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Syftet med studien var att undersöka hur samarbetet för individer med 

samsjuklighet ser ut mellan kommun och landsting samt hur 

möjligheterna ser ut till samordnad vård och behandling. 

Frågeställningarna var att ta reda på hur samarbetet ser ut mellan 

kommun och landsting gällande individer med samsjuklighet samt vilka 

tillvägagångssätt som finns för att förbättra samordnad vård och 

behandling mellan kommun och landsting. Studien genomfördes med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten 

var Fridolfs (2004) fyra motiv till ett bra samarbete. Utifrån det 

hermeneutiska synsättet tolkades intervjuerna inför resultatet med hjälp 

av innehållsanalys. Resultatet visar att det finns ett samarbete mellan 

kommun och landsting men för förbättring behövs det mer erfarenhet 

och kunskap om varandras arbetsuppgifter. Slutsatsen av resultatet är att 

mer forskning fordras om hur och på vilket sätt samarbete mellan 

kommun och landsting kan förbättras. Kan en gemensam huvudman vara 

ett alternativ?  
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Förord 

Stort tack till vår handledare Anna Maria Lindblom som hjälpt oss med vägledning och 

stöd genom studiens gång. Vi vill även tacka alla respondenter för att de har tagit sig tid 

att delta i undersökningen. Även ett stort tack till Beroendemottagningen i Växjö som 

lånade ut inspelningsutrustning.  

Växjö, Mars 2010 

Chaly Perez & Malin Petersson 
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 INTRODUKTION 

Samsjuklighet innebär att en individ har missbruks- eller beroendeproblem och en 

identifierad psykisk sjukdom eller en somatisk sjukdom. För individer med 

samsjuklighet är det ofta svårt att hitta en välfungerande behandling som kan behandla 

både det psykiska funktionshindret samt missbruksproblemet (Adam, 2008; Agerberg, 

2004; Fridolf, 2004; Gefvert, Sundberg & Wiberg, 2006; Johansson & Wirbing, 1999; 

Meuser, Drake, Noordsy, 2006a; Socialstyrelsen, 2007a ). 

Studien avsåg att belysa om individer med samsjuklighet erhåller samordnad vård och 

behandling samt hur samarbetet mellan kommun och landsting ser ut i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är samsjuklighet 

och samordnad behandling ett aktuellt ämne.  

Bakgrund 

Under medeltiden var det kyrkan som tog hand om individer med psykiskt 

funktionshinder, först under 1851 fick individer med psykiskt funktionshinder rätt till 

sjukvård och psykiatrin blev en medicinsk specialitet. Från mitten av 1950-talet 

förändrades vården och behandlingen för individer med psykiskt funktionshinder 

(Allgulander, 2008).   

1982 fick kommuner i samband med socialtjänstlagen ökat ansvar för att tillgodose 

behovet av bostäder och sysselsättning för individer med psykiska funktionshinder 

(Socialstyrelsen, 1999). Under 1990-talet halverades antalet mentalskötare på grund av 

besparingar, sluten och öppenvården reducerades (Allgulander, 2008). 1992 uppvisades 

stora brister vilket gjorde att regeringen föreslog en ny proposition vilken avsåg att 

förbättra psykiskt funktionshindrades livssituation, gemenskap och delaktighet i 

samhället. 1995 trädde psykiatrireformen i kraft vilket innebar ett förtydligande mellan 

huvudmännen för ansvarsfördelningen (Socialstyrelsen, 1999). 

Psykiatrireformens syfte var att tillgodose behov av bl.a. bra bostäder och meningsfull 

sysselsättning för individer med psykiskt funktionshinder. Socialstyrelsen genomförde 

1999 en utvärdering som inriktades på hur psykiatrireformen påverkat psykiskt 

funktionshindrade individers levnadsförhållanden och livskvalitet. Utvärderingen visade 

att det fanns en del positiv utveckling men även att det fortfarande fanns en hel del 

brister inom vissa områden (Socialstyrelsen, 1999). 

Individer med missbruk har en ökad risk för psykiska funktionshinder och 

personlighetsstörningar. På 1980-talet genomfördes stora befolkningsundersökningar i 

USA, 20 000 individer intervjuades och undersökningen visade att 37 procent av de 

som haft alkoholproblem hade också haft en psykiatrisk diagnos. Undersökningen 

visade att 22 procent av individer med psykiatrisk diagnos hade också problem med 

alkohol. Även en amerikansk studie påvisar att förekomsten av drogmissbruk är större 

hos individer med psykiskt funktionshinder än den övriga befolkningen. Att ha 

samsjuklighet är svårare än att ha ett problem. De individer som har samsjuklighet söker 
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ofta hjälp inom vården (Adams, 2008; Agerberg, 2004; Meuser m.fl. 2006a; Piotrowski, 

2007; RachBeisel, Scott & Dixon, 1999; Todd m.fl. 2004). 

