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Inledning 

Denna vägledning har arbetats fram av en projektarbetsgrupp bestående av representanter från 

VG-region, kommuner (socialtjänst) och kriminalvård utifrån ett uppdrag av Vårdsamverkan 

Skaraborgs styrgrupp. Beslut: 2012-06-04.  

Utgångspunkter för vägledningen är Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruk och 

beroendevård (2007), ”Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funk-

tionsnedsättning 2011-11-03” under avsnittet 5:3 – Insatser rörande personer med missbruk, 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  

Vägledningen för Skaraborg syftar till att förtydliga huvudmännens uppdrag och ansvar och 

det gemensamma ansvaret för att samverka. Vägledningen ska utgöra en grund och ett stöd 

för upprättandet av lokala överenskommelser.  

Vägledningen vänder sig till verksamma inom socialtjänst, primärvård, specialistsjukvård och 

kriminalvård som möter personer som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika, 

andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel och som är över 18 år. 

  

Mål  

Målet är att få en förstärkt samverkan mellan huvudmännen och att det ska leda till att perso-

ner som har missbruks- eller beroendeproblem och är i behov av vård och stöd från flera hu-

vudmän ska erhålla samordnade insatser av god kvalitet. För att nå målet förutsätts att samtli-

ga huvudmän arbetar i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård.   

 

Nationellt perspektiv - Fortsatt gemensamt ansvar med krav på 

förstärkt samverkan  

Regeringen tillsatte 2008 en särskild utredare för att göra en översyn av den samlade svenska 

missbruks- och beroendevården. Utredningen antog namnet Missbruksutredningen. Uppdra-

get var att se över bestämmelserna i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om 

psykiatrisk tvångsvård när det gäller missbruks- och beroendevård och ge förslag om föränd-

ringar.  

 

I uppdraget ingick också att ta ställning till hur kommunerna och landstingens ansvar för 

missbruks- och beroendevården kan tydliggöras. Utredningen resulterade bland annat i ett 

förslag om ett delvis ändrat ansvar. Regeringen valde att inte gå vidare med utredningsförsla-

get, utan gjorde istället bedömningen att landstingen och kommunerna bör ha ett fortsatt 

gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården, men med ett förstärkt krav på samver-

kan mellan landstingen och kommunerna.     

 

I prop. 2012/13:77 (God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevår-

den) föreslog regeringen till riksdagen att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska 
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ändras och förstärkas. Genom ändringen införs en skyldighet för landstingen och kommuner-

na att ingå i gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som miss-

brukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingmedel. 

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa och deras närstående ges möjlighet 

att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelserna. Syftet med ändringen är att stärka 

samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 

behandling för målgruppen.  

 

Den 1 juli 2013 infördes nya paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.   

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

 

8 b § 

 

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om samarbete i fråga om personer 

som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dop-

ningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras 

närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

5 kap. 

9 a § 

 

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om per-

soner som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel 

eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer 

eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.  

 

 

Huvudmännens uppdrag och ansvar 

En fungerande samverkan bygger på kunskap om eget och även andra huvudmäns uppdrag 

och ansvar för missbruks- och beroendevården. För att skapa en överblick har en vårdprocess 

sammanställts som illustrerar patientens/klientens/brukarens väg och huvudmännens uppdrag 

och ansvar. Västra Götalandsregionen Skaraborg har i vårdprocessen delats på två nivåer: 

primärvård och specialistsjukvård. ”Samverkan/Samordning” har lagts som en röd tråd ge-

nom hela vårdprocessen.  
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Vårdprocess för personer med missbruks- och beroendeproblem i Skaraborg 

1.            

Förebygga 

missbruk och 

beroende

2.             

Uppmärksamma och 

identifiera

3.              

Utreda/ 

diagnostisera

1:1 Den enskilde   

Egenansvar för en hälsosam 

livsstil.

2:1 Den enskilde               

Kontakt med socialtjänst, 

primärvård, specialistsjukvård.

3:1 Den enskilde

Medverka vid utredning och 

bidra med efterfrågad 

information.

1:3 Primärvård              

Bassjukvård och 

hälsofrämjande arbete. 

Mödravård med förebyggande 

arbete.

1:2 Socialtjänst                 

Alkohol och drogförebyggande 

insatser, information och tidig 

upptäckt. 

1:4 Specialistsjukvård 

Medverka till att förebygga och 

motverka livsstilrelaterade 

sjukdomar.

2:3 Primärvård               

Medicinsk bedömning och drogtest 

vid behov. Användning av AUDIT 

och DUDIT för att upptäcka. 

Rådgivning. Ev. anmäla till 

socialtjänst.

2:2 Socialtjänst 

Rådgivning  och 

bedömningssamtal. Användning av 

AUDIT och DUDIT för att upptäcka.                                            

2:5 Kriminalvård 

Uppmärksamma avseende alkohol-

och narkotikamissbruk.

Bedömning, rådgivning kring stöd 

och behandling.

