
UBÅT - Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder

Datum för beslut:

Personnr.

Namn:

Version 2 / april 2013.  Framtagen av Bengt-Åke och Kerstin Armelius. Synpunkter skickas till: barm44@gmail.com

En åtgärd är varje aktivitet där en klient som har kontakt med missbruksvården deltar och där det 
finns ett beslut om åtgärden. Aktiviteter som utförs utan klientens aktiva medverkan räknas således 
inte som en åtgärd i detta sammanhang, inte heller åtgärder som inte initierats av missbruksvården.

Datum för ifyllande:

Ifylld av:

Beskriv åtgärden enligt ett av alternativen nedan. 

Kontraktstid / vistelsetid
Utredning
Stöd
Medicinsk behandling
Psykosocial behandling
Funktionsträning / Färdighetsträning

Åtgärden sker inom ramen för heldygnsvistelse.
Åtgärden sker i öppen form. Avser åtgärder som inte innebär dygnet runt vistelse.

3. Ange om det är heldygn eller en öppen typ av åtgärd

Åtgärden är extern dvs genomförs av personal utanför den egna verksamheten eller köps in.

Åtgärden är intern dvs genomförs av personal inom den egna verksamheten.

Ange om åtgärden sker i extern eller intern form 4.

6.

1.

Del 1: Beskrivning av åtgärden
Beskriv åtgärden med hjälp av de uppgifter som finns nedan.

Åtgärden sker inom ramen för beslut om tvångsvård. T.ex. LVM, LPT.5.

Kön

Ställets namn där åtgärden genomförs

Landsting Kommun AnnatPrivatStatlig

2. Typ av verksamhet anger inom vilken typ av verksamhet som stället finns där åtgärden genomförs.

Anger namnet på det ställe där åtgärden genomförs. Det kan vara t.ex. IFO, dagavdelningen, 
Kvinnoprojektet, behandlingshemmet Blåsippan

Kvinna Man



Utredning
En utredning syftar till en kartläggning av klientens problem, behov och livssituation som kan ligga till grund för 
beslut om åtgärder för drog- eller alkoholrelaterade problem eller ekonomiskt bistånd. Utredningen kan avse hela 
livssituationen eller fokusera något specifikt t.ex. droganvändning. Utredningen kan ske med standardiserade 
metoder, eller som en utredning utan särskilda metoder. Även biologisk-medicinska och 
psykiatriska utredningsmetoder räknas hit.

Bedömning av problemnivå och hjälpbehov inom olika livsområden med användning 
av standardiserat instrument. T.ex. ASI, IKMDOK och ADAD.

Bedömning av alkohol- och drogvanor med användning av standardiserat 
instrument. T. ex. AUDIT och DUDIT.

Biologisk- medicinsk undersökning. T.ex. blodprov, HIV-test, andningsprov, urintest.

Skattning av psykiska symptom och funktioner med hjälp av standardiserat instrument 
eller skattningsskala.  T. ex. SCL-90, CPRS, BPRS, BDI samt neuropsykologiska test.

Bedömning av familjefunktion och socialt nätverk med hjälp av t.ex. nätverkskarta, 
familjediagnostiska metoder som FARS eller intervju.

Bedömning av livssituation. Undersökning av t.ex. individens boende, arbete och 
sysselsättning. Detta kan göras med standardiserat instrument, genom observation 
eller med intervju.

Annan utredning, ange vad:

U1 

U2 

U3 

U5

U6 

U7 

Kommentarer

Psykiatrisk utredning. T.ex. diagnostik, SCID, DSM, ICD, ADHD, Mini, riskbedömning etc.U4

Utredning avseende bistånd. Utredning av förutsättningarna för att bevilja 
ekonomiskt bistånd, assistanstimmar etc.

