se om textens innehåll tolkats likvärdigt. Det visade 

sig att innehållet tolkats likvärdigt i hög grad med endast något alternativ som skilde sig åt 

med en grad. Vid de frågor tolkningarna gjorts annorlunda diskuterades en gemensam 

tolkning fram. Det upptäcktes vid pilotundersökningen att kodningsprotokollet behövde 

justeras för att kunna mäta innehållet på ett tydligare sätt, därför ändrades några frågor i 

protokollet så att frågorna och svarsalternativen blev mer heltäckande för att kunna svara på 

studiens frågeställningar.  

 

När kodningsprotokollet uppdaterats utifrån det som framkom vid pilotundersökning 

genomfördes datainsamlingen. Alla 37 klienters akter kodades enligt kodningsprotokollet, en 

för varje klient, det vill säga 37 kodningsprotokoll fylldes i med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys. Detta gjordes gemensamt av oss båda för att öka tillförlitligheten. Eftersom 

texten som analyserats kommer från akter och är en sorts andrahandsinformation har vi 

behövt diskutera kring hur innehållet ska tolkas för att kunna kodas på ett tillförlitligt sätt. I 

studien har det enbart kodats sådant som framgått tydligt i akterna. I de fall något inte kunnat 

gått att utläsa tydligt har framkommer ej valts som kodning, detta för att minimera risken för 

ett skevt tolkat resultat. Framkommer ej har även använts som svarsalternativ i de fall där 

information saknats i dokumentationen.  

 



 

 

 

25 

5.5.3 Analys 

All data från kodningsprotokollen har lagts in i SPSS version 26 för Windows (IBM Corp.). 

Beskrivande analys av alla variabler (Descriptives>Frequencies och 

Descriptives>Descriptives) genomfördes för att skapa svarskategorier i frekvens (n) och 

procent av eller i medelvärde, standardavvikelser och intervall. För att besvara studiens två 

första frågeställningar används ovanstående analyser. Därefter genomfördes bivariata analyser 

(Descriptives>Crosstab och Correlation procedures) för att undersöka sambanden mellan de 

oberoende variablerna och de variabler som ansågs vara de mest betydelsefulla för att mäta 

behandlingsresultat i studien, de beroende variablerna. De beroende variablerna är de som 

mäter positiv förändring hos klienterna och om klienterna fullföljde öppenvårdsbehandlingen. 

I analysen har phi koefficient () används för att beräkna samband mellan dikotoma variabler, 

Pearson´s koefficient (r) eller Spearman’s rho (rs) använts för att beräkna samband vid 

intervall eller ordinala variabler. Graden av signifikans bestämdes till en nivå av p<.05 som 

standard.  

 

Under analysen omkodades några av variablerna till större kategorier för att underlätta 

analysen. Dessa variabler var civilstånd, inkomst, typ av missbruk, fysisk hälsa, barn, 

bostadssituation och andra insatser. För att se hur kodningen för dessa variabler såg ut från 

början se bifogat kodningsprotokoll (bilaga 1). Civilstånd omkodades till kategorierna ”har 

parrelation” och ”har ingen parrelation”. Inkomst omkodades till ”självförsörjd” och ”bidrag”. 

Typ av missbruk gjordes om till två olika variabler. En för blandmissbruk med kategorierna 

”blandmissbruk” och ”brukar ett preparat”. En för typ av preparat med kategorierna ”alkohol” 

och ”narkotika oavsett samtidig alkoholanvändning”. Fysisk hälsa omkodades till ”god och 

delvis god fysisk hälsa” och ”fysisk ohälsa”. Variabeln för barn omkodades till ”har barn 

under 18 år” och ”har vuxna barn eller har inga barn”. Bostadssituation omkodades till ” har 

eget boende” och ”har ej eget boende”. Andra insatser under, före samt efter behandling har 

omkodats till” har insats” eller ”har inte insats”. 

 

När vi analyserade de positiva förändringar som vi antecknat under frågan ”finns evidens för 

positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation” använde vi oss av teorin om 

återhämtningskapital för att skapa kategorier. Dessa kategorier redogörs för i resultatavsnittet.  

 



 

 

 

26 

5.6 Validitet och Reliabilitet  

I detta avsnitt reflekteras över studiens validitet och reliabilitet, några av dessa aspekter 

diskuteras även i metoddiskussionen nedan.  

 

5.6.1 Validitet 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om att man mäter det man avser att mäta. I denna 

studie genomfördes en pilotundersökning av tre akter på var sitt håll oberoende av varandra 

för att säkerställa att frågorna i kodningsprotokollet mäter det de avser att mäta, vilket bidrog 

till att öka validiteten för studien. Bryman (2011) förklarar att generaliserbarhet handlar om 

huruvida resultatet av en specifik undersökning kan generaliseras till andra liknande individer 

och grupper. Föreliggande studies generaliserbarhet påverkas av att urvalet är relativt litet och 

består av klienter vid en och samma öppenvårdsbehandling. Detta gör att studiens resultat inte 

går att generaliseras på andra öppenvårdskoncept. Studiens resultat är dock representativ för 

det undersökta öppenvårdskonceptet då samtliga klienter som deltagit i behandlingen ingår. I 

studien går det inte att fastställa vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet eller 

utesluta att externa faktorer som inte ingår i undersökningen påverkar behandlingsresultatet, 

vilket påverkar den interna validiteten. Enligt Bryman (2011) handlar intern validitet om 

slutsatser av samband mellan variabler och dess giltigt eller inte, samt om det finns 

utomstående faktorer som orsakar sambandet. 

 

5.6.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om pålitligheten i mått och mätningar. Bryman 

menar också att det är viktigt att måttet från en mätning är stabilt och kan replikeras av andra 

forskare om de skulle  genomföra samma undersökning och då kunna få liknande resultat. 