2:4 Specialistsjukvård 

Medicinsk bedömning och drogtest 

vid behov. Användning av AUDIT 

och DUDIT för att upptäcka. 

Rådgivning. Ev. anmälan till 

socialtjänst

3:3 Primärvård    

Psykosomatisk bedömning, 

samt biologiska och 

psykologiska test för att bedöma 

problemets omfattning och 

svårighetsgrad. Ev. anmälan till 

socialtjänst.

3:2 Socialtjänst

Utredning enligt SoL och LVM. 

Vårdbegäran till hälso- och 

sjukvården vid misstanke om 

samsjuklighet.

3:4 Specialistsjukvård 

Medicinska utredningar. 

Psykiatrisk utredning vid 

samsjuklighet. Neuropsykiatrisk 

utredning . Ev. anmälan till 

Socialtjänst 

3:5 Kriminalvård        

Bedömning, samtal och förslag 

om påföljd. Förmedla kontakt 

med socialtjänst, primärvård 

m.m.

4.              

Stödja, vårda 

behandla

5.                

Utvärdera/följa upp 

avsluta

Styrdokument: SoL, HSL, LVM, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2007,Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (2011-11-03 ), Regional medicinsk riktlinje – Ansvarsfördelning och konsultationer mellan 

primärvård och specialistpsykiatri.

4:1 Den enskilde

Medverka vid behandling.

5:1 Den enskilde                        

Medverka vid uppföljning och 

tillföra kunskap.

4:3 Primärvård              

Medicinsk vård och 

behandling/rådgivning av 

missbruk och beroende. Lättare 

abstinensbehandling som kan 

ske i öppenvård. Tillnyktring.

4:2 Socialtjänst        

Psykosocial behandling, socialt 

stöd. Stöd, vård, behandling 

enligt SoL och LVM. Tillnyktring

4:4 Specialistsjukvård     

Akuta somatiska och 

psykiatriska tillstånd.

Abstinensbehandling som 

kräver inneliggande vård eller 

kan ske i psykiatrisk öppenvård. 

Tillnyktring.

4:5 Kriminalvård 

Abstinensbehandling på häkte 

Rådgivning, stöd och 

behandling vid påföljd.

5:3 Primärvård                  

Följa upp planer och insatser. 

Uppföljningen i samverkan 

med den enskilde och med 

andra huvudmän.

5:2 Socialtjänst

Följa upp planer och insatser. 

Uppföljningen i samverkan 

med den enskilde och med 

andra huvudmän. 

5:4 Specialistsjukvård     

Följa upp planer och insatser. 

Uppföljningen i samverkan 

med den enskilde och med 

andra huvudmän. 

5:5 Kriminalvård           

Lämna över/av till annan 

vårdgivare. Utvärdera och följa 

upp verkställighet, avsluta 

alternativt lämna över.

Samverkan/Samordning
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Förklaring vårdprocessen 

Se bild sidan 6. 

 

1. Förebygga missbruk och beroende 

 

1:1 Den enskilde  

Egenansvar för en hälsosam livsstil. 

 

1:2 Socialtjänst 

Socialtjänsten ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra bero-

endeframkallande medel (3 kap 7 § socialtjänstlagen, SoL).  

 

1:3 Primärvården  

Primärvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till primärvården ska 

när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom och skada (2 c § 

hälso- och sjukvårdslagen, HSL). 

 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att informera, stödja och motivera individer att ta 

ett eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den. I möte med patient ska strukturerade hälso-

samtal genomföras. 

 

Mödrahälsovården (MHV) är basen för kvinnohälsoarbetet bland kvinnor i fertil ålder. MHV 

har stor betydelse för folkhälsa och prevention.  

 

1:4 Specialistsjukvård 

Specialistsjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till specialist-

sjukvården ska när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom 

och skada (2 c § HSL). 

 

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) hälsofrämjande uppdrag ska genomsyra hela verksamheten och 

alla verksamheter på SkaS ska medverka till att förebygga och motverka livsstilrelaterade 

sjukdomar. SkaS kunskap att förebygga sjukdomstillstånd ska tillvaratas och utvecklas och 

komma alla samverkanspartners till del. 

 

2. Uppmärksamma och identifiera 

Personer med riskbruk, missbruk eller beroende som kommer i kontakt med socialtjänsten, 

hälso- och sjukvården eller kriminalvården ska mötas med respekt och ett professionellt för-

hållningssätt. 

2:1 Den enskilde 

Kontakta socialtjänst, primärvård, och/eller specialistsjukvård om man själv eller som anhörig 

uppmärksammar eller oroas för ett riskbeteende gällande alkohol, narkotika eller andra bero-

endeframkallande medel. 
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2:2 Socialtjänst 

En person som söker kontakt med socialtjänsten för ett riskbeteende eller problem gällande 

alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel ska erbjudas rådgivning.  