U8 

UA 

LVM-utredning. Utredning avseende underlag för beslut om vård enligt LVM.U9 



Stöd
Åtgärden Stöd syftar till att stödja och stärka befintliga resurser och funktioner. Stöd avser sådana insatser som 
främst är ägnade åt att upprätthålla och understödja den enskildes sociala situation arbete, bostad mm. Det 
handlar om att stödja den enskilde i dennes livssituation med t.ex. enstaka eller regelbundna samtal, budget-
rådgivning eller ekonomiskt bistånd. Kan även ses som en förutsättning för behandlingsinsatser. Kan vara allmänt 
stödjande, bekräftande, accepterande, motiverande eller insiktsskapande samtal. Även pedagogiska och psyko-
pedagogiska åtgärder kan falla under kategorin Stöd. Åtgärden behöver inte baseras på en specifik, evidens-
baserad, metod eller teknik. Den kan vara systematisk eller osystematisk, strukturerad eller ostrukturerad, intensiv 
eller utsträckt i tid.

Boendestöd. Stöd till den boende för att kunna bo kvar i sitt hem.

Familjeintervention. Samtal med klienten, partner och barn. 
Åtgärden syftar till att stärka skyddande faktorer och därigenom 
minska anhörigas och barnens risk att själva insjukna, samt att öka anhörigas 
förståelse.

Stödjande samtal. Strukturerat eller ostrukturerat samtal i stödjande syfte som inte hänförs 
till psykosocial behandling, t.ex. krissamtal, motiverande samtal, jagstärkande samtal.

Ekonomiskt stöd och bistånd. Ekonomisk rådgivning, budgetplanering, ekonomiskt bistånd.

Annat bistånd. T.ex. assistanstimmar.

S1 

S3

S4 

S5

S6 

Kontaktperson. Kontakt med en person för att aktiveras eller minska ensamhet.S7 

S8 

S2 Stödboende. Boendeform anordnad genom myndighets försorg, t.ex. kontraktsboende, 
kategoriboende, garantilägenhet, jourlägenhet, lågtröskelboende, HVB-hem.

Kommentarer

Annat stöd, ange vad:SA 

Rådgivning, information och utbildning. T.ex. drogkunskap eller skolutbildning.



Medicinsk behandling
Åtgärden syftar till att behandla problem med hjälp av medicinska åtgärder. Till Medicinsk behandling räknas 
främst behandling med läkemedel av olika slag, men även abstinensbehandling och sjukgymnastik eller tandvård 
räknas hit. Läkemedelbehandling innebär ofta att man också har någon form av övervakning eller stöd. Sådana 
kombinationer anges i kommentarsfältet.

Abstinensvård. Tillnyktring, avgiftning, omvårdnad, medicin etc. för 
att lindra abstinensbesvär.

Antabusbehandling. Antabus (disulfiram). Behandling för att minska
alkoholsug, t.ex. acomprosat, naltrexon eller antabus.

Psykofarmaka. Mediciner mot kramprisk, delirium, depression, ångest, 
psykossymptom, sömnproblem etc.

Substitutionsbehandling / Agonistbehandling. Underhållsbehandling 
med opioida läkemedel som Metadon, Subutex, Suboxone. 

ADHD behandling. Läkemedelsbehandling som syftar till lindring av 
ADHD-besvär med centralstimulantia eller annat läkemedel.

Annan medicinsk behandling, ange vad:

M1 

M2 

M3 

M4

M5 

Sjukgymnastik. Rörelseträning, avslappningsövningar, massage etc.M6 

Tandvård. Förbättring av tandstatus genom lagning av tänder eller 
kirurgiska åtgärder inom tandläkarvård.

M7 

MA

Kommentarer



Psykosocial behandling
Psykosocial behandling syftar till förändring av problem och beteenden. Enligt riktlinjerna handlar det i -
missbruksvården om systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa

Kognitiv beteendeterapi. T.ex. exponering.

Motiverande behandling (MI). OBS! inte att förväxla med allmänt motivationshöjande samtal.

CRA. Community Reinforcement Approach.

Psykodynamisk terapi.

Familjeterapi.

P1 

P2 

P3 

P4

P5 

12-steg.

Kort intervention (1 - 4 Sessioner).

