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Ubåtsnytt
Nr 2. Missbruksklienternas problem har ökat
under de sista tio åren!

ASI-DATABASEN VISAR ATT
MISSBRUKSKLIENTERNAS PROBLEM HAR
ÖKAT DE SISTA 10 ÅREN!

Bengt-Åke & Kerstin Armelius

Missbruksklienternas problem har ökat
under de sista tio åren!
i den preliminära versionen av riktlinjer för
missbruksvård som socialstyrelsen nyligen publicerade
rekommenderas ASI- intervjun för en bred utredning
av missbruksklienters problem och behov. Intervjun
har använts inom socialtjänsten sedan slutet av 1990talet och idag finns drygt 40000 intervjuer lagrade i
databasen Net-analys. I databasen medverkar ca 70 %
av Sveriges kommuner som gett sin tillåtelse att
sammanställa data på gruppnivå för kvalitetssäkring
och återkoppling på verksamhetsnivå. Vi kan därför
göra en del sammanställningar som är av allmänt
intresse och inte bara förse de medverkande
enheterna med resultat för sin egen enhet.
Genom att använda data från det s.k
normeringsprojektet för ASI (Armelius et al 2009)
tillsammans med data från Net-analys kan man
undersöka om det skett någon förändring av
problemnivåerna för klienter som intervjuats med ASI
under en dryg 10-års period. För att se om det finns
några trender har vi jämfört tre tidsperioder: 20022008 (normeringsprojektet) och perioderna 2009-10
samt 2011-2013 (Net-analys).
I figuren nedan visas hur de genomsnittliga
intervjuarskattningarna förändrats under de tre
tidsperioderna
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Figur 1. Genomsnittliga intervjuarskattningar för olika
problemområden i ASI-intervjun. Skalan går mellan 0
inga problem och 9 stora problem.
Resultaten visar på en systematisk ökning över tid av
de genomsnittliga problemnivåerna för alla
problemområden. Bilden av ökande problem för
missbruksklienterna stärks av klienternas egen

skattning av antalet dagar de upplevt problem under
de senaste 30 dagarna. Se figur 2.
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Figur 2. Genomsnitt av klientens skattning av antal
dagar med problem under de sista 30 dagarna.
Antalet skattningar är ungefär desamma som i figur 1
för varje period.
Antal dagar med problem ökar inte lika systematiskt
för missbruksområdena som för de andra områdena.