I denna studie beskrivs tillvägagångssätt, överväganden och motiveringar till metodval på ett 

tydligt sätt. Vid utformningen av kodningsprotokollet har det noga reflekterats kring val av 

frågor och svarsalternativ, protokollet är även skrivet på ett sätt som möjliggör för andra 

forskare att genomföra undersökningen vid ett annat tillfälle och få ett liknande resultat. Detta 

bidrar till transparens och replikerbarhet vilket ökar studiens reliabilitet. Datainsamlingen 

började med att vi kodade tre akter utifrån kodningsprotokollet, på var sitt håll och oberoende 

av varandra och fick mycket likande svar vilket ökar intrakodarreliabiliteten. Bryman (2011) 

beskriver att intrakodarreliabilitet handlar om i vilken utsträckning individer kodar data på 

likartat sätt vilket ofta är aktuellt vid innehållsanalys.   
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5.7 Metoddiskussion 

Vi tycker oss kunna besvara studiens frågeställningar med de valda metoderna även om 

studien har vissa begränsningar. Utifrån studiens syfte, material och tidsaspekt anser vi att 

tvärsnittsdesign är den design som är mest användbar för studien. Bryman (2011) menar att en 

undersökning av tvärsnittsdesign ofta sker i form av en surveyundersökning, då man vill 

undersöka flera fall och olika variationer i en undersökning. Bryman beskriver vidare att 

datainsamlingen sker vid ett tillfälle, genom till exempel enkäter eller strukturerade intervjuer 

och kan samla in både kvantitativa och kvalitativa data som rör flera variabler. Analysen 

syftar sedan till att hitta sambandsmönster bland dessa variabler, vilket är möjligt vid 

tvärsnittsdesign (Bryman, 2011). En begränsning som vi ser med studiens design är att vi inte 

kan säga med säkerhet vad som är orsak och verkan vilket gör det svårt att uttala sig om 

insatsens egentliga effekter. Bryman (2011) skriver att det vid tvärsnittsstudier kan vara svårt 

att påvisa orsaksriktning av samband. Skulle vi ha valt en design för att möjliggöra 

orsaksriktning hade den troligtvis ändå inte gått att fastställa orsak och verkan med säkerhet 

på grund av det lilla urvalet i föreliggande studie.  

 

För att besvara studiens frågeställningar på ett tillförlitligare sätt hade det varit önskvärt att 

intervjua eller dela ut enkäter till klienter. Detta var tyvärr inte möjligt för oss studenter på 

grund av etiska aspekter. Därför ansågs kvantitativ innehållsanalys av socialsekreterarnas 

akter vara det bästa möjliga tillvägagångssättet. Kvantitativ innehållsanalys är enligt Bryman 

(2011) en metod som syftar till att på ett metodiskt och objektivt sätt kvantifiera innehållet i 

texter. Texter analyseras genom att ett kodningsschema skapas och texternas innehåll 

kategoriseras och kvantifieras. Det är det som står tydligt och uppenbart i en text som ska 

analyseras för att man ska få en förståelse av det verkliga innehållet. Det är av stor vikt att 

man som forskare är transparent med hur man tänker när man skapar de kategorier man 

kommer analysera sin text utifrån, detta för att minimera risken för skevhet och felkällor. 

Bryman (2011) skriver också att det är en studies frågeställningar och problemformulering 

som styr vad i en text som är viktigt att mäta med en kvantitativ innehållsanalys. Vidare 

förklarar Bryman att kodningsschemat ska innehålla de variabler forskaren behöver för att 

kunna göra en kvantitativ mätning. I föreliggande studie har vi förhållit oss till de aspekter 

som Bryman framför som viktiga när man genomför en kvantitativ innehållsanalys.  
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Vi är medvetna om att den information som finns dokumenterad av socialsekreterare i akterna 

är en konstruktion av klientens information och inte med säkerhet beskriver klients verklighet. 

Socialsekreterare får heller inte dokumentera mer än nödvändigt enligt lagstiftningen och 

därför saknas ibland utförlig information om aspekter så som hälsa, socialt umgänge och 

familjesituation. Det saknades information om fysisk hälsa samt vilket sorts umgänge klienten 

hade i flera akter. I stor utsträckning saknades även dokumentation om hur klienten uttalade 

sig om öppenvården. Information som utifrån studiens syfte och frågeställningar hade varit 

önskvärd för att kunna bidra med större tillförlitlighet i resultatet.  

 

En annan begränsning med studien är att resultatet inte kan generaliseras till andra 

populationer än den vi undersökt. Dock är studiens syfte att utvärdera det specifika 

öppenvårdskonceptet och därför inte möjligt att generalisera till andra kommuners koncept för 

öppenvård. Det är därför inte relevant att fokusera på generaliserbarhet utifrån studiens syfte. 

En styrka med studien är dess transparens, att det är utförligt beskrivet hur vi gått tillväga vid 

genomförandet. En annan styrka är urvalet, även om det är litet så innefattar det samtliga 

klienter som deltagit vid öppenvården under dess nuvarande koncept fram till augusti 2019. 

Det beskrivande resultatet av öppenvårdsbehandlingen har därför hög tillförlitlighet samtidigt 

som det faktum att urvalet är litet gör det svårt att finna signifikanta samband.  

 

5.8 Etisk reflektion 

Det finns några etiska hållpunkter att reflektera över som forskare: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 

att personer som ingår i en studie ska få information om studiens syfte och studiens 

tillvägagångssätt. Personerna ska också informeras om att det är frivilligt att delta i studien 

och att dem kan avbryta sin medverkan när helst dem vill (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet handlar om att personer som på något vis medverkar i en studie helt på egen 

hand bestämmer över sin delaktighet. Konfidentialitetskravet handlar om att man som 

forskare ska behandla de uppgifter om personer som ingår i en studie konfidentiellt. I och med 

detta ska även uppgifter om personerna förvaras på ett säkert sätt för att oberättigade inte ska 

få tillgång till dem. Nyttjandekravet förklarar att man endast får använda uppgifter om 

personerna som ingår i studien i det på förhand nämnda forskningsprojektet (Bryman, 2011). 

 

Datainspektionen (2019) beskriver dataskyddförordningen (GDPR) som handlar om rätten till 
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skydd för enskilda individers personuppgifter. Som personuppgift räknas sådan information 

som på något vis kan identifiera en individ så som namn, personnummer och adress. Vissa 

personuppgifter räknas även som känsliga personuppgifter och här räknas en individs sexuella 

läggning, uppgifter om en individs hälsa, politiska åsikter med mera in.  

 

I vår studie har vi samlat in data från anonymiserade akter skrivna av socialsekreterare. Dessa 

socialsekreterare är väl införstådda med att de medverkar i studien och deltar på frivillig väg 

enligt samtyckeskravet. Socialsekreterarna är också informerade om studien, dess syfte och 

tillvägagångssätt enligt informationskravet. Akterna har avanonymiserats av en 

socialsekreterare på uppdrag av enhetschefen för det aktuella socialkontoret och på så vis 

finns inga personuppgifter som kan identifiera klienten. Även information om vilken 

socialsekreterare som skrivit vilken akt är avidentifierat. Vi (studenter) som genomför 

utvärderingen på uppdrag av enhetschefen med hjälp av de anonymiserade akterna kan inte på 

något vis urskilja enskilda personer eller personuppgifter, varken klient eller socialsekreterare. 