Begreppsdefinitioner  

Följande definitioner används genomgående i studien. 

Missbruk 

Missbruk diagnostiseras enligt DSM-IV med att minst ett av fyra kriterier ska vara 

uppfyllt, upprepat och varaktigt, under en och samma tolvmånadersperiod.  Såsom 

upprepad droganvändning som leder till misslyckande att utföra skyldigheter på arbetet 

eller i hemmet, riskfyllda situationer såsom bilkörning, upprepande kontakt med 

rättvisan eller fortsatt droganvändning trots återkommande sociala problem. Symtomen 

ska aldrig ha uppfyllt kriterierna för beroende (Agerberg, 2004; American Psychiatric 

Association, 2002; Socialstyrelsen, 2007a).  

Missbruk är upprepat substansintag som leder till att individen försummar sin roll på 

arbetet eller i hemmet. Beroende behöver inte visas vid missbruk, en individ kan vara 

missbrukare utan att vara beroende (Allgulander, 2008).  

Missbruk kan pågå under en period i livet under vissa livskriser. Långvarigt missbruk 

kan så småningom leda till beroende vilket innebär tvångsmässigt intag av drogen 

(Johansson & Wirbing, 1999). 

Beroende 

Beroende diagnostiseras enligt DSM-IV med att minst tre av sju kriterier ska vara 

uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod såsom att inta drogen i större mängd 

eller under längre tid än vad som var beräknat, bestående önskan eller misslyckade 

försök att minska eller kontrollera intaget, eller engagera större delen av livet till att 

skaffa drogen och använda den (Agerberg, 2004; American Psychiatric Association, 

2002;  Socialstyrelsen, 2007a).  

Beroende uppstår när en individ fortsätter att använda en substans även om det 

framkallar problem, vilket kan leda till en tvångsmässig användning av substansen som 

dominerar beteendet och som leder till att man måste ta en högre dos nästa gång för att 

få samma effekt. Suget efter substansen är beroendets betydelse. Försumningen av 

relationer, yrkes- och fritidsaktiviteter påverkas av beroendet, även hälsan åsidosätts 

(Allgulander, 2008). 

Kommun och landsting 

Kommun och landsting kommer att benämnas i studien, vilket innebär att det är 

verksamheter i kommun och landsting som studien avser.  
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Samordning, samverkan och samarbete 

Samordning betyder en viss överlappning då personal, politik eller resurser ordnas 

samman (Socialstyrelsen, 2007b). I samordnad behandling ingår oftast ett team inom 

samma verksamhet som behandlar individer med samsjuklighet. Att ha samordnad 

behandling i en verksamhet är mer effektiv än separat behandling inom olika 

verksamheter. Samordning av insatser och behandlingar är vad som krävs mellan 

verksamheterna för att få ett bra samarbete (Socialstyrelsen, 2007a).  

Samverkan betyder en parallell verkan, vilket är målinriktade och medvetna handlingar 

som genomförs ihop med andra grupper där avseendet är att begränsa ett gemensamt 

problem och syfte (Danermark, 2006; Socialstyrelsen, 2007b). 

Samarbete betyder att en ökad överlappning då värderingar och normer ändras utav 

arbete tillsammans (Socialstyrelsen, 2007b). 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för individer med 

samsjuklighet. Om socialtjänsten har misstanke om psykiskt funktionshinder hos en 

individ är dem skyldiga att kontakta hälso- och sjukvården för en bedömning 

(Socialstyrelsen, 2007a). 

Mellan samordning, samverkan och samarbete valdes definitionen samarbete ut i 

studien, då samarbete är det aktuella ämnet även begreppet samordnad behandling 

förekommer.  

Psykiskt funktionshinder 

Nationella psykiatrisamordningen presenterade 2006 följande definition: 

 En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre 

tid. Svårigheter ska vara en konsekvens av psykisk störning (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006, s.6).  

Följande sjukdomar kan ge ett psykiskt funktionshinder så som schizofreni, 

vaneföreställningar, manodepressiv sjukdom, depression, ångesttillstånd, 

individlighetsstörning och borderlinestörning (Socialstyrelsen, 1996).  

Individer med psykiskt funktionshinder får ofta negativa biverkningar och förvärrade 

symtom ihop med missbruk av alkohol eller droger vilket kan leda till långvarig 

sjukhusvistelse, störande beteende och minskad social funktion (RachBeisel m.fl. 1999). 