 

Vid inkomna anmälningar till socialtjänsten ska den person som anmälan gäller erbjudas sam-

tal och rådgivning runt alkohol- och narkotikavanor. Särskilt uppmärksammas unga vuxna 

och föräldrar till minderåriga barn. Exempel på anmälningar till socialtjänsten: 

 anmälan från andra myndigheter/verksamheter, såsom anmälningar från polismyndigheten 

om personer som har omhändertagits enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusa-

de personer), eller trafiknykterhetsbrott så kallad SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och 

Droger I Trafiken). 

 anmälan från anhöriga eller allmänheten. 

 

Socialtjänsten ska också genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsätt-

ningarna för goda levnadsförhållanden (3:1 SoL).  

  

Socialtjänsten ska använda metoder som effektivt identifierar personer med riskfyllda alko-

holvanor och narkotikakonsumtion. Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroende-

vård rekommenderas att använda AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) för att 

identifiera personer med riskabla alkoholvanor eller alkoholproblem och DUDIT (Drug Use 

Disorders Identification Test) för att identifiera personer med riskabla och skadliga narkotika-

vanor eller narkotikarelaterad problem. 

 

2:3 Primärvård  

Primärvårdens roll är att upptäcka och motverka ett riskfyllt bruk av alkohol och narkotika så 

tidigt som möjligt. Det ska finnas tydliga strategier för tidig upptäckt för att kunna åtgärda 

begynnande problem. Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård rekom-

menderas att använda AUDIT för att identifiera personer med riskabla alkoholvanor eller al-

koholproblem och DUDIT för att identifiera personer med riskabla och skadliga narkotikava-

nor eller narkotikarelaterad problem. 

 

Om den enskilde har behov av insatser från både primärvården och socialtjänsten ska en kon-

takt tas med socialtjänsten för att upprätta en individuell plan, under förutsättning att den en-

skilde samtycker till att det görs (3 f § HSL). 

Enligt 6 § LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ska en läkare genast göra anmä-

lan till socialnämnden, om han eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som 

kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13§ eller vård enligt denna lag 

och läkaren bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom 

läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården.  

Vad gäller gravida kvinnor ger Nationella riktlinjer stöd för att personal inom mödrahälsovår-

den (MHV) ska ha utbildning för såväl inledande screening och kort intervention. AUDIT bör 

användas för att utreda gravida kvinnors alkoholbruk. Om personal på MHV upptäcker att en 

gravid kvinna har missbrukproblem eller ett beroende ska de tillsammans med kvinnan ta en 

kontakt med socialtjänsten för vidare utredning och bedömning av hjälpbehovet. 

 

2:4 Specialistsjukvård 

Specialistsjukvården ska använda metoder som effektivt identifierar personer med riskbruk, 

missbruk och beroende. Det ska finnas tydliga strategier för tidig upptäckt för att kunna åt-

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880870.htm#P13#P13
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gärda begynnande problem. Områden där det är lämpligt att tillämpa sådana strategier är psy-

kiatrin och akutmottagningar där alkoholrelaterade skador och sjukdomar förekommer. Enligt 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård rekommenderas att använda AUDIT för 

att identifiera personer med riskabla alkoholvanor eller alkoholproblem och DUDIT för att 

identifiera personer med riskabla och skadliga narkotikavanor eller narkotikarelaterad pro-

blem.  

 

Om den enskilde har behov av insatser från både specialistsjukvården och socialtjänsten ska 

en kontakt tas med socialtjänsten för att upprätta en individuell plan, under förutsättning att 

den enskilde samtycker till att det görs (3 f § HSL). 

Enligt 6 § LVM ska en läkare genast göra anmälan till socialnämnden, om han eller hon i sin 

verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av omedelbart omhän-

dertagande enligt 13§ eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte kan bere-

das tillfredsställande vård eller behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom 

hälso- och sjukvården. 

2:5 Kriminalvård 

Med samtliga personer som genomgår personutredning i brottmål inom kriminalvården sam-

talas det kring alkohol- och narkotikaanvändning. Screening görs i form av AUDIT och DU-

DIT. Rådgivning ges om var klienten kan etablera kontakt vid riskbruk, missbruk och beroen-

de. Kriminalvården bedriver också uppsökande verksamhet på häktet för att upptäcka eventu-

ellt missbruk. 
 

3. Utreda/diagnostisera 

Motivation är avgörande för att vård- och behandlingsinsatser ska leda till att personer kom-

mer ifrån sitt missbruk eller beroende. Ofta är motivationen som högst när den enskilde söker 

hjälp. Det är därför viktigt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården erbjuder tider för be-

dömning och utredning skyndsamt för att ta tillvara den enskildes motivation.  

3:1 Den enskilde 

Medverka vid utredning och bidra med efterfrågad information.  

 

3:2 Socialtjänst 

Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 

sätt kommit till socialtjänstens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd (11:1 SoL).  

 

Bedömningen av vårdbehov ska utgå från resultatet av en standardiserad bedömningsmetod, 

såsom ASI (Addiction Severity Index). ASI-intervjun är i första hand ett instrument för att 

bedöma personers hjälpbehov och används för utredning och uppföljning. Frågorna i ASI-

intervjun är indelade i sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvänd-

ning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa.  