Personuppgifterna är alltså avidentifierade och behandlas inte på något vis i studien och är 

därför skyddade enligt GDPR. Akterna innehåller förvisso känsliga personuppgifter så som 

hälsa och beroende men dessa uppgifter kan inte på något vis kopplas till den enskilde 

klienten. Därför har inte de klienter som akterna tillhör tillfrågats om att delta i studien och 

heller inte fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt enligt samtyckeskravet och 

informationskravet. I föreliggande studie behandlas den data som samlats in från akterna 

konfidentiellt, och med detta menas att det inte beskrivs några uppgifter i studien på ett sådant 

sätt att någon person kan identifieras i studien. Akterna förvaras inlåsta i ett arkiv på det 

berörda socialkontoret och dem har inte medtagits utanför socialkontoret. All datainsamling 

har skett på socialkontoret. Kodningsprotokollen förvaras inlåsta i kassaskåp under hela tiden 

för studien i enlighet med konfidentialitetskravet. Akterna och kodningsprotokollen kommer 

att förstöras så fort studien är slutförd. Den data som samlas in från akterna kommer endast 

ingå i just denna studie i enlighet med nyttjandekravet. 
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6. Resultat 

Syftet med denna studie var att utvärdera en kommunal öppenvårdsbehandling för 

beroendeproblematik. I resultatet nedan presenteras studiens resultat och analys med 

utgångspunkt i frågeställningarna: I vilken utsträckning uppfyller klienterna de mål som sätts i 

samband med utredning? Finns det någon positiv förändring gällande hälsa, välmående och 

livssituation hos de klienter som har deltagit i behandlingen? Finns det skillnad i 

behandlingsresultat beroende på sociodemografiska faktorer så som kön, ålder, typ av drog, 

samsjuklighet och social situation? 

 

Då det var 37 klienter som hade beslut för en behandlingsperiod och endast sju stycken av 

dem som hade beslut för fler perioder (två till sex perioder) har analysen endast genomförts 

för behandlingsperiod ett. Det resultat som redogörs för i detta avsnitt gäller således 

klienternas första behandlingsperiod i öppenvårdsbehandlingen. I beskrivningen av resultatet 

varierar n till följd av att ”framkommer ej” räknas som ”missing” i analysen och redovisas 

därför endast om det är relevant för resultatet. Vid studiens bivariata analys har sambanden 

bedömts som signifikanta vid en nivå på p<.05. Sambandens styrka har bedömts enligt 

följande: 0.2> som svagt samband, 0.4> som medel och 0.6> som starkt samband. 

 

6.1 Beskrivning av urvalet 

Efter att ha lagt in och kodat våra variabler i statistikprogrammet SPSS kunde vi se fakta som 

beskriver vårt urval. Totalt deltog n = 37 klienter var av 29 män (78,4%) och åtta kvinnor 

(21,6%). Medelåldern för klienterna var 39,95 år och åldersspannet varierade mellan 19 år för 

den yngsta och 73 år för den äldsta. Civilståndet visade att fler klienter levde ensamma (n=21, 

56,8%) än i en parrelation (n=16, 43,2%). Det framkom att färre klienter (n=14, 37,8%) har 

barn under 18 år än de (n=22, 59,5%) som inte har barn eller har vuxna barn. Vad gäller 

försörjning var fler klienter självförsörjda (n=22, 59,5%) än de som levde på någon form av 

bidrag (n=10, 27%). 

 

Majoriteten av klienterna (n= 33, 89,2%), hade ett långvarigt beroende. Merparten (n=30, 

81,1%) upplevde någon form av psykisk ohälsa. Fysisk ohälsa fanns hos 14 klienter (37,8%) 

och 10 (27%) hade delvis till god fysisk hälsa. Boendesituationen visade att nära två 

tredjedelar (n=24, 64,9%) hade eget boende medan (n=11, 29,7%) saknade eget boende 

(inneboende, stödboende, hemlös etc). Majoriteten (n=31, 83,8%) hade någon form av socialt 
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nätverk endast ett fåtal klienter (n=2, 5,4%) saknade helt socialt nätverk. Alkoholberoende var 

aktuellt för 19 klienter (51,4%) och narkotikaberoende (endast narkotika och narkotika i 

kombination med alkohol) var aktuellt för 18 klienter (48,6%). Nästan hälften (n=16, 43,2%) 

av alla klienter hade ett blandberonde.  

 

6.2 Måluppfyllelse  

En individuell målsättning för insatsen fanns för fem av klienterna, 30 klienter hade en 

generell målsättning i form av frastext, för två klienter saknades målsättning helt (se tabell 1). 

Den generella målsättningen i form av frastext såg ut som följande:  

Få ökad kunskap utifrån ett psykologisk, socialt och övergripande medicinskt perspektiv.      

Lära sig kognitiva tekniker/Tanke-känsla- handling-schema vilket innebär att man arbetar med 

att kartlägga icke-funktionella tankemönster och ersätta dem med mer funktionella (kognitiv 

omstrukturering). Få verktyg och kunna hantera risksituationer för återfall eller att kunna 

undvika dem. Bli uppmärksam på egna och allmänna konsekvenser av missbruk. Lär sig mer 

om sjukdomsbegreppet. Få verktyg och förutsättningar för att skapa/återskapa goda 

relationer/nätverk. Få ökad självinsikt och stärka självkänsla/självförtroende.  

När individuella mål fanns dokumenterade handlade de om specifika önskemål från klienten. 

Till exempel att förbättra en specifik relation till närstående, komma ut i sysselsättning eller 

mer specifika mål som till exempel att utreda och förbättra hälsa.  

Tabell 1 

Klientens målsättning i beslut och uppdrag 

 
Målsättning 

 

n Procent 

Individuella mål 

 

5 13,5% 

Generella mål 

 

30 81,1% 

Saknar mål 

 

2 5,4% 

Totalt 37 100% 

 

Resultatet visade att 16 klienter fullföljde behandlingen varav 14 som helt eller delvis 

uppfyllde sina mål. Två klienter hade brister i dokumentationen vilket gjorde att det inte gick 

att utläsa huruvida de uppfyllt sina mål. Det fanns även ytterligare två klienter vilka helt 

saknade avslutningsanteckning, vilket gör att det varken går att utläsa om dessa fullföljt 
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behandlingen eller uppfyllt sina mål (se tabell 2). Hälften av klienterna (n=19, 51,3 %) 

uttalade sig i positiva till mycket positiva termer om behandlingen. Ingen uttalade sig i 

negativa termer. 

 

Tabell 2 

Klientens fullföljande av behandlingen och måluppfyllelse  

 
Fullföljde klienten behandlingen 

och i så fall uppfyllde klienten 

sin målsättning? 