Samsjuklighet 

Samsjuklighet innebär att individer med missbruks- eller beroendeproblem har en 

identifierad psykisk sjukdom eller en somatisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2007a).  Todd 

m.fl. (2004) definierar även samsjuklighet vilket är när missbrukproblemet är kroniskt 

och dominerande med minst ett psykiskt funktionshinder samtidigt.  
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Individer med missbruksproblem har oftast en ökad risk för psykiska funktionshinder 

och individlighetsstörningar. Om en individ har två problem samtidigt är det stor risk att 

problemen förstärker varandra så att både det psykiska problemet och missbruket blir 

svårare att behandla. Individer med samsjuklighet behöver hjälp med båda problemen 

samtidigt. Det vanligaste missbruket hos en individ med samsjuklighet är alkohol 

(Socialstyrelsen, 2007a). 40 procent av individer med alkoholproblem och 70 procent av 

individer med narkotikaproblem har individlighetsstörningar visar en internationell 

studie (Socialstyrelsen, 2007b).  

ASI - Addiction Severity Index 

Inom missbruks- och beroendevården används ASI-intervjun som bedömnings - och 

uppföljningsmetod.  ASI-intervjun har använts i många år i behandlingsforskning. ASI-

intervjun används också för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. 

Rekommendationen för användning av ASI-intervjun är för vuxna individer med 

missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2010a).  

AUDIT- Alcohol Use Disorders Identification Test 

Syftet med AUDIT är att identifiera en individs alkoholvanor med hjälp av ett 

frågeformulär på tio frågor. Där visas svar på vilken grad av alkoholproblematik som 

finns hos en individ, vilket kan var riskfyllt alkoholkonsumtion, skadlig 

alkoholkonsumtion eller ett alkoholberoende. (Socialstyrelsen, 2010b).  

DUDIT- Drug Use Disorders Identification Test 

Syftet med DUDIT är att identifiera en individs drogproblem med hjälp av ett 

frågeformulär på elva frågor. Konsumtionsmönstret och drogrelaterade problem visas 

genom besvarade frågor. DUDIT identifiera om en individ har drogproblem eller inte 

(Socialstyrelsen, 2010c).  

MI- Motivational Interwiewing/motiverande samtal 

MI bearbetar individer till en beteendeförändring genom en strukturerad samtalsmetod. 

Öppna frågor, sammanfattningar och enkla och komplexa reflektioner används som 

samtalsfärdigheter i MI (Socialstyrelsen, 2010d).  

KBT- Kognitiv beteendeterapi 

KBT har som syfte att förändra individers beteende och liv genom att på nytt sätt kunna 

hantera de problem som finns. I KBT är det viktigt att se framåt och inte bakåt i tiden 

(Melin, 2006).  

Psykodynamisk terapi 

Genom psykodynamisk terapi gäller det att få människan att öka sin insikt om relationer 

till andra och om sig själv (Egidius, 2008).  
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Samsjuklighet 

Problemet med samsjuklighet blev uppenbart i början av 1980-talet (Socialstyrelsen, 

2007a). Individer med samsjuklighet saknar oftast sjukdomsinsikt, de saknar även 

förmågan att ta ansvar för sig själva. Självläkning för individer med samsjuklighet är 

oftast minimal, därför är det viktigt att tillgodose dessa individer en bra vård, då det 

även krävs långvarig och kvalificerad rehabilitering (Socialstyrelsen, 1996). 

Enligt Socialstyrelsen (2007a) har alla individer med samsjuklighet behov av 

behandling för båda sina problem och därför berörs flera behandlingsverksamheter och 

myndigheter. En del individer med samsjuklighet har också en allvarlig 

beteendestörning då de i samband med alkohol- och narkotikaintag kan bli farliga för 

samhället, ökad dödlighet är även vanligt för individer med samsjuklighet då risken är 

större att de begår självmord. 

Socialstyrelsen (2007a) menare vidare att om en individ kontaktar hälso- och 

sjukvården för en psykisk störning ska de även bedömas för eventuellt missbruk eller 

beroende, då de bör hänvisas till socialtjänstens missbruks- och beroendevård. För att 

kunna bedöma och fastställa att en individ med missbruks- och beroendeproblem även 

lider av psykiskt funktionshinder måste de vara fria från alkohol och narkotika under 1-

4 veckor, då missbruk och beroende kan leda till psykiska symtom.  

Individer med samsjuklighet är ofta i behov av vård och kräver även ett kompetent och 

allsidigt bemötande, därför är det extra viktigt att behandlingen är samordnad. Det ska 

alltid finnas tillgång till psykiatrisk kompetens som ansvarar för psykiatriska 

behandlingar och bedömningar (Lindqvist, 2007; Socialstyrelsen, 2007a; 

Socialstyrelsen, 2007b). Det är nödvändigt att utökad forskning sker kring 

samsjuklighet då det inte räcker med det som finns idag (Drake, Mercer-McFadden, 

Meuser, McHugo & Bond, 2006).  