 

Om den enskilde har behov av insatser från både primärvård och/eller specialistsjukvård och 

socialtjänsten ska en kontakt tas för att upprätta en individuell plan, under förutsättning att 

den enskilde samtycker till att det görs (2:7 SoL). 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880870.htm#P13#P13
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Socialtjänsten ska inleda utredning enlig 7 § LVM när de genom anmälan enligt 6 § LVM 

eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångs-

vård.   

 

3:3 Primärvård 

Primärvården ansvarar för missbruk och beroende, inklusive tillvänjande medel exklusive 

narkotikamissbruk. Vid utredning ska en psykosomatisk bedömning göras samt biologiska 

och psykologiska test för bedömning av problemets omfattning och svårighetsgrad. 

 

Om den enskilde har behov av insatser från både primärvården och socialtjänsten ska en kon-

takt tas med socialtjänsten för att upprätta en individuell plan, under förutsättning att den en-

skilde samtycker till att det görs (3 f § HSL). 

 

Primärvården ska utföra läkarundersökning enligt 9 § LVM när socialtjänsten begär det. Lä-

karen ska i ett intyg lämna en redogörelse för den enskildes aktuella hälsotillstånd och 

hans/hennes allmänna behov av vård. Det ankommer inte på läkaren att göra en bedömning av 

om det finns förutsättningar för vård enligt LVM. 

 

3:4 Specialistsjukvård 

Psykiatrin ansvarar för missbruk och beroende i kombination med psykisk sjukdom, narkoti-

kaberoende exklusive tillvänjande läkemedel. För att bedöma problemets omfattning och svå-

righetsgrad ska biologiska och psykologiska tester göras. 

 

Psykiatrin har ansvar för att göra psykiatriska och neuropsykiatriska bedömningar och utred-

ningar. Det finns inget krav på längre tids drogfrihet för att starta en utredning. Däremot bör 

man inte påbörja psykologutredning för att fastställa kognitiva funktioner innan patientens 

tillstånd stabiliserats. Detta ska prövas individuellt utifrån drog.  
 

Om den enskilde har behov av insatser från både specialistsjukvården och socialtjänsten ska 

en kontakt tas med socialtjänsten för att upprätta en individuell plan, under förutsättning att 

den enskilde samtycker till att det görs (3 f § HSL). 

 

Specialistsjukvården kan utföra läkarundersökning enligt 9 § LVM när socialtjänsten begär 

det, om det bedöms mest lämpligt för patienten. 

 

3:5 Kriminalvård 

De bedömningsinstrument som används vid personutredning är AUDIT, DUDIT, ASI och 

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). 

 

Kontakter tas med socialtjänsten för bland annat inhämtning av uppgifter för personutred-

ningen, för planering och samverkan rörande kontraktsvård eller vid skyddstillsyn med före-

skrift om vård och behandling. 

 

Om personutredningen påvisar missbruk och ett vårdbehov lämnas förslag till domstolen om 

behandlingsåtgärder såsom behandlingsprogram, drogkontroller och behandlingshem. 
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4. Stödja/vårda/behandla 

Stöd, vård och behandling ska präglas av respekt för patientens/klientens/brukarens integritet 

och självbestämmande. För att den enskilde ska kunna ha inflytande över behandlingen och 

vara delaktig krävs att den enskilde får adekvat information om olika behandlingar, deras syf-

te, form, innehåll och evidens. Detta är en förutsättning för att behandlingen ska kunna utfor-

mas i samråd med den enskilde. 

4:1 Den enskilde 

Medverka vid vård och behandling. Eventuellt delta i självhjälpsgrupper.  

 

4:2 Socialtjänst 

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialtjänstens arbete kring missbruks- och beroendeproblematik regleras huvudsakligen i 

socialtjänstlagen. Insatser som ges enligt socialtjänstlagen är frivilliga.  

 

Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård han/hon behöver för 

att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska i samförstånd med den enskilde planera hjäl-

pen och vården och noga bevaka att planen följs (5:9 SoL). Kommunen har det yttersta ansva-

ret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.  

Detta ansvar innebär dock inga inskränkningar i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

 

Socialtjänstens insatser ska utgå från de behov som den enskilde har. Insatserna ska tillgodose 

behov av stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblem och behov av annan social 

rehabilitering. Behandling kan ske i både öppna och slutna former. Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård (2007) visar att de behandlingsmetoder som visar effekt ut-

märks av: 

 

 klar struktur 

 fokus på missbruket och beroendet 

 väldefinierade åtgärder 

 detaljerade riktlinjer (manualer) 

 

HVB: Hem för vård eller boende.  

Vid placering på institution ska en planering göras med den enskilde för hur det ska bli efter 

placeringen rörande boende, sysselsättning, ekonomi och eftervård. Socialtjänsten ska sam-

verka med andra huvudmän när det finns behov av samordning av insatser för att den enskil-

des behov ska kunna tillgodoses, under förutsättning att den enskilde samtycker till det.  