Interaktionell terapi. Interpersonell psykoterapi.

P6 

P7 

P8 

P9 

PA 

Lösningsfokuserad psykoterapi.

Annan psykosocial behandling

Kommentarer

enskilda individer att komma från sitt missbruk eller beroende. Ofta finns en manual och man brukar kräva
att behandlarna ska ha lämplig kompetens.

P10 Återfallsprevention

Individuellt eller i grupp.

Ange vad



Funktionsträning / Färdighetsträning
Syftar till träning av vardagliga livsfunktioner som klienten saknar eller behöver utveckla. Det 
kan vara fysiska färdigheter men också sociala eller psykologiska färdigheter. Här registreras

färdighetsträning ingår i KBT registreras det alltså inte här.

Boendeträning. Träning av vardagliga aktiviteter i eget boende

Social färdighetsträning. Träning på att umgås i grupp, emotionell
intelligens, empatiträning, kravhantering

ADL-träning. Träning i att sköta hygien, kläder etc.

Annan funktions/färdighetsträning, ange vad:

F1 

F2 

F3 

F4 

Kommentarer

endast sådan träning som inte ingår som en del i annan behandling. Om t.ex. social



Kommentarer

Startdatum TimmarStatus Slutdatum 8.
Planerad

Pågående

Avslutad planerat

Avslutad oplanerat

7. Ge åtgärden ett specifikt namn:

Om man vill precisera ytterligare kan man ge åtgärden ett specifikt namn, tex ASI- 
uppföljningsintervju, AUDIT, blodprov, samtal med socialsekreterare, gruppterapi, familjeterapi med 
partner och barn, kontraktstid på behandlingshem X, kognitiv terapi, beteendeterapi, samtidig 
behandling med antidepressiva och kognitiv psykoterapi.

Kommun Landsting KriminalvårdSIS Privat Annat

9. Åtgärden sker i samverkan med annan verksamhet 

Specificera:



K1. Hur länge fick du vänta på denna åtgärd?

Inte alls   Mycket länge

Klientens upplevelse av åtgärden. Klienten ombeds att fylla i nedanstående frågor.

Bocka för den siffra som stämmer bäst med din upplevelse av åtgärden.

K2. Hade du något inflytande på valet av denna åtgärd?

Inte alls   Mycket

K3. Var du motiverad att genomföra denna åtgärd?

Inte alls   Mycket

K4. Hade du något inflytande över denna åtgärds genomförande?

Inte alls   Mycket

K5. Hur nöjd är du med det bemötande du fick under denna åtgärd?

Mycket   Mycket
missnöjd   nöjd

K6. Hur nöjd är du med den hjälp du fick genom denna åtgärd?
Mycket   Mycket
missnöjd   nöjd

K7. På vilket sätt har dina problem förändrats pga den hjälp 
du fick genom denna åtgärd? 
Mycket   Mycket
sämre   bättre

Del 2: Kvalitetsupplevelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentarer

Datum för skattning:



H1. Hur bra tyckte du att denna åtgärd passade för klienten när åtgärden planerades?

Inte alls   Mycket

H2. Fanns det någon annan åtgärd som du tycker skulle ha passat bättre?

H3. Hur väl tycker du att åtgärden har genomförts av de som 
ansvarat för genomförandet?

Mycket   Mycket
dåligt   bra

H4. Hur väl tycker du att klienten har bidragit till åtgärdens genomförande?

Mycket   Mycket
dåligt   bra

H5. Hur upplever du att klientens problem har förändrats efter åtgärdens avslutande?

Mycket   Mycket
sämre   bättre

H6. Hur nöjd är du med din egen/socialtjänstens insats/-er för klienten i 
samband med denna åtgärds genomförande?

Mycket   Mycket
missnöjd   nöjd

Del 3: Frågor till handläggaren om åtgärden

Ja, ange vad:
Nej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentarer

Datum för skattning:

Bocka för den siffra som stämmer bäst med din upplevelse av åtgärden.