Behandling för individer med samsjuklighet 

Det är en utmaning för personal att behandla individer med samsjuklighet. De är lågt 

prioriterade inom den psykiatriska öppen och slutenvården på grund av att 

samsjukligheten är problematisk att behandla (Meuser m.fl. 2006a; Gefvert m.fl. 2006).   

Minst 30 procent av de individer som vårdas inom psykiatrisk öppen och slutenvård har 

också missbruksproblem och inom socialtjänstens missbruksvård lider mer än hälften av 

individerna av något psykiskt funktionshinder. Behandling för individer med 

samsjuklighet ges sällan samtidigt då den har försvårats i Sverige. Landsting och 

kommun har svårigheter med att samarbeta. Det resulterar i att individer med 

samsjuklighet skickas fram och tillbaka utan att få en behandling som täcker båda 

problemen. Detta kan leda till en mer försämrad hälsa, dödligheten ökar och en stor del 

av de som har samsjuklighet blir hemlösa. Psykiska funktionshinder kan vara direkt 

orsakade av missbruk och tvärtom, detta försvårar bedömningen av samsjuklighet, då 

det inte är självklart vilket problem som kommit först (Adams, 2008; Agerberg, 2004; 

Fridolf, 2004; Gefvert m.fl. 2006; Johansson, & Wirbing, 1999; Meuser m.fl. 2006a).  
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Risken för missbruk och beroende ökar för individer med manodepressivitet och 

schizofreni. Om en individ även utvecklat missbruk kan det finnas en risk att de skickas 

vidare till missbruksvården. Missbruksvården har inte heller den kunskap att behandla 

individer med samsjuklighet utan samarbete med psykiatrin (Agerberg, 2004). 

Behandlingsarbetet försvåras för individer med samsjuklighet då ansvaret för 

behandlingen är uppdelat mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det 

grundläggande för att individer med samsjuklighet ska få en lämplig behandling är att 

de får hjälp med att få en rättvis bedömning med både det psykiska funktionshindret och 

sitt missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2007a). 

Ibland behandlas de båda problemen samtidigt men det sker parallellt i två separata 

vårdsystem och utan någon samordnad behandling. Vilket ofta medför att individer med 

samsjuklighet avbryter den ena eller båda behandlingarna Det är viktigt att båda 

problemen hos en individ med samsjuklighet behandlas samtidigt och i samordnade 

former för bästa resultat (Ducharme, Knudsen & Roman, 2006; Gefvert m.fl. 2006; 

Palmstierna, 2004).  

Samordnad behandling  

Samordnad behandling har visat sig vara evidensbaserad för individer med 

samsjuklighet (Angress, McGovern, Rawal & Shaw, 2002; RachBeisel m.fl. 1999; 

Socialstyrelsen, 2007a). Samsjuklighet med missbruk och andra icke 

missbruksrelaterade psykiatriska störningar har blivit undersökta och dokumenterade av 

politiskt intresse under de senaste 25 åren. Medvetenheten om individer med 

samsjuklighet i missbruksvården började redan för cirka 20 år sedan och idag är den 

som störst. Under det senaste årtiondet har det skett framsteg inom forskning i den 

psykiatriska vården om samsjuklighet. Negativa resultat av forskningen medförde att 

behandlingen kunde förbättras för individer med samsjuklighet (Angress m.fl. 2002).  

Behovet av samordnad behandling har fått mycket uppmärksamhet i klinisk forskning 

men tillgången är väldigt låg. Studier visar att mellan sju till tio miljoner individer i 

USA har samsjuklighet och andra studier visar att minst hälften av alla individer med ett 

livslångt missbruk har också haft en psykiatrisk diagnos minst en gång. Studien visar att 

57,5 procent av alla behandlingshem i USA erbjuder samordnad behandling för 

samsjuklighet, medan resterande behandlingshem inte vill medge att de vårdar individer 

med samsjuklighet trots att möjligheten finns (Ducharme m.fl. 2006).  

Samordnad behandling för individer med samsjuklighet ska oftast ske i en och samma 

verksamhet och i ett gemensamt team. Studier visar att en samordnad behandling för 

individer med samsjuklighet ska vara mer effektiv än om de båda tillstånden, psykiska 

funktionshindret och missbruket eller beroendet, ska behandlas inom olika 

verksamheter separat. Samordnad behandling medför att individens livskvalitet och den 

psykosociala funktionsnivån förbättras. Samordnad behandling kan ske inom en av 

huvudmännens (kommun och landsting) verksamheter eller så kan verksamheterna bilda 

en gemensam verksamhet utanför huvudmännen, då den nya verksamheten bör styras av 

en gemensam huvudman (Brooks & Penn 2003; Drake m.fl. 2001; Drake m.fl. 2006; 

Palmstierna, 2004; Socialstyrelsen, 2007a).  
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Individer med samsjuklighet återhämtar sig relativt långsamt från en behandling men 

med hjälp av den samordnade behandlingen återhämtar dem sig snabbare. För att få ett 

så välfungerande liv som möjligt måste stora förändringar ske genom att lära sig 

stresshantering och sysselsättning (Drake m.fl. 2001; Meuser m.fl. 2006a; Palmstierna, 

2004). Piotrowski (2007) menar även att vården för individer med samsjuklighet bör 

underlättas då de behöver en samordnad behandling för sina dubbla problem.  