 

n Procent 

Ja och klienten uppfyllde alla sina 

mål 

 

6 16,2% 

Ja och klienten uppfyllde delvis 

alla sina mål 

 

8 21,6% 

Ja men målsättning saknas i 

grundutredning och uppdrag 

 

2 5,4% 

Nej 

 

18 48,6% 

Framkommer ej, 

avslutningsanteckning saknas 

 

2 5,4% 

Inte aktuellt* 

 

1 2,7% 

Totalt 37 100% 

 
Notering: *Dokumentation saknas till följd av ansvarsfördelning och lagstiftning 

 

6.3 Positiv förändring 

Av resultatet framgår att det finns ett statistiskt signifikant och starkt samband mellan 

variabeln för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation och variabeln om 

klienten fullföljde behandlingen (se tabell 3). Dessa två variabler mäter behandlingsresultatet 

för klienterna som deltagit vid öppenvårdsbehandlingen. Detta tyder på att de klienter som 

fullföljde behandlingen också i stor utsträckning uppgav att de fått en positiv förändring 

gällande hälsa, välmående och livssituation. 

 

Tabell 3 

Samband mellan de två variabler som mäter behandlingsresultat 

 
Finns det evidens för positiv förändring om man 

följer öppenvårdsprogrammet? 

 

 Positiv förändring 

 

Klienten fullföljde öppenvårdsprogrammet 

 
=.621   p=.000 
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6.3.1 Positiv förändring och återhämtningskapital 

I studien återfanns positiv förändring i fyra olika kategorier inom tre olika 

återhämtningskapital: ”personligt – fysiskt kapital”, ”personligt – mänskligt kapital”, ”socialt 

kapital” och ” personligt – mänskligt kapital och socialt kapital”. Vid innehållsanalysen av 

klienternas akter framkom att 21 klienter (56,8%) av det totala urvalet uppgav att de fått en 

positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation vid uppföljning och 

avslutningsmöte. I studien noterades att en klient kunde ha positiv förändring inom flera 

återhämtningskapital, därför kan en klient förekomma i flera av kategorierna nedan vilket gör 

att procentandelen överstiger 100% totalt. 

 

Personligt – fysiskt kapital  

Inom området för ”personligt - fysiskt kapital” uppgav 10 (47,6%) av 21 klienter att de 

upplevt positiv förändring. Dessa förändringar rörde nykterhet, hälsa och bostadssituation. De 

positiva förändringar som klienterna uppgav var: 

• Mår bättre  

• Säger sig må bättre 

• Tagit tag i sin hälsa 

• Hållt nykterhet 

• Lever nykter 

• Nykter och drogfri i 

cirka 6 månader 

• Nykter 

• Nykterhet 

• Lever nykter 

• Nykter 

• Nykter och drogfri 

• Stabilare drogfrihet 

• Tillgång till boende 

(tidigare hemlös) 

• Erbjuden bostad 

 

Personligt – mänskligt kapital  

Inom området för ”personligt - mänskligt kapital” uppgav 11 (52,4%) av 21 personer att de 

upplevt positiva förändringar som medfört att de stärkt sin person samt fått kunskap och insikt 

om sitt beroende och sig själv. De positiva förändringar som klienterna uppgav var:  

• Fått insikt/ 

förståelse för 

beroendeproblem 

• Hittat verktyg 

• Ändrat 

tankemönster 

• Bättre på att sätta 

gränser 

• Fått insikt och 

förståelse 

• Tagit till sig 

behandlingen 

• Fått motivation att 

fortsätta reda upp 

sin livssituation 

• Fått verktyg och 

förståelse 

• Fått mer kunskap 

• Lär sig något nytt 

varje vecka 

• Lärt sig identifiera 

riskfaktorer 

• Fått ökad självinsikt 

• Fått kunskap och 

strategier  

• Lärt känna sina 

begränsningar  

• Fått kunskap 

• Fått insikt 

• Ökad självkänsla
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Socialt kapital  

Inom området ”socialt kapital” uppgav åtta (38,1%) av 21 klienter att de fått en positiv 

förändring. Dessa klienter upplevde stärkta relationer med familj, barn och/eller socialt 

nätverk. De positiva förändringar som klienterna uppgav var:  

 

• Stärkt relationen till 

familjen 

• Fått en ”date” 

• Rest med familjen 

• Blivit mer öppen 

med sambon 

• Fått fler drogfria 

kontakter 

• Fungerar bättre med 

barnen 

• Fått lättare att delta i 

sociala sammanhang 

• Mår bättre socialt  

• Flyttat ihop med 

partner 

• Bättre kontakt med 

barnen, blivit en 

mer fungerande 

förälder  

• Bättre relation med 

sitt ex 

• Träffat partner och 

ska flytta ihop

• Stabilare drogfrihet 

 

 

Personligt – mänskligt kapital och socialt kapital  

Vad gäller arbete och sysselsättning var det 13 (61,9%) av 21 klienter som uppgav positiv 

förändring gällande detta. Arbete och sysselsättning kan placeras inom både området 

”Personligt – mänskligt kapital” och ”socialt kapital”. Då arbete och sysselsättning både 

genererar yrkesrelaterade kunskaper och erfarenheter samt ger tillgång till nyktra arenor och 

nätverk genom arbetsplatsen. De positiva förändringar som klienterna uppgav var: 

 

• Vill ut i 

sysselsättning 

• Återgått till arbete 

• Fått praktikplats 

• Väntar på OSA 

anställning 

• Motiverad att börja 

arbeta 

• Fått sysselsättning 

• Återgått till arbete 

• Ska börja studera 

• Fortsatt sina studier 

• Arbetar extra 

• Motiverad att hitta 

sysselsättning 

• Börjat utbildning 

och praktik  

• Fått arbete 

• Vill komma ut i 

arbete  

• Studerar
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6.4 Sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat 

Studiens bivarita analys av samband mellan sociodemografiska faktorer visade få signifikanta 

(p<.05) resultat. I tabell 4 nedan presenteras resultatet av analysen av svaga till medelstarka 

samband och dess signifikans. Resultatet visade att variablerna fysisk hälsa, kön och 

civilstånd hade ett samband med variabeln för om klienten fullföljt öppenvårdsbehandlingen. 

De klienter som upplevde en bättre fysisk hälsa fullföljde öppenvårdsbehandlingen i större 

uträckning. Kvinnor tenderade att fullfölja behandlingen i något större utsträckning än män. 