 

LVM: Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.  

Om det är nödvändigt att personer med missbruk och beroende får vård men inte samtycker 

till detta kan vården under vissa förutsättningar ges mot den enskildes vilja. Detta relegeras i 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialtjänsten har ansvar för att utreda, 

socialnämnden ansöker om vården, förvaltningsrätten beslutar om vården och Statens institu-

tionsstyrelse ansvarar för vården. 

 

LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
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I 3 § LVU anges att vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksam-

het eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård med stöd av 3 § får även beredas den 

som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personli-

ga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård 

inte kan ges med den unges samtycke. Socialtjänsten har ansvar för att utreda, socialnämnden 

ansöker om vård, förvaltningsrätten beslutar om vården och Statens institutionsstyrelse ansva-

rar för vården. 

 

Socialtjänsten ska också erbjuda stöd till anhöriga (5:10 SoL). Arbetet med stöd till anhöriga 

ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och 

fysiska belastning. 

 

Kommunen har även ett ansvar att tillse att den enskilde som är i behov av tillnyktring får det. 

Se avsnitt Tillnyktring. 

 

4:3 Primärvård 

Primärvården ansvarar för medicinsk vård och behandling/rådgivning av missbruk och bero-

ende, inklusive tillvänjande medel exklusive narkotikamissbruk samt lättare abstinensbehand-

ling som kan ske i öppenvård.  

 

Primärvården har även ett ansvar att tillse att den enskilde som är i behov av tillnyktring får 

det. Se avsnitt Tillnyktring 

 

4:4 Specialistsjukvård 

Specialistpsykiatrin ansvarar för missbruk och beroende i kombination med psykisk sjukdom 

som tillhör specialistpsykiatrins ansvarsområde, narkotikaberoende exklusive tillvänjande 

läkemedel.  

 

Specialistsjukvården inom slutenvården ansvarar för svår abstinensbehandling där det finns 

risk för delirium tremens och kramper, akuta somatiska och psykiatriska tillstånd. Ibland kan 

personer ha behov av inneliggande vård för att kunna bryta ett pågående missbruk trots att de 

ännu inte fått allvarliga abstinenssymptom (brythjälp).  

 

Psykiatriska öppenvården ansvarar för lättare abstinensbehandling i kombination med psyki-

atrisk sjukdom.  

 

Ett stöd för bedömning av alkoholabstinens är Clinical Institute Withdrawal Assessment – 

Alcohol Revised skalan (CIWA- Ar) Läkemedelsverket 2:2010. Se sidan 13. 
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Tolkning av CIWA-Ar skalan:  
 Lätt abstinens  

Orienterad patient med CIWA-Ar mindre än 15 poäng, ofta allmän oro och sömnstörning 

som huvudsakliga problem. Kan behandlas i öppen vårdform.  

 

 Måttlig abstinens  

Mer uttalad abstinens, CIWA-Ar ger 15-24 poäng. 

 

 Svår abstinens  

Svår abstinens ska skötas i slutenvård. CIWA-Ar >24 poäng. Med eller utan riskfaktorer för 

delirium tremens (DT) eller abstinenskramper.  

 

Specialistsjukvården har även ett ansvar att tillse att den enskilde som är i behov av tillnykt-

ring får det. Se avsnitt Tillnyktring 
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4:5 Kriminalvård 

Ett stort antal klienter inom kriminalvården genomgår olika typer av behandling. Syftet är att 

förhindra återfall i brott. Behandlingsprogram kan ges både i anstalt och vid påföljd i frihet, så 

kallad skyddstillsyn.  

Skyddstillsyn kan kombineras med föreskrift om vård eller behandling. Det innebär att klien-

ten ska genomgå vård för problematik som hänger ihop med brottsligheten. Vilken vård som 

är lämplig bedöms vanligtvis av frivården i samråd med exempelvis läkare, socialtjänst eller 

beroendevård. 

Skyddstillsyn kan också kombineras med föreskrift om en särskild behandlingsplan, så kallad 

kontraktsvård. Kontraktsvård kan bli aktuellt om personens missbruk väsentligt bidragit till 

brottsligheten. Istället för att dömas till fängelse kan den dömde få behandling för sina pro-

blem. Behandlingen kan vara på institution eller i öppenvård.  

I samband med häktning ansvarar kriminalvården för abstinensbehandling för de personer 

som har behov av det.  

 

5. Utvärdera, följa upp, avsluta 

Den enskilde gynnas av att man fortlöpande följer resultaten av behandlingen för att man ska 

kunna göra förändringar om man inte fått önskat resultat. Uppföljningarna ger en ökad kun-

skap till respektive profession om vilken/vilka behandlingsmetoder/stöd som varit till hjälp 

för att bryta missbruket/beroendet. Tydliga avslut med anvisning om vilken vårdgivare som 

ska kontaktas om behov av stöd eller vård skulle uppstå. 