För att motverka de psykiska funktionshindrens skadliga inflytande på återhämtningen 

från missbruket kan en samordnad behandling för individer med samsjuklighet ges. 

Undersökningar visar också att individer med samsjuklighet kan vara engagerade i 

behandling under en längre tid, vilket kan vara över ett år. Då det har visats att individer 

med samsjuklighet gör jämna och successiva framsteg (Meuser m.fl. 2006a). 

Psykiatrireformens satsning på samordnad behandling för individer med samsjuklighet 

har följts upp, då resultaten visar att samarbetet bör ha en överenskommelse mellan 

myndigheter och verksamheter om arbetsfördelning och ekonomi för en samordnad 

behandling. Studier har även visat att det som är avgörande är att samordnad behandling 

utgår från den enskilde individens behov (Drake m.fl. 2001; Socialstyrelsen, 2007a). 

Enligt Socialstyrelsen (2007a) behövs medicinska och psykosociala 

behandlingsmetoder utvecklas med hänsyn till behandlingens längd och omfattning 

inom samsjuklighet. Mer forskning behövs om hur behandlingar ska samordnas på 

grund av både humanitära och ekonomiska skäl som samsjukligheten medför. 

Personalens kunskap 

Många psykiatriska verksamheter saknar ofta utbildning om samsjuklighet och dess 

behandling och förlitar sig på informella och självlärda kunskaper. De undviker även att 

diagnostisera missbruk när de tror att det är irrelevant, då de inte kan påverka 

finansieringen eller kan behandla missbruket. Individerna förnekar ofta sitt 

missbruksproblem då de tror att alkohol eller droger lindrar den övriga smärtan. Den 

enskilde saknar motivation för att själv kunna genomföra missbruksbehandling (Drake 

m.fl. 2001).  

Om behandlingen samordnas mellan kommun och landsting kan det medföra att de 

kommer närmare varandra och därmed ges möjlighet att utnyttja deras respektive 

erfarenheter inom de olika områdena. Ibland är även missbruk och beroende väldigt 

komplext vilket kan krävas erfarenheter från olika verksamheter och områden.  Cirka 

hälften av de individer som söker hjälp för sitt missbruk eller beroende har även 

psykiska problem som är allvarliga. Därför är det extra viktigt att kompetensen hos 

personalen är tillräcklig, vilket ökar effektiviteten i behandlingen (Socialstyrelsen, 

2007a).  

Det finns stora brister när det gäller information, vägledning och struktur för att arbeta 

med individer med samsjuklighet. Personal som arbetar med individer med 

samsjuklighet behöver mer utbildning inom missbruks och beroendebehandling. I 

Storbritannien finns det riktlinjer som beskriver att individer med samsjuklighet ska 

vara narkotika och alkoholfria för att få tillgodogöra sig vård och behandling. Detta kan 
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leda till en osäkerhet mellan individer med samsjuklighet och personal (Adams, 2008; 

Drake, Meuser & Brunette, 2007).   

Kunskaper och färdigheter om individer med samsjuklighet måste förbättras då det finns 

stereotypa uppfattningar som personal har gentemot dem, vilket kan påverka den 

aktuella behandlingen. Dålig behandling kan få konsekvenser såsom sämre psykisk 

ohälsa, sämre medicinering, hemlöshet och sämre sociala relationer. Ett forum för 

individer med samsjuklighet behövs för att de ska kunna förbättra sina rädslor och rätta 

ut missförstånd (Adams, 2008; Gefvert m.fl. 2006; Spak, Spak & Allebeck 2000).   

Delat beslutfattande mellan alla parter kan bidra till mer kunskap, fler valmöjligheter av 

insatser, ökad tilltro till individen att hantera sin sjukdom och mer tillfredsställelser med 

vården vilket ger bättre behandlingsresultat. Det kan leda till bättre livskvalitet och 

bättre yrkesmässig funktionsförmåga för individer med samsjuklighet (Meuser m.fl. 

2006a; Palmstierna, 2004). 

