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Forskningsprojektetförbättring av svensk missbruksbehandling
Målet är att studera 5-6000 personer i Sverige som
utreds för missbruksproblem inom socialtjänsten under
åren 2015-2017.
• Vilka kombinationer av insatser ges och vilka
klienter får vilka insatser?
• Vilka kombinationer leder till positiva eller negativa
behandlingsresultat

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
901 87 Umeå

En prospektiv registerbaserad studie
som följer klienterna under 2015-2016

Vetenskaplig ledare:

Lena Lundgren, gästprofessor Socialt arbete Umeå,
Professor vid Boston University School of Social work
Medarbetare:

Bengt-Åke och Kerstin Armelius, Björn Blom, Jan Brännström
Deborah Chassler, Morgan Padyab, Siv Nyström
Mikael Sandlund, Lisa Sullivan,
Finansiär: FORTE, forskningsrådet för arbete, hälsa och välfärd.

Godkänd av regionala etikprövningsnämnden vid Umeå universitet
Projektet genomförs vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå
universitet, men är ett internationellt samarbete mellan forskare från
ämnena socialt arbete, psykologi, psykiatri samt epidemiologi- och
folkhälsovetenskap i Sverige och USA

Hypoteser

= Kvalificerade
antaganden om
verkligheten

1.Klienter med mindre allvarliga och komplexa behov uppvisar
en mer positiv problembild än klienter med mer allvarliga och
komplexa behov efter två år
2. Klienter med mer allvarliga och komplexa behov får ett
bredare utbud och ett större antal insatser än klienter med
mindre allvarliga och mindre komplexa behov.
3. Skillnader i insatsmönster (t.ex. slutenvård följt av öppenvård
och annat socialt stöd) har samband med mönster av alkohol-‐och droganvändning.

Tre missbruksprofiler
Ett huvudresultat i rapporten till Missbruksutredningen
visade att klienterna kan delas in i tre olika och
homogena profilgrupper baserat på deras
problembild i intervjuarskattningarna.
1. Narkotikaprofil
2. Avgränsade alkoholproblem
3. Alkohol och psykiska problem

Missbruksprofiler: Intervjuarskattningar vid G
(maj 2014)
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Narkotikaproblem N=11575
Fysisk hälsa

Arbete försörjning

Avgränsade alkoholproblem
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Alkohol
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Kriminalitet

Alkohol & psykiska problem N=8603
Familj umgänge

Psykisk hälsa

Registerstudie
Kommunernas ASI/UBÅT databaser
Nationella register
1. Patientregister (om slutenvård och
poliklinisk öppenvård)
2. Dödsorsaksregister
3. LARO-register (Läkemedelsassisterad rehabilitering
Opiatberoende)
4. Lagföringsregister(domar från tingsrätten)
5. Klientadminstrativa register (KIA)
6. LISA/LOUISE--‐register(databas för sjukförsäkrings-‐och arbetsmarknadsstudier)

Nu söker vi missbruksverksamheter till
forskningsprojektet!

Fyra seminarier i höst :
Information om projektet och
Introduktion i UBÅT
•
•
•
•

Jönköping 30/9
Malmö 2/10
Stockholm 1/12 Norra Latin
Uppsala 2/12 Clarion Hotell Gillet

Vilka verksamheter kan delta?

• använder ASI-intervjun för utredning och uppföljning
• använder ASI-Net för att dokumentera uppgifter
• vill använda insatsmodulen, UBÅT, för att dokumentera
insatser

Vad förväntas av er?
• Verksamheten och Institutionen för Social arbete skriver på en
överenskommelse
• Delta i utbildning i UBÅT vid behov
• Informera om och ber klienterna att delta forskningsprojektet
• Genomföra ASI grund, ASI uppföljning och UBÅT
• Listar av de personer som ingår
• Bistå med en kontaktperson
• Ge tillåtelse att klientuppgifter kan hämtas från databasen med hjälp
av R&K

Samarbetsavtal
Följande överenskommelse har träffats mellan Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
rörande projektet "Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en
nationell registerbaserad studie" och XXXXXX, nedan kallad Enheten. Överenskommelsen gäller
från dagens datum till och med utgången av 2017. Ansvarig forskare för projektet är professor
Lena Lundgren.
Förändringar i detta avtal kan göras skriftligen om parterna är överens. I annat fall gäller 3
månaders skriftlig uppsägning av avtalet.

Enheten skall:
Upprätta och underhålla en lista över alla personer som blir föremål för undersökning och insatser inom
Enhetens missbruksvård under den period då klienter rekryteras till den prospektiva studien, exempelvis
januari – december 2015. Listan skall förvaras på betryggande sätt inom Enheten och får endast användas
i forskningssyfte. Observera att även de som inte intervjuas med ASI eller inte vill delta i forskningen skall
synliggöras t.ex. genom särskild kod för att göra det möjligt att se hur ASI används inom Enheten.
Skriftligt informerat samtycke krävs av de personer som vill delta i forskningsprojektet . Detta görs genom
muntlig och skriftlig information enligt projektets anvisningar. Om ASI-intervju redan genomförts innan
projektet startat görs en uppföljningsintervju för att få fram aktuell situation. En uppföljningsintervju med ASI
och UBÅT görs ca ett år efter första intervjun.

Ge forskningsprojektet tillgång till ASI-material samt information om insatser via databasen UBÅT eller
annan dokumentation som görs inom missbruksvården vid Enheten.
Enheten utser en kontaktperson och är beredd att bistå med viss arbetstid för att forskningsprojektet ska
kunna genomföras på bästa sätt. Det handlar bl.a. om att samla ihop samtyckesblanketter, att notera hur
många som inte vill delta, att informera och stödja medarbetare som deltar i projektet, samt att delta vid
gemensamma möten under projekttiden.

Forskningsprojektet skall:
Bistå Enheten med arbetet i projektet på sätt som kan behövas, t.ex. vid dataöverföring och
utbildning i anslutning till projektet.

Informera anställda inom Enheten om projektets syften, metoder och resultat samt förklara
vad medverkan innebär.
Upprätta och ansvara för att en kodlista över medverkande klienter finns och förvaras på
betryggande sätt. När en klient accepterat medverkan skrivs kodnamnet in på kontraktet
som sedan förvaras i ett kassaskåp. En digital version av kodlistan finns på en CDRW-skiva
eller USB-minne i kassaskåpet och får endast tas fram när nya uppgifter skall registreras för en
klient.
Datafiler skall endast innehålla kodnamn och får inte innehålla personuppgifter.
Kontinuerligt hålla Enheten informerad om viktigare händelser i projektet samt invitera till
referensgruppsmöten. Särskilt viktigt är att samlad information lämnas om de resultat som
projektet fortlöpande får fram, både för enheten och för hela projektet.
Underlätta för Enheten att, om så önskas, utnyttja de metoder och resultat som kan komma
fram i projektet.

Verksamheterna bidrar till att förbättra
missbruksvården, men får också….

• Får utbildning i UBÅT
• Stöd att förbättra verksamhetens rutiner för uppföljning
av klienter och insatser
• Får kunskaper om egna klienter och insatser

Mer information om projektet

Finns på hemsidan vid institutionen för Socialt arbete i vid Umeå
universitet.
http://www.socw.umu.se/forskning/projekt/forbattring-av-insatser-vid-missbruksbehandling-inomsvensk-socialtjanst/