 

5:1 Den enskilde 

Medverka vid uppföljning och dela sin erfarenhet om behandlingen/vården 

 

5:2 Socialtjänst 

Socialtjänsten ska följa upp planer och insatser med hjälp av de bedömningsinstrument som 

initialt användes. Uppföljning ska ske i samverkan med den enskilde och med andra huvud-

män. Avslut när behovet är tillgodosett eller kan tillgodoses på annat sätt. 

 

5:3 Primärvård 

Primärvården ska följa upp planer och insatser med hjälp av de bedömningsinstrument som 

initialt användes. Uppföljning ska ske i samverkan med den enskilde och med andra huvud-

män. Avslut när behovet är tillgodosett eller kan tillgodoses på annat sätt. 

 

5:4 Specialistsjukvård 

Specialistsjukvården ska följa upp planer och insatser med hjälp av de bedömningsinstrument 

som initialt användes. Uppföljning ska ske i samverkan med den enskilde och med andra hu-

vudmän. Avslut när behovet är tillgodosett eller kan tillgodoses på annat sätt.  

 

5:5 Kriminalvård 

Kriminalvården ska i god tid innan verkställigheten avslutas tillsammans med klient och sam-

verkansparter, utvärdera och följa upp given behandling.  
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Samverkan och samordning 

Socialtjänsten, primärvården och specialistsjukvården har ett gemensamt ansvar att samverka. 

I samverkan ska den enskildes behov sättas i centrum och insatser ska samordnas för att upp-

nå en god vård.  När det gäller behandling av missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk 

eller somatisk sjukdom (samsjuklighet) ger de Nationella riktlinjerna för missbruks- och be-

roendevård (2007) en tydlig vägledning:  

 Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar.  

 Vid missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk störning/sjukdom är det viktigt att 

behandla båda problemen samtidigt och i samordnade former.  

 

 Förklaring av begrepp 

För att huvudmännen ska få en förståelse för varandra och en samsyn behöver begrepp som 

används förtydligas.  

Riskbruk: Begreppet riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, 

riskerar att led till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problem ännu inte är 

allvarliga. 

Missbruk: Begreppet missbruk betecknas enligt ICD-10 med skadligt bruk, det vill säga bruk 

av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk som vid le-

verinfektion (hepatit) vid intravenöst missbruk eller psykisk som depressionsperioder se-

kundärt till hög alkoholkonsumtion.   

 

Definition av missbruk enligt DSM- IV: 
Minst ett av fyra kriterier är uppfyllda under en och samma tovmånadersperiod: 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på 

arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2.  Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i 

arbetslivet. 

3.  Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4.  Fortsatt användning trots återkommande problem. 

Beroende: Definition av beroende enligt ICD-10: 
Minst tre av sex kriterier är uppfyllda under det senaste året: 

1. Stark längtan efter drogen. 

2. Svårighet att kontrollera intaget. 

3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 

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

5. Ökad tolerans. 

6. Fysiska abstinenssymptom. 

Definition av beroende enligt DSM-IV: 
Minst tre av sju kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 

2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 

3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 
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5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika. 

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 

Samsjuklighet: Personer med riskbruk, missbruk eller beroende som samtidigt uppfyller dia-

gnostiska kriterier för psykiatriska eller somatiska tillstånd. 

Abstinensbehandling - Avgiftning: Begreppet avgiftning har både i Sverige och i internatio-

nella sammanhang alltmer kommit att ersättas av begreppet abstinensbehandling. Med avgift-

ning menas att substansen eller drogen elimineras ur kroppen. Med abstinensbehandling avses 

en lindring av de psykologiska och fysiologiska reaktionerna som uppträder i anslutning till 

att intaget av drogen eller drogerna upphör. Syftet med abstinensbehandling är ofta också att 

förbereda eller motivera patienten till fortsatt behandling.    

Samverkan: Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte. 

Samverkan kan ske inom och mellan enheter, myndigheter och samhällsaktörer och gälla ak-

tivt utbyte av information eller planering av gemensamma aktiviteter . 

 

Samordning: Koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och 

större effektivitet. 

 

Samordnad individuell plan (SIP): Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder 

som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits 

fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. 

 

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

om skyldighet för landsting och kommuner att upprätta en individuell plan när den enskilde 

har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas om 

landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas (2:7 SoL, 3 f § HSL).   

 

Samordnad vårdplanering (SVPL): En samordnad vårdplanering ska göras när, behandlan-

de läkare bedömer att patienten behöver fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från slu-

tenvården av kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller landstingets primärvård, 

öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.  

 

Den behandlande läkaren kallar berörda till en vårdplanering. En vårdplanering förutsätter att 

den enskilde vill ha insatser och har samtyckt till att information om honom/henne lämnas till 

andra vårdgivare. Vid vårdplaneringen ska en vårdplan upprättas tillsammans med den en-

skilde. Vårdplanen ska innehålla uppgifter om behovet av insatser och vilken enhet som är 

ansvarig för respektive insats. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av företrädare för 

de ansvariga enheterna (Lagen, 1990:1404, om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård, Socialstyrelsens föreskrift om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 

slutenvård, SOFS 2005:27).  