Psykiska funktionshinder hos individer med samsjuklighet är oftast mångåriga och 

ibland livslånga. Det kan innebära en stor belastning för personal att vårda en individ 

under en längre tid.  Både personal och individer med samsjuklighet bör bli informerad 

om att tillfrisknanden inte alltid finns. Om personal och individer med samsjuklighet 

inte är medvetna om risken kan besvikelsen bli stor över behandlingsresultatet 

(Palmstierna, 2004). 

Individuell behandlingsplan, allsidighet och anpassning 

För att skapa en bra behandling bör personalen utforma en individuell behandlingsplan 

för varje individ och personalen har även ett visst ansvar för bland annat samarbetet av 

landsting och kommun och dess insatser och åtgärder (Adams, 2008; Socialstyrelsen, 

2007a). Allsidiga behandlingsprogram har lockat fler individer med samsjuklighet till 

behandling där de sedan kan få hjälp med att uppnå en klinisk meningsfull minskning 

och återhämtning från missbruket. Anledningen till att individer med samsjuklighet 

väljer att avstå behandling är att de inte känner någon delaktighet. (Adams, 2008; Drake 

m.fl. 2006; Meuser m.fl. 2006a; Meuser, & Fox 2006). 

De flesta samordnade behandlingsprogrammen är allsidiga då de utgår från att 

återhämtningen sker under lång tid och där förändringar i livet krävs. Allsidighet 

innebär att individer med samsjuklighet måste förändra mer än bara sitt missbruk, de 

måste även kunna hitta andra rutiner och aktiviteter, hitta sina behov såsom relationer 

till sina anhöriga och vänner, förbättra sin arbetssituation, skaffa sig en 

fritidssysselsättning och lära sig att bemästra depression och ångest (Meuser m.fl. 

2006a; Palmstierna, 2004). 

Drake m.fl. (2001) påtalar att det finns argument att individer med samsjuklighet som 

får hjälp med de psykiska funktionshindren inte får hjälp med missbruket förrän de 

psykiska funktionshindren är borta, vilket har gett negativa resultat. För att en 

behandling ska ge resultat räcker det inte med att tilldela lämplig behandling för båda 

sjukdomarna utan de måste anpassas till individer med samsjuklighet. De behöver bland 

annat hjälp med social färdighetsträning och med att undvika sociala situationer som 

kan leda till återfall. Några av målen i en samordnad behandling är att individerna ska få 
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ett välfungerat socialt nätverk med närstående och att de ska klara av att hantera båda 

sjukdomarna samtidigt så de kan leva ett meningsfullt liv. 

Personalens arbetssätt 

En studie gjord av Adams (2008) visas det att det är resurserna som inte räcker till och 

att det inte är något fel på behandlingen. Fyra andra studier av Adams (2008) visar att 

personalen kände sig maktlösa när de skulle hjälpa individer med samsjuklighet då det 

fanns en ovisshet om hur behandling av missbruk och samtida psykiskt funktionshinder 

skulle genomföras. Majoriteten av personalen insåg att när individerna fick återfall blev 

det negativa resultat som ökad aggression, vilket innebar att en ökad säkerhet fick träda 

i kraft för att skydda personalen.  

En behandlare som arbetar med individer med samsjuklighet bör känna till att risken för 

att utveckla missbruk är högre hos individer som har ett allvarligt psykiskt 

funktionshinder. Därför bör det göras fortlöpande bedömningar av individen, då 

missbruket kan vara dolt eller utvecklas när som helst under livet (Meuser, Drake, & 

Wallach, 2006b). 

Diagnosen samsjuklighet är otydlig vilket innebär en svårighet att avgöra vem som ska 

ta ansvar för behandlingen.  Specialiserade team måste organiseras för att kunna hitta en 

väl fungerande behandling (Heilig, Forslund, Åsberg & Rydberg, 2002). 

I början av 2000-talet började fler människor arbeta i team. Begreppet team innebär en 

arbetsgrupp som har lyckats riktigt bra med sitt arbete. Att arbeta i team har visat sig ge 

bättre resultat än att arbeta i vanliga arbetsgrupper, då ett team har en speciell 

sammansättning av flera olika kvalifikationer. Att arbeta i team handlar om att kunna 

påverka sin arbetssituation, lära sig nytt och ha tillgång till ett bra kompletterande 

socialt stöd mellan medarbetare och chef (Sandberg, 2006) 

Det är bra att arbeta i team med individer som har samsjuklighet då de oftast har behov 

av omfattande insatser inom en rad områden. De får en bättre förståelse och insikt i hur 

tillståndet är och en enighet om hur behandlingsföreskrifterna ser ut, vilket medför en 

lättnad för individer med samsjuklighet, minskad konflikt mellan de olika 

myndigheterna och en minskad kostnad. Personalen bör ha olika yrkesbakgrunder som 

kan motverka en sönderdelad vård, där individer med samsjuklighet kan förloras (Drake 

m.fl. 2006; Gefvert m.fl. 2006).  Ensamarbete kan vara påfrestande och troligen har det 

en likartad kompetens som att arbeta i team men synsättet för en ensamarbetare blir för 

snävt. Att arbeta i team med individer som har samsjuklighet har gett bättre resultat än 

ensamarbete på grund av olika yrkesbakgrunder. Fortsatt arbete i team kan leda till ett 

mer effektivt sätt att förmedla kunskap (Gefvert m.fl. 2006).  