UBÅT
 - Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder
Datum för beslut
:
Personnr.
Namn:
Version 
2
 / 
april
 201
3
.  Framtagen av Bengt-Åke och Kerstin Armelius.
Synpunkter skickas till: barm44@gmail.com
En åtgärd är varje aktivitet där en klient som har kontakt med missbruksvården deltar och där det 
finns ett beslut om åtgärden. Aktiviteter som utförs utan klientens aktiva medverkan räknas således 
inte som en åtgärd i detta sammanhang
, inte heller åtgärder som inte initierats av missbruksvården.
Datum för ifyllande
:
Ifylld av:
Beskriv åtgärden enligt ett av alternativen nedan. 
Kontraktstid / vistelsetid
Utredning
Stöd
Medicinsk behandling
Psykosocial behandling
Funktionsträning / Färdighetsträning
Åtgärden sker inom ramen för heldygnsvistelse.
Åtgärden sker i öppen form. 
Avser åtgärder som inte innebär dygnet runt vistelse.
3.
Ange om det är heldygn eller en öppen typ av åtgärd
Åtgärden är extern 
dvs genomförs av personal utanför den egna verksamheten eller köps in.
Åtgärden är intern 
dvs genomförs av personal inom den egna verksamheten.
Ange om åtgärden sker i extern eller intern form 
4.
6.
1.
Del 1: Beskrivning av åtgärden
Beskriv åtgärden med hjälp av de uppgifter som finns nedan.
Åtgärden sker inom ramen för beslut om tvångsvård. 
T.ex. LVM, LPT.
5.
Kön
Ställets namn där åtgärden genomförs
2.
Typ av verksamhet 
anger inom vilken typ av verksamhet som stället finns där åtgärden genomförs.
Anger namnet på det ställe där åtgärden genomförs. Det kan vara t.ex. IFO, dagavdelningen, Kvinnoprojektet, behandlingshemmet Blåsippan
Utredning
En utredning syftar till en kartläggning av klientens problem, behov och livssituation som kan ligga till grund för 
beslut om åtgärder för drog- eller alkoholrelaterade problem eller ekonomiskt bistånd. Utredningen kan avse hela 
livssituationen eller fokusera något specifikt t.ex. droganvändning. Utredningen kan ske med standardiserade 
metoder, eller som en utredning utan särskilda metoder. Även biologisk-medicinska och 
psykiatriska utredningsmetoder räknas hit.
Bedömning av problemnivå och hjälpbehov inom olika livsområden
med användning 
av standardiserat instrument. T.ex. ASI, IKMDOK och ADAD.
Bedömning av alkohol- och drogvanor 
med användning av standardiserat 
instrument. T. ex. AUDIT och DUDIT.
Biologisk- medicinsk undersökning.
T.ex. blodprov, HIV-test, andningsprov, urintest.
Skattning av psykiska symptom och funktioner
med hjälp av standardiserat instrument 
eller skattningsskala.  T. ex. SCL-90, CPRS, BPRS, BDI samt neuropsykologiska test.
Bedömning av familjefunktion och socialt nätverk
med hjälp av t.ex. nätverkskarta, 
familjediagnostiska metoder som FARS eller intervju.
Bedömning av livssituation. 
Undersökning av t.ex. individens boende, arbete och 
sysselsättning. Detta kan göras med standardiserat instrument, genom observation 
eller med intervju.
Annan utredning, ange vad:
U1 
U2 
U3 
U5
U6 
U7 
Kommentarer
Psykiatrisk utredning.
T.ex. diagnostik, SCID, DSM, ICD, ADHD, Mini, riskbedömning etc.
U4
Utredning avseende bistånd.
Utredning av förutsättningarna för att bevilja 
ekonomiskt bistånd, assistanstimmar etc.
U8 
UA 
LVM-utredning. 
Utredning avseende underlag för beslut om vård enligt LVM.
U9 
Stöd
Åtgärden Stöd syftar till att stödja och stärka befintliga resurser och funktioner. Stöd avser sådana insatser som 
främst är ägnade åt att upprätthålla och understödja den enskildes sociala situation arbete, bostad mm. Det 
handlar om att stödja den enskilde i dennes livssituation med t.ex. enstaka eller regelbundna samtal, budget
-