 

KLARA SVPL: Ett gemensamt IT-stöd i Västra Götaland för samordnad vårdplanering avse-

ende utskrivningsklara patienter från slutenvården.  Genom IT-stödet kan även en vårdbegä-

ran göras. Från hösten 2014 kommer ett nytt IT-stöd att införas i Västra Götaland.  
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Vårdbegäran: Begäran om erhållande av hälso- och sjukvård. Vårdbegäran kan göras för 

egen eller annans räkning. I IT-systemet KLARA SVPL används begreppet vårdbegäran.   

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Den verksamhet som bedömer att en person med missbruks- och beroendeproblem är i behov 

av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska initiera ett samordningsmöte, 

om den enskilde samtycker till det. Samordningsmötet ska anordnas så snart som möjligt, 

senast inom tre veckor. Verksamheter som blir kallade är skyldiga att medverka. Personen 

som har behov av samordning ska om möjligt delta och kan bistås av anhörig eller annan per-

son som den enskilde väljer.  

 

 

                                                Individen 
  Specialistsjukvård                  Socialtjänst 

 

     Primärvård                     Andra viktiga aktörer, ex 

                                                                                                             Kriminalvården, anhöriga 

 

                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

            

 

 

 

Samordningsmöte 
Upprätta SIP 

Vid samordningsmötet ska en individuell plan (SIP) upprättas. 

Planen ska vara skriftlig. Av planen ska framgå: 

 Den enskildes behov 

 Mål för de samordnade insatserna 

 Planerade och beslutade insatser 

 Vem som ska utföra insatsen, inklusive kostnadsansvar 

 En tidsplan, uppföljning och utvärdering av insatser 

 Ansvarig tjänsteman 

 Underskrifter av berörda parter och den enskilde 

  

Vård och behandling genomförs. 

Respektive huvudman ansvarar för 

insatser och kostnader i enlighet med 

sitt ansvar. 

 

Samordningsmöte 
Uppföljning/ Utvärdering 
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Samverkan och samordning med kriminalvården  

Många personer som har missbruks- och beroendeproblem behandlas periodvis inom krimi-

nalvården. Socialtjänsten, primärvården och specialistsjukvården ska samverka med kriminal-

vården för att uppnå fungerande vårdkedjor och kontinuitet i vården. När det finns behov av 

samverkan och samordning för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 

enskilde samtycker till det, ska kriminalvården medverka vid samordningsmöten och upprät-

tandet av en samordnad individuell plan (SIP).  

 

Trepart 

I Skaraborg finns en uppbyggd samverkansstruktur genom så kallad trepart. I de lokala tre-

partsgrupperna sitter representanter från specialistpsykiatri, primärvård och kommun. I tre-

partsgrupperna ska samverkansfrågor rörande psykiatri, missbruk och beroende lyftas. Krimi-

nalvården ska bjudas in till trepart vid behov, alternativt ha en ordinarie plats. 

 

Akuta situationer och tillstånd  

Att kontakter behöver tas vid akuta situationer och tillstånd fråntar inte huvudmännens deras 

ansvar att samverka och samordna insatser för att kunna tillgodose personens behov av vård, 

stöd och behandling även långsiktigt. 

 

Akut social situation 

Vid en akut social situation tas dagtid en kontakt med socialtjänsten i kommunen där perso-

nen är folkbokförd, alternativt där personen vistas.  

Helger och kvällar finns en gemensam socialjour för Skaraborg som hanterar akuta ärenden 

inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utanför kontorstid. 

Kontakt: Tfn 0500-49 74 21 eller Tfn 0500-49 74 22  

måndag till torsdag, samt söndag kl. 17.00 -23.00, fredag till lördag kl. 17.00 - 02.00 

Akut psykiatriskt eller somatiskt tillstånd  

Vid ett akut psykiatrisk tillstånd tas dagtid en kontakt med psykiatriska öppenvården.  

Kontakt: Tfn 0515- 876 00, välj mottagning. 

 

På kvällar, nätter och helger vänder man sig till den psykiatriska akutmottagningen i Falkö-

ping: Tfn 0515-876 00 

 

Vid ett akut somatiskt tillstånd tas kontakt med hälso- och sjukvården.  

Vid livshotande tillstånd ring 112.  

Vid ej livshotande tillstånd ring 1177 eller aktuell vårdcentral/jourcentral  
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Tillnyktring 

Polisen har ansvar för tillnyktring under omhändertagande enligt LOB (Lagen om omhänder-

tagande av berusade personer). 

Både kommunens och Västra Götalandsregionens verksamheter har ett ansvar för att tillse att 

personer som är i behov av tillnyktring får det. I Skaraborg saknas idag en verksamhet som 

har ett uttalat ansvar för att tillgodose behovet av eventuell vård vid dessa tillstånd. 