Fler klienter som levde utan partner än förväntat fullföljde behandlingen, medan färre klienter 

som levde med en partner fullföljde programmet. En av de variablerna som visade ett 

samband med variabeln för positiv förändring var variabeln för bostad. De klienter som hade 

egen bostad hade mindre förekomst av positiv förändring. Medan de klienter som saknade 

egen bostad hade större förekomst av positiv förändring.  

 

Klienter som haft andra insatser under, före eller efter behandling fick i större utsträckning än 

andra klienter en positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation. De fullföljde 

även behandlingen i större utsträckning än de som inte hade andra insatser. Insatser efter 

behandling hade ett medelstarkt och signifikant samband med både variabeln för fullföljande 

av behandling och med variabeln för positiv förändring. Stödboende/boende med stöd, 

behandlingshem, resursteam, socialt kontrakt och eftervårdsbehandling är exempel på andra 

insatser under, före och efter behandling. 

 

I analysen gick det inte att se något samband mellan behandlingsresultat och typ av missbruk, 

om klienten har barn, ålder, delaktighet i beslut eller inkomst.  
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Tabell 4 

Sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat 

 
Sociodemografiska faktorer  

 

Fullföljde Positiv förändring 

Kön 

 
 =  p = .289   

Civilstånd 

 
 = −  p = .268   

Fysisk hälsa 

 

rs= .321* p = .145   

Bostadssituation 

 

   = −  p = .255 

Insatser under 

 
 =  p = .082  =  p = .072 

Insatser före 

 
 =  p = .622  =  p = .363 

Insatser efter 

 
 =  p = .011  =  p = .016 

Notering: * rs  har använts då variabeln fysisk hälsa rangordnats enligt ordinalskala.  
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7. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera en kommunal öppenvårdsbehandling som 

insats för beroendeproblematik. Vi har undersökt om klienter uppfyller sina mål med 

behandlingen samt undersökt om det går att se någon positiv förändring bland de klienter som 

deltagit vid behandlingen. Studien undersöker även om det finns samband mellan klienters 

sociodemografiska faktorer och behandlingsresultat. I detta avsnitt kommer studiens resultat 

diskuteras utifrån teorin om återhämtningskapital samt tidigare forskning.  

 

7.1 Måluppfyllelse 

Vad gäller klienters måluppfyllelse fann denna studie att 14 av de 16 klienter som fullföljde 

behandlingen också uppfyllde sina mål med insatsen helt eller delvis. Vid litteratursökningen 

för studien fann vi att många av de dokumenterade mål som klienterna hade i sina akter 

passade väl ihop med de olika kapital som White och Cloud (2008) beskriver i teorin om 

återhämtningskapital. Av tidigare forskning framkommer att: familj och socialt nätverk, 

arbete och sysselsättning, psykisk och fysik hälsa, att bli medveten om beroendets negativa 

konsekvenser samt skapa ett positivt tankesätt, öka självtillit och självutveckling är 

gynnsamma faktorer vid återhämtning från beroendeproblematik (Laudet m.fl. 2002; 

Myndighet för vård- och omsorgsanalys, 2016; Palombi m.fl., 2019; Skogens & von Greiff, 

2012). Detta är även något som framkommer i föreliggande studie då många av klienternas 

mål syftar till förändring inom ovan nämnda områden. I denna studies resultat finns ett starkt 

signifikant samband mellan positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation och 

om klinten fullföljde behandlingen. Resultatet visar även att de flesta som fullföljt 

behandlingen uppnått sina mål helt eller delvis.  

 

7.2 Positiv förändring och återhämtningskapital 

Denna studies tydligaste och starkaste resultat är det som visar att de klienter som fullföljde 

sin behandling oftare fick positiva förändringar inom områdena hälsa, välmående och 

livssituation. Det är även intressant att det för klienter som inte fullföljde hela behandlingen 

fanns uppgifter om positiv förändring. Enligt akterna beskriver klienterna positiva 

förändringar, vilka kan kopplas till personligt – mänskligt och fysiskt kapital samt socialt 

kapital. Tillgång till stödjande familj och socialt nätverk, arbete och sysselsättning, hälsa, 

bostad, kunskap och insikt beskrivs även av klienter i tidigare forskning som viktiga faktorer 
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för återhämtning (Laudet m.fl. 2002; Myndighet för vård- och omsorgsanalys, 2016; Palombi 

m.fl., 2019; Skogens & von Greiff, 2012). Resultatet visar även att de som hade andra sociala 

insatser före, under och efter behandlingen i större utsträckning också fått en positiv 

förändring inom områdena hälsa, välmående och livssituation. Att andra insatser före och 

efter behandling kan främja förändringsprocessen har även påvisats i tidigare forskning, se till 

exempel Skogens & von Greiff (2012) och Palombi m.fl. (2019). Andra biståndsbedömda 

insatser som främjar återhämtningen ingår enligt White och Cloud (2008) i samhällskapital. 

Det framgår av denna studies resultat att många klienter har fått positiv förändring och på sätt 

stärkt sitt återhämtningskapital. Flera av dessa klienter har stärkt samtliga av sina 

återhämtningskapital, vilket enligt White och Cloud (2008) kan betyda att dessa klienter har 

goda förutsättningar att starta sin förändringsprocess och förhoppningsvis nå en långvarig 

nykterhet. 

 

7.3 Sociodemografiska faktorer 

Vad gäller sociodemografiska faktorer och dess samband med klienternas behandlingsresultat 

kan studien visa några svaga till medelstarka samband som dock ej är signifikanta. Detta i 

likhet med studien Project MATCH som DiClemente (2017) skriver om. I Project MATCH 

kunde inga signifikanta skillnader urskönjas vad gällde klienters sociodemografiska faktorer 

och behandlingsresultat. I tidigare forskning finns en mängd studier som visar att vissa 

faktorer kan påverkar behandlingsresultat hos klienter med beroendeproblematik. Bland annat 

fann Stahler m.fl. (2016) i en studie att faktorer som ålder, typ av drog och etnicitet hade 

påverkan på behandlingsresultat. Även att något fler män än kvinnor fullföljde sin behandling. 

Timko m.fl. (2005) fann vissa skillnader mellan män och kvinnors behandlingsresultat vid 

beroendeproblematik. Män hade något bättre resultat i form av bibehållande av nykterhet ett 

år efter sin behandling än kvinnor. I föreliggande studie var det kvinnor som tenderade att 

fullfölja behandlingen i större utsträckning än män. Resultatet är dock inte signifikant. Urvalet 

i studien bestod av 29 män och endast åtta kvinnor vilket medför en skev fördelning mellan 

könen. Det skeva urvalet gör att det inte går att uttala sig nämnvärt om skillnader i 

behandlingsresultat.  