rådgivning eller ekonomiskt bistånd. Kan även ses som en förutsättning för behandlingsinsatser. Kan vara allmänt 
stödjande, bekräftande, accepterande, motiverande eller insiktsskapande samtal. Även pedagogiska och psyko
-

pedagogiska åtgärder kan falla under kategorin Stöd. Åtgärden behöver inte baseras på en specifik, evidens-
baserad, metod eller teknik. Den kan vara systematisk eller osystematisk, strukturerad eller ostrukturerad, intensiv 
eller utsträckt i tid.
Boendestöd. 
Stöd till den boende för att kunna bo kvar i sitt hem.
Familjeintervention. 
Samtal med klienten, partner och barn. 
Åtgärden syftar till att stärka skyddande faktorer och därigenom 
minska anhörigas och barnens risk att själva insjukna, samt att öka anhörigas 
förståelse.
Stödjande samtal. 
Strukturerat eller ostrukturerat samtal i stödjande syfte som inte hänförs 
till psykosocial behandling, t.ex. krissamtal, motiverande samtal, jagstärkande samtal.
Ekonomiskt stöd och bistånd. 
Ekonomisk rådgivning, budgetplanering, ekonomiskt bistånd.
Annat bistånd. 
T.ex. assistanstimmar.
S1 
S3
S4 
S5
S6 
Kontaktperson. 
Kontakt med en person för att aktiveras eller minska ensamhet.
S7 
S8 
S2 
Stödboende. 
Boendeform anordnad genom myndighets försorg, t.ex. kontraktsboende, 
kategoriboende, garantilägenhet, jourlägenhet, lågtröskelboende, HVB-hem.
Kommentarer
Annat stöd, ange vad:
SA 
Rådgivning, information och utbildning. 
T.ex. drogkunskap eller skolutbildning.
Medicinsk behandling
Åtgärden syftar till att behandla problem med hjälp av medicinska åtgärder. Till Medicinsk behandling räknas 
främst behandling med läkemedel av olika slag, men även abstinensbehandling och sjukgymnastik eller tandvård 
räknas hit. Läkemedelbehandling innebär ofta att man också har någon form av övervakning eller stöd. Sådana 
kombinationer anges i kommentarsfältet.
Abstinensvård. 
Tillnyktring, avgiftning, omvårdnad, medicin etc. för 
att lindra abstinensbesvär.
Antabusbehandling. 
Antabus (disulfiram). Behandling för att minska
alkoholsug, t.ex. acomprosat, naltrexon eller antabus.
Psykofarmaka. 
Mediciner mot kramprisk, delirium, depression, ångest, 
psykossymptom, sömnproblem etc.
Substitutionsbehandling / Agonistbehandling. 
Underhållsbehandling 
med opioida läkemedel som Metadon, Subutex, Suboxone. 
ADHD behandling. 
Läkemedelsbehandling som syftar till lindring av 
ADHD-besvär med centralstimulantia eller annat läkemedel.
Annan medicinsk behandling, ange vad:
M1 
M2 
M3 
M4
M5 
Sjukgymnastik. 
Rörelseträning, avslappningsövningar, massage etc.
M6 
Tandvård. 
Förbättring av tandstatus genom lagning av tänder eller 
kirurgiska åtgärder inom tandläkarvård.
M7 
MA
Kommentarer
Psykosocial behandling
Psykosocial behandling syftar till förändring av problem och beteenden. Enligt riktlinjerna handlar det i
-