Ekonomisk aspekt 

Individer med samsjuklighet har en benägenhet att utnyttja psykiatrisk vård mer än 

individer med en diagnos. På grund av de höga behandlingskostnaderna har det 

prioriterats utveckling för effektiva behandlingsprogram för samsjuklighet sedan mitten 

av 1980-talet (Meuser m.fl. 2006a). Studier har visat att slutenvården kan bli mindre i 
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framtiden på grund av att det är höga omkostnader att behandla individer med 

samsjuklighet (Drake m.fl. 2006). Socialstyrelsen (2007a) och RachBeisel m.fl. (1999) 

hävdar att en samordnad behandling kring individer med samsjuklighet är mer 

ekonomisk än en behandling som inte är samordnad. För en samordnad behandling blir 

kostnaderna mindre för bland annat kommun och landsting. 

Svårigheter med samverkan  

Varierande begrepp och kunskapsnivå inom de olika myndigheterna försvårar ett bra 

samarbete. De professionella kan ibland känna sig utlämnade i samarbetet då bristande 

stöd finns i sin egen verksamhet. Ansträngd ekonomi är en av orsakerna till kortsiktigt 

agerande (Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2004).  

Behandlingsmodeller 

Tidigare kunskaper av behandling för individer med psykiskt funktionshinder visar att 

vägen till behandling för missbruk eller beroende inte fungerar utanför den egna 

verksamheten. Individer avbryter ofta behandlingen och det finns heller ingen modell 

om hur den borde samordnas (Socialstyrelsen, 2007a). Det har utvecklats många 

samordnade behandlingsmodeller under de senaste åren och många av dem delar en 

gemensam filosofi och behandlingsdelar. De mest centrala delarna i en samordnad 

behandlingsmodell är: aktiv besökande verksamhet, allsidighet, delat beslutfattande, 

långvarig förbindelse, successiv behandling och farmakologisk behandling (Meuser 

m.fl. 2006a; Palmstierna 2004).  

De behandlingar som finns tillgängliga för individer med samsjuklighet och som kan 

anpassas till de individuella behoven är motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi 

och förebyggande av återfall. Behandlingen bör vara samordnad samt ha specialutbildad 

personal med 24 timmars tillgång (Drake m.fl. 2007; RachBeisel m.fl. 1999; Horsfall, 

Cleary, Hunt & Walter, 2009; Meuser, Noordsy, Drake & Fox, 2003). Att hitta 

lösningar och att utveckla förtroende för att stödja individer med samsjuklighet borde 

vara första prioritet (Adams, 2008; Drake m.fl. 2007).   

Case management   

En studie av RachBeisel m.fl. (1999) visar att case management är en välfungerande 

modell för individer med samsjuklighet, vilket även Meuser m.fl. (2003) hävdar.  

Case management är en behandlingsmodell som förmedlar vård till en individ. En case 

manager har ansvar för några individer med samsjuklighet där individlig kontakt och 

regelbundna träffar sker. Varje enskild individ har en individuell plan tillsammans med 

sin case manager. Case managerns uppgift är också att se till att den samordnade 

behandlingen fungerar mellan kommun och landsting. En annan viktig faktor till att en 

bra samordnad behandling ska fungera är att de behandlingsansvariga specialisterna 

som läkare, socialsekreterare, psykiatriker och sjuksköterskor har samma synsätt (Drake 

m.fl. 2001; Lindström, 2002; Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).  
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Sveriges Kommuner och Landsting (2007) genomförde under 2005 ett 

metodutvecklingsarbete tillsammans med tre landsting och 19 kommuner för att 

förbättra vården för individer med samsjuklighet.  

För att säkerhetsställa att de gemensamma synsätten och den samordnade behandlingen 

fungerade i teamen vid Växjö universitet genomfördes handledning av 

behandlingsgruppen samtidigt med case manager-utbildningen. Målet med case 

manager-utbildningen och handledningen med behandlingsansvariga var att situationen 

för individerna förhoppningsvis förbättras och våldsbrott och självmord minskar 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). 