 

Majoriteten av klienterna i föreliggande studie led av någon form av psykisk ohälsa, något 

som stämmer överens med tidigare forskningsresultat, se till exempel Compton m.fl. (2003) 

och SOU (2011:35). Enligt Compton m.fl. (2003) påverkar psykisk ohälsa i form av ångest 
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och svår depression för män samt fobi hos kvinnor behandlingsresultat negativt vid 

beroendeproblematik. De respondenter med psykisk ohälsa använde flera olika preparat i 

större utsträckning än de som inte led av psykisk ohälsa. I föreliggande studie går det inte att 

uttala sig om psykisk ohälsa och dess samband med behandlingsresultat. Studien kan heller 

inte urskilja vilka olika diagnoser för psykisk ohälsa klienterna led av då det inte alltid var 

dokumenterat i akterna. Cirka hälften av klienterna i föreliggande studie hade dock ett 

blandberoende och därför kan det antas att många av dessa klienter även lider av psykisk 

ohälsa.  

 

Studien visar att de klienter som inte hade en partner fullföljde behandlingen i större 

utsträckning än de som levde i en parrelation. Det framkom även att klienter som inte hade 

egen bostad oftare tenderade att nå en positiv förändring än de klienter som hade egen bostad. 

Dessa två samband var svaga minussamband och icke signifikanta. Att dessa var 

minussamband var i motsatt riktning än förväntan. Resultatet visar också att de klienter som 

hade andra insatser, bland annat stödboende/boende med stöd och socialt kontrakt, hade 

positiv förändring och fullföljde behandlingen i större utsträckning. Eventuellt kan det vara så 

att de som fått insatsen stödboende/boende med stöd både får en slags bostad och ett 

vardagligt stöd i sin livssituation, vilket kan påverka klienten i större utsträckning till positiv 

förändring. Att andra sociala insatser har ett positivt samband med behandlingsresultat visar 

på att det är av vikt att socialtjänsten erbjuder klienter andra insatser i samband med 

behandling samt efter behandling. Även tidigare forskning visar att det är betydelsefullt att 

fortsätta tillhandahålla andra insatser efter avslutad behandling, se till exempel Skogens & 

von Greiff (2014). 

 

Vi tycker oss märka när vi jämför denna studies resultat med resultat från tidigare forskning 

att det generellt är svårt att peka ut vilka faktorer som faktiskt påverkar behandlingsresultat 

positivt. De faktorer som i en studie verkar påverka behandlingsresultat positivt kanske inte 

alls visar sig ha positiv påverkan i en annan studie. Det är ett faktum att alla individer är olika, 

behöver olika strategier och har olika förmågor att genomgå en förändringsprocess. Man kan 

säga att de sociodemografiska faktorerna enbart kan ses i ljuset av klientens egen verklighet. 

Den faktor och behandlingsform som skapar ett positivt behandlingsresultat hos en klient 

behöver inte skapa samma framgång hos en annan klient. Det är därför viktigt att 

socialtjänsten har en helhetssyn och anpassar stödet utifrån klientens situation, vilket även är 
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något som framkommer av tidigare forskning, se till exempel Myndighet för vård- och 

omsorgsanalys (2016).  

 

Myndighet för vård- och omsorgsanalys (2016) menar att det behövs läggas större vikt vid att 

utvärdera insatsers resultat samt att man vid uppföljningar ska utgå från klienten själv, vilket 

resultat klienten önskar med insatsen och klientens helhetssituation. Goodhew m.fl. (2019) 

menar att brukardelaktighet inverkar positivt med behandlingsresultat, måluppfyllelse och 

stärker klientens empowerment. De menar även att brukardelaktighet bidrar till bättre insatser 

vid beroendeproblematik. Vi vill därför mena att brukardelaktighet är av vikt för att öka 

chansen för klienter att nå ett positivt behandlingsresultat även om denna studie inte visar 

någon skillnad gällande klientens delaktighet vid beslut och behandlingsresultat. Detta då 

denna studie endast haft tillgång till socialsekreterarnas skriftliga beslut om insats för att 

bedöma delaktigheten. Resultatet för delaktighet hade troligtvis sett annorlunda ut om 

klienternas själva hade intervjuats samt om studien inkluderat mer dokumentation från 

behandlaren.  

 

7.4 Avslutning 

Det var 16 av 37 klienter som fullföljde sin första behandlingsperiod på kommunens 

öppenvård. Av dessa 16 uppnådde 14 klienter sina mål helt eller delvis, det är alltså 88% av 

alla som fullföljde behandlingen som uppfyllde sina mål och måluppfyllelsen kan därmed ses 

som hög i detta avseende. Det är dock ett stort antal klienter som inte fullföljer behandlingen 

och orsaken till detta skulle vara intressant att undersöka närmre i en annan studie. För de 

klienter som deltog och fullföljde behandlingen fanns ett starkt samband med positiv 

förändring gällande hälsa, välmående och livssituation. Det gick även att se positiv förändring 

hos några av de klienter som deltagit men inte fullföljt behandlingen. Andra sociala insatser 

som i denna studie ingår under begreppet sociodemografiska faktorer visade sig ha ett positivt 

samband med behandlingsresultatet. De andra sociodemografiska faktorer som undersökts i 

studien visade inget signifikant samband med behandlingsresultatet.  

 

Intressant var ändå att några av de svaga till medelstarka samband som ändå gick att se visade 

tvärtemot vad som förväntats. Vi förväntade oss att tillgång till egen bostad och att leva i en 

parrelation skulle vara gynnsamt för behandlingsresultatet. Kan detta tyda på att de individer 

som går in i behandlingen med svagare återhämtningskapital har mer utrymme att stärka sitt 

återhämtningskapital än de som går in med ett redan starkt återhämtningskapital? Detta skulle 
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kunna vara något att undersöka vidare i en annan studie, där klienterna själva bidrar med 

information för att få ett mer nyanserat och verklighetsnära resultat.  