missbruksvården om systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa
Kognitiv beteendeterapi.
 T.ex. exponering.
Motiverande behandling (MI). 
OBS! inte att förväxla med allmänt motivationshöjande samtal.
CRA. Community Reinforcement Approach.
Psykodynamisk terapi.
Familjeterapi.
P1 
P2 
P3 
P4
P5 
12-steg.
Kort intervention (1 - 4 Sessioner).
Interaktionell terapi. Interpersonell psykoterapi.
P6 
P7 
P8 
P9 
PA 
Lösningsfokuserad psykoterapi.
Annan psykosocial behandling
Kommentarer
enskilda individer att komma från sitt missbruk eller beroende. Ofta finns en manual och man brukar kräva
att behandlarna ska ha lämplig kompetens.
P10 
Återfallsprevention
Individuellt eller i grupp.
Ange vad
Funktionsträning / Färdighetsträning
Syftar till träning av vardagliga livsfunktioner som klienten saknar eller behöver utveckla. Det 
kan vara fysiska färdigheter men också sociala eller psykologiska färdigheter. Här registreras
färdighetsträning ingår i KBT registreras det alltså inte här.
Boendeträning. 
Träning av vardagliga aktiviteter i eget boende
Social färdighetsträning. 
Träning på att umgås i grupp, emotionell
intelligens, empatiträning, kravhantering
ADL-träning. 
Träning i att sköta hygien, kläder etc.
Annan funktions/färdighetsträning, ange vad:
F1 
F2 
F3 
F4 
Kommentarer
endast sådan träning som inte ingår som en del i annan behandling. Om t.ex. social
Kommentarer
Startdatum
Timmar
Status
Slutdatum 
8.
Planerad
Pågående
Avslutad planerat
Avslutad oplanerat
7.
Ge åtgärden ett specifikt namn:
Om man vill precisera ytterligare kan man ge åtgärden ett specifikt namn, tex ASI- uppföljningsintervju, AUDIT, blodprov, samtal med socialsekreterare, gruppterapi, familjeterapi med partner och barn, kontraktstid på behandlingshem X, kognitiv terapi, beteendeterapi, samtidig behandling med antidepressiva och kognitiv psykoterapi.
9.
Åtgärden sker i samverkan med annan verksamhet 
Specificera:
K1.
Hur länge fick du vänta på denna åtgärd?
Inte alls
  Mycket länge
Klientens upplevelse av åtgärden. Klienten ombeds att fylla i nedanstående frågor.
Bocka för den siffra som stämmer bäst med din upplevelse av åtgärden.
K2.
Hade du något inflytande på valet av denna åtgärd?
Inte alls
  Mycket
K3.
Var du motiverad att genomföra denna åtgärd?
Inte alls
  Mycket
K4.
Hade du något inflytande över denna åtgärds genomförande?
Inte alls
  Mycket
K5.
Hur nöjd är du med det bemötande du fick under denna åtgärd?
Mycket
  Mycket
missnöjd
  nöjd
K6.
Hur nöjd är du med den hjälp du fick genom denna åtgärd?
Mycket
  Mycket
missnöjd
  nöjd
K7.
På vilket sätt har dina problem förändrats pga den hjälp 
du fick genom denna åtgärd? 
Mycket
  Mycket
sämre
  bättre
Del 2: Kvalitetsupplevelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kommentarer
Datum för skattning:
H1.
Hur bra tyckte du att denna åtgärd passade för klienten när åtgärden planerades?
Inte alls
  Mycket
H2.
Fanns det någon annan åtgärd som du tycker skulle ha passat bättre?
H3.
Hur väl tycker du att åtgärden har genomförts av de som 
ansvarat för genomförandet?
Mycket
  Mycket
dåligt
  bra
H4.
Hur väl tycker du att klienten har bidragit till åtgärdens genomförande?
Mycket
  Mycket
dåligt
  bra
H5.
Hur upplever du att klientens problem har förändrats efter åtgärdens avslutande?
Mycket
  Mycket
sämre
  bättre
H6.
Hur nöjd är du med din egen/socialtjänstens insats/-er för klienten i 
samband med denna åtgärds genomförande?
Mycket
  Mycket
missnöjd
  nöjd
Del 3: Frågor till handläggaren om åtgärden
Ja, ange vad:
Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kommentarer
Datum för skattning:
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