Enligt RachBeisel m.fl. (1999) visar tidigare studier på att det finns flera riskfaktorer för 

våld i närvaro för individer med psykiskt funktionshinder då de påvisar negativa och 

fientliga attityder mot behandling och kontakt med rättsystemet. Även missbruk visar 

sig vara en riskfaktor för våld. Andra studier stödjer också att sambandet av missbruk 

och psykiskt funktionshinder ökar risken för våld.  

Forskning kring case management visar att det finns goda behandlingsresultat vilket 

bygger på en kontinuerlig samordnad behandling av psykiskt funktionshinder och 

beroende. Målen med case management är att kunna stabilisera symtomen, förhindra 

återfall, tillgodose grundläggande behov, öka livskvaliteten och öka den sociala 

funktionsförmågan för individer med samsjuklighet (Björkman & Hansson, 2007; 

Palmstierna, 2004). 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår utifrån en modell av Fridolf (2004) om hur samverkan generellt bör 

fungera i samhället. Den inriktar sig även på hur samverkan ska fungera mellan 

kommun och landsting samt hur viktig individens delaktighet är.   

Samverkan, samordning och samarbete 

Fridolf (2004) definierar orden samverkan, samordning och samarbete. Samverkan 

innebär att organisationer börjar agera tillsammans, vilket innebär att de behåller de mål 

som de haft som utgångspunkt. Deltagarna arbetar tillsammans men går inte in i 

varandras områden.  

Samordning innebär att verksamheter arbetar tillsammans för att genomföra 

gemensamma arbetsuppgifter. Deltagarna kan bestämma tillsammans vilka uppgifter 

respektive verksamhet gör. Det utgår från att verksamheterna bör ha gemensamma mål 

och normer. Samordning kan möjligöra ett samarbete (Fridolf, 2004). 

Samarbete är både organisatoriskt och mellanmänskligt vilket innebär att vilja och 

ambition bland människor påverkar deltagarna, relationerna är kärnan i det hela. 

Samarbete kräver varierad medvetenhet då det ger en möjlighet att byta erfarenheter, 

vilket leder till att olika insatser kan planeras in och genomföras. Deltagarnas resurser 

och kompetens är en viktig del i samarbetet för att hjälpa individen, det krävs dock att 
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deltagarna är överens om genomförandet. Tid och förändring är vad som krävs för ett 

bra samarbete (Fridolf, 2004). 

Samarbete - en modell 

Enligt Fridolf (2004) behövs intresse och vilja för att uppnå ett bra samarbete. Det finns 

fyra motiv till ett bra samarbete. Det första motivet innebär att sammanlänka 

välfärdssystemets uppdelning. Då lagstiftningen och myndigheterna idag har olika mål 

och saknar gemensamma förhållningssätt, vilket hindrar lokala aktörer att sätta in 

gemensamma resurser. Det andra motivet handlar om fördelning av makt bland 

medborgarna. En makt där individerna själva kan styra över sina egna liv. Det handlar 

även om hur makten om resurserna ska fördelas i samhället mellan de olika grupperna. 

Det tredje motivet handlar om utveckling av nya arbetsmetoder och 

kompetensutveckling.  Då erfarenheter och kompetenser kompletteras med varandra för 

att ge individen det stöd de behöver. Det fjärde motivet innebär att bryta hierarkin inom 

myndigheterna för att förändra deras sätt att styra de mål som finns i samhället. Dagens 

samhälle kräver nätverksarbete och mer ansvar för individer som har behov av 

samhällets stöd.  

Individens påverkan  

Socialstyrelsen (2007a) hävdar att samordnad behandling ska utgå från individens egna 

behov. Medvetenheten om behovet av samarbete hos de professionella är hög men för 

individen innebär det inte varaktigt värde. Myndigheternas fasta direktiv leder till att 

upptäckten av individens behov minskas. När myndigheternas andra insatser har 

misslyckats så sker samarbete som en sista utväg för att ge individen lämplig hjälp, men 

ibland utgår hjälpen. Individen känner ofta att deras behov och önskan om att få skapa 

sin egen framtid inte uppfattas av de professionella. Det kan leda till negativa 

konsekvenser om inte individen får känna sig delaktig, individen måste bli sedd och 

förstådd istället för myndigheternas egna mål och uppgifter. Myndigheterna lägger 

oftast problemet hos individen istället för att se svårigheterna med att samla in resurser 

(Fridolf, 2004).  

Blir individen mer delaktig ges insikt om meningsfullheten med insatsernas effekter och 

orsaker, detta har visat sig ge positiva resultat för samhällsekonomin och individen 

själv. Ett mer omfattande ansvar behövs mellan myndigheterna då detta arbetssätt inte 

har fått effekter på systemnivån även en gemensam lokal behövs för samarbete av 

insatser (Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2004). 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien var att belysa hur samarbetet fungerar mellan kommun och landsting 

i en medelstor