Uppdragskommunens öppenvårdskoncept kan slutligen sägas fungera bra för dem som 

fullföljer behandlingen. Den verkar kunna stärka klienters återhämtningskapital och bidra till 

en positiv förändringsprocess, vilket i sin tur främjar återhämtning vid beroende. Det skulle 

dock behövas fler utvärderingar av öppenvårdkonceptet för att kunna uttala sig om insatsens 

effekter. Det skulle då som tidigare nämnts vara önskvärt att involvera klienterna själva i 

framtida utvärderingar.  
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file:///C:/Users/hannaeriksson/Downloads/Folkhälsomyndigheten%20(https:/www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/skadeverkningar
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Bilagor 

Bilaga 1 
Kodningsprotokoll  
1. Ålder: 

__________ 

2. Kön 

[ ] Man       [ ] Kvinna 

 

3. Civilstånd (Kryssa alla alternativ som stämmer) 

[ ] Gift 

[ ] Sambo 

[ ] Ensamstående/singel 

[ ] Skild 

[ ] Änka/änkling 

[ ] Särbo (pojk – flickvän) 

[ ] Annat:_____________ 

[ ] Framkommer ej 

 

4. Inkomst genom (huvudinkomst): 

[ ] Reguljärt arbete 

[ ] Temporärt arbete 

[ ] Pension 

[ ] A – kassa 

[ ] Sjukpenning 

[ ] Sjukersättning/ Aktivitetsstöd 

[ ] Försörjningsstöd 

[ ] Annat. Ange:___________ 

[ ] Framkommer ej 

 

5.1 Typ av missbruk 

[ ] Narkotika- flera preparat 

[ ] Narkotika – ett preparat 

[ ] Alkohol och narkotika flera preparat 
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[ ] Alkohol och narkotika ett preparat   

[ ] Alkohol 

[ ] Framkommer ej 

 

5.2 Missbrukets varaktighet 

[ ] Långvarigt missbruk 

[ ] Kortvarigt missbruk 

[ ] Framkommer ej      
                                    

6.1 Psykisk hälsa* 

[ ] Psykisk ohälsa, diagnos 

[ ] Psykisk ohälsa, misstänkt diagnos (väntar utredning) 

[ ] Upplever psykisk ohälsa men ingen kontakt med sjukvård. 

[ ] God psykisk hälsa 

[ ] Framkommer ej       

 

6.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättning 

[ ] Neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, aspberger) 

[ ] Neuropsykiatrisk, misstänkt diagnos (väntar utredning) 

[ ] Neuropsykiatrisk, egen misstanke utan kontakt med sjukvård. 

[ ] Framkommer ej 

 

7. Fysisk hälsa* 

[ ] God fysisk hälsa 

[ ] Delvis god fysisk hälsa 

[ ] Fysisk ohälsa, ange vad: ________ 

[ ] Framkommer ej 

 

8.  Barn (kryssa alla alternativ som stämmer) 

[ ] Ja, bor tillsammans med 

[ ] Ja, bor tillsammans med annan förälder, har umgänge 

[ ] Ja, bor tillsammans med annan förälder, har inte umgänge 

[ ] Ja, bor tillsammans med annan förälder, umgänge okänt 

[ ] Ja, placerade via socialtjänsten 



 

 

 

48 

[ ] Ja, annat boende 

[ ] Ja, vuxna barn.  

[ ] Nej  

[ ] Framkommer ej  

 

9. Har hänsyn tagits till barnperspektiv i utredning 

[ ] Ja 

[ ] Ja, till viss del 

[ ] Nej 

[ ] Ej aktuellt 

 

10. Bostadssituation 

[ ] Egen bostad, bor ensam 

[ ] Egen bostad, bor med någon 

[ ] Inneboende hos kompis/ar 

[ ] Inneboende hos partner 

[ ] Inneboende hos föräldrar eller annan familjemedlem 

[ ] Stödboende/boende med stöd 

[ ] Vandrarhem, andra tillfälliga boenden 

[ ] Socialt kontrakt (andra hand via socialtjänsten) 

[ ] Annat: __________ 

[ ] Framkommer ej 

 

11.1 Socialt nätverk, storlek 

[ ] Har ett stort socialt nätverk 

[ ] Har ett litet socialt nätverk 

[ ] Har inget socialt nätverk 

[ ] Framkommer ej 

  

11.2 Socialt nätverk, umgänge 

[ ] Socialt nätverk främst eller helt inom missbrukskrets 

[ ] Socialt nätverk främst eller helt utanför missbrukskrets 

[ ] Socialt nätverk bestående av personer både inom och utom missbrukskrets 
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[ ] Framkommer ej 

[ ] Ej aktuellt 

 

12. Målsättning med insatsen 

[ ] Ja, individuella mål finns 

[ ] Ja, generella mål finns 

[ ] Nej, målsättning saknas 

 

13. Andra insatser under samma period som går i behandling (Kryssa alla alternativ 

som stämmer) 

[ ] Ja, behandlingshem 

[ ] Ja, stödboende/boende med stöd 

[ ] Ja, socialt kontrakt 

[ ] Ja, resursteam 

[ ] Ja, annat:___________ 

[ ] Nej 

[ ] Framkommer ej 

 

14. Andra insatser direkt före öppenvårdsbehandling (Kryssa alla alternativ som 

stämmer) 

[ ] Ja, behandlingshem 

[ ] Ja, stödboende/boende med stöd 

[ ] Ja, socialt kontrakt 

[ ] Ja, resursteam 

[ ] Ja, annat:___________ 

[ ] Nej 

[ ] Framkommer ej 

 

15. Andra insatser efter öppenvårdsbehandling (Kryssa alla alternativ som stämmer) 

[ ] Ja, behandlingshem 

[ ] Ja, stödboende/boende med stöd 

[ ] Ja, socialt kontrakt 

[ ] Ja, resursteam 

[ ] Ja, eftervårdsbehandling 

[ ] Ja, annat:___________ 
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[ ] Nej 

[ ] Framkommer ej 

[ ] Behandling pågår 

 

16. Återaktualiserad för öppenvården 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

  

17.1 Hur många behandlingsperioder a´ 12 veckor har klienten deltagit vid 

öppenvården? (Räkna även ofullständiga perioder) 

[ ] En 

[ ] Två 

[ ] Tre 

[ ] Fyra  

[ ] Fem 

[ ] Sex 

 

17.2 Var ovanstående perioder sammanhängande? (För de klienter som har fler än en 

behandlingsperiod) 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 

17.3 Total tid i öppenvårdsprogrammet 

[ ] Antal veckor totalt: ________ 

[ ] Framkommer ej 

 

18.1 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut ett) 

[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)        

[ ] Delaktighet saknas 

[ ] Ej aktuellt/arbetsgivare står för första perioden 

Har klienten ett beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 19. 

18.2 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut två) 
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[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)     

[ ] Delaktighet saknas   

Har klienten två beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 19. 

18.3 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut tre) 

[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)     

[ ] Delaktighet saknas   

Har klienten tre beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 19. 

 

18.4 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut fyra) 

[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)     

[ ] Delaktighet saknas  

Har klienten fyra beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 19. 

 

 

18.5 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut fem) 

[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)     

[ ] Delaktighet saknas   

Har klienten fem beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 19. 