En särskild observans, ibland sjukhusvård, krävs för personer:  

 med alkoholkoncentrationer över 70–90 mmol/L (3–4 ‰). Så höga koncentrationer med-

för hos icke alkoholtoleranta individer risk för medvetslöshet och kräver därför medicinsk 

övervakning. Höga alkoholkoncentrationer hos kända alkoholberoende individer talar för 

ökad risk för svår abstinens när alkoholen har gått ur kroppen, 

 med insulinbehandlad diabetes mellitus, eller 

 som tidigare drabbats av krampanfall eller delirium tremens under tillnyktringsfasen. 

 

Patienter med andra kända allvarliga somatiska eller psykiatriska tillstånd måste värderas sär-

skilt, till exempel personer med lunginflammation och personer med avancerat blandmiss-

bruk. 

 

Barn  

Samtliga huvudmän ska i kontakten med personer med missbruks- eller beroendeproblem 

alltid identifiera om det finns minderåriga barn i familjen. Barns behov av information, råd 

och stöd ska särskilt beaktas. I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, 

att få växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få utvecklas i sin 

egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga 

analysera vilka följder ett beslut kan få för det enskilda barnet. 

 

Barns medverkan vid möten  

Om barn ska vara med vid ett samordningsmöte eller en vårdplanering som anhörig eller ej 

får avgöras från fall till fall. Vårdnadshavaren beslutar om barnet ska delta. Främst är det barn 

över 12 år som kan tänkas bli delaktiga. När barn deltar måste barnets perspektiv och bästa 

beaktas och hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Vid planering ska barnet ha någon med 

sig, vilkens främsta syfte är att vara ett stöd för barnet.   

 

Anmälningsskyldighet - 14 kap 1 § Socialtjänstlagen 

Den som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga ska genast anmäla till 

socialnämnden om den misstänker att ett barn far illa. Detsamma gäller den som är anställd i 

hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården. 

Skyldigheten gäller oavsett om det är offentligt eller privat bedriven verksamhet. 
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Kompetensutveckling 

Varje huvudman ansvarar för att förse personal med rätt kompetens och utbildning för att de 

ska kunna utföra sitt uppdrag. Gemensamma kompetenssatsningar och erfarenhetsutbyte mel-

lan huvudmännen ska prioriteras och genomföras regelbundet.  

 

Kostnadsfördelning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna 

Respektive huvudman ansvarar för insatser och kostnader i enlighet med sitt ansvar och vad 

som beslutats i den samordnade individuella planen (SIP). En ansvarsförbindelse upprättas 

mellan parterna där kostnadsfördelningen preciseras i det enskilda fallet. 

När en person vistas i familjehem, på behandlingshem eller på SiS-institution och är i behov 

av psykiatrisk utredning eller behandling, ska detta ske antingen genom att personen kommer 

till psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller att psykiatrin svarar för behandlingen på institu-

tionen. Även när en person vistas utomläns har specialistpsykiatrin ansvar för att psykiatrisk 

utredning och behandling tillgodoses. Vården kan ske i Västra Götalandsregionen Skaraborgs 

regi, eller genom att den enskildes vård överförs till det län där personen tillfälligt vistas. 

Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar i ovan nämnda hem utan ansvarar endast för 

boendet och de sociala insatserna. Om den enskilde efter en medicinsk bedömning av lands-

tinget anses vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser blir detta landstingets ansvar.  

Överenskommelse om kostnadsfördelningen ska lösas mellan parterna innan placering påbör-

jas. Kan parterna inte komma överens så får frågan lyftas till Vårdsamverkans arbetsgrupp 

Psykiatri - Missbruk för principiell vägledning. Vård/behandling får inte utebli eller fördröjas 

på grund av ekonomiska tvister.  

 

 Avvikelser och tvister i samverkan  

Samverkan ska bygga på ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfaren-

het. För att undvika tvister ska huvudmännens ansvar tydligt framgå i den enskildes samord-

nade individuella plan.  

Avvikelserapport upprättas i ett ärende om vägledningen inte följs, då överenskomna insat-

ser/åtgärder i den samordnade individuella planen inte utförs, när parterna inte kommer över-

ens och när vård uteblir. 

Avvikelserapporter ska i första hand utredas och åtgärdas inom varje huvudmans linjeorgani-

sation. De frågor som inte kan lösas lyfts till lokala treparters chefsnivå. Om frågor inte kan 

lösas i trepart ska det lyftas till Vårdsamverkans arbetsgrupp Psykiatri - Missbruk.  Det gäller 

främst frågor av principiell karaktär.   
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Revidering av vägledning 

Arbetsgruppen Psykiatri - Missbruk under Vårdsamverkan Skaraborg har ansvar för doku-

mentet och för revidering. En översyn ska göras årligen. Aktuell vägledning finns på Vård-

samverkan Skaraborgs hemsida. www.vardsamverkanskaraborg.se 
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