 

18.6 Hur delaktig har klienten varit i beslutet om öppenvård? (För beslut sex) 

[ ] Delaktighet hög (åsikter och önskemål beaktas i beslutsfattande) 

[ ] Delaktighet medel (åsikter och önskemål dokumenteras) 

[ ] Delaktighet låg (klienten har informerats om problem och insats)     

[ ] Delaktighet saknas   
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19.1 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut ett) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 

[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

[ ] Ej aktuellt/arbetsgivare står för första perioden 

 

Har klienten ett beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 20. 

19.2 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut två) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 

[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

Har klienten två beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 20. 

19.3 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut tre) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 

[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

Har klienten tre beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 20. 

19.4 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut fyra) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 
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[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

Har klienten fyra beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 20. 

 

19.5 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut fem) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 

[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

Har klienten fem beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 20. 

 

19.6 Bedömer ni att öppenvård var ett rimligt beslut utifrån uppgifterna i utredningen? 

(För beslut sex) 

[ ] Ja, i hög grad. (t.ex. klientens sociala situation med boende och relationer på orten talar för 

att öppenvård är rimligt) 

[ ] Ja, i rimlig nivå 

[ ] Ja, i begränsad nivå 

[ ] Nej, inte alls (t.ex. klienten är bostadslös och har ej fått hjälp att lösa detta, har ett nätverk 

på orten med social problematik/missbruk) 

[ ] Går ej att bedöma (har ej tillräckligt med information) 

 

20.1 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut ett) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 

[ ] Ej aktuellt/arbetsgivare står för första perioden 

 

Har klienten ett beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 21. 
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20.2 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut två) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 

Har klienten två beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 21. 

 

 

20.3 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut tre) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 

Har klienten tre beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 21. 

20.4 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut fyra) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 

Har klienten fyra beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 21. 

20.5 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut fem) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 

Har klienten fem beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 21. 

20.6 Finns det ett uppdrag till öppenvården? (För beslut sex) 

[ ] Ja, ett individuellt tydligt uppdrag 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men av generella termer 

[ ] Ja, ett uppdrag finns men med begränsningar/brister 

[ ] Nej 
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21.1 Har insatsen följts upp? (För beslut ett) 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

[ ] Ej aktuellt/arbetsgivare står för första perioden 

 

Har klienten ett beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 22. 

 

21.2 Har insatsen följts upp? (För beslut två) 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten två beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 22. 

21.3 Har insatsen följts upp? (För beslut tre) 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten tre beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 22. 

21.4 Har insatsen följts upp? (För beslut fyra) 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten fyra beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 22. 

21.5 Har insatsen följts upp? (För beslut fem) 
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[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten fem beslut för öppenvårdsbehandling, gå vidare till fråga 22. 

21.6 Har insatsen följts upp? (För beslut sex) 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen gentemot klientens alla mål 

[ ] Ja, delvis gentemot något/några av klientens mål 

[ ] Ja, man har följt upp insatsen men ingen dokumentation om klientens måluppfyllelse finns. 

[ ] Nej, inte alls 

[ ] Behandling pågår 

 

 

22.1 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet enligt avslutningsanteckningen? (För 

behandlingsperiod ett) 

[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 

[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

[ ] Ej aktuellt/arbetsgivare står för första perioden 

 

Har klienten endast deltagit i en behandlingsperiod, gå till fråga 23 

  

22.2 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet? (För behandlingsperiod två) 
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[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 

[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten endast deltagit i två behandlingsperioder, gå till fråga 23 

22.3 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet? (För behandlingsperiod tre) 

[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 

[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten endast deltagit i tre behandlingsperioder, gå till fråga 23 

22.4 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet? (För behandlingsperiod fyra) 

[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 
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[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten endast deltagit i fyra behandlingsperiod, gå till fråga 23 

22.5 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet enligt avslutningsanteckningen? (För 

behandlingsperiod fem) 

[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 

[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

Har klienten endast deltagit i fem behandlingsperiod, gå till fråga 23 

22.6 Fullföljde klienten öppenvårdsprogrammet enligt avslutningsanteckningen? (För 

behandlingsperiod sex) 

[ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål med insatsen 

[ ] Ja, men målsättning saknas i grundutredning och uppdrag 

[ ] Nej, behandlingen avslutades på grund av återfall 

[ ] Nej, klienten valde att avsluta på grund av arbete 

[ ] Nej, klienten flyttade till en annan kommun 
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[ ] Nej, klienten valde att avsluta insatsen av andra orsaker. Ange orsak:_____________ 

[ ] Nej, annan orsak utom klientens vilja:_________ 

[ ] Nej, ingen orsak finns antecknad 

[ ] Framkommer ej, avslutningsanteckning saknas 

[ ] Behandling pågår 

 

23.  Hur uttalar sig klienterna om öppenvårdsprogrammet? (i ex. uppföljningsmöte och 

avslutningsanteckning) 

[ ] I mycket positiva termer 

[ ] I positiva termer 

[ ] Ambivalent 

[ ] I negativa termer 

[ ] I mycket negativa termer 

[ ] Framkommer ej 

  

24.1 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period ett)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

24.2 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period två)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

24.3 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period tre)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

24.4 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period fyra)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

24.5 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period fem)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

24.6 Finns det evidens för positiv förändring på hälsa, välmående och livssituation om 

man följer öppenvårdsprogrammet (Period sex)? 

[ ] 

Ja:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

[ ] Nej 

[ ] Behandling pågår 

 

* Då man inte ska dokumentera mer än nödvändigt så kan uppgifter om personens psykiska 

hälsa* och fysiska hälsa* saknas, hälsan kan då vara god även om det inte framkommer av 

dokumentationen. 
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Bilaga 2 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att komma fram 

till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej.  
  
Projekttitel:  C – Uppsats (examensarbete) 
Student/studenter: Hanna Eriksson och Veronica Emretsson 
Handledare: Kevin McKee     

     
Ja  Tveksamt  Nej  

1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien deltagare som kan betraktas 

tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 

funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien t.ex. 

som patienter eller elever till densamma?  
  

     X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen och/eller möjlighet 

att avsäga sig ett deltagande)?    
  

    X  

3  
  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?   
   

     X 

4  
  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?  
  

     X 

5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov)?  
  

     X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?  
  

     X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?  
  

     X 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  
• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas som 

personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade.  
• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga personuppgifter och heller 

INTE deltagare som tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras.  
• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om detta göras på avsedd 

blankett som sänds till:  
dataskydd@du.se  

   

     X 

                
 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02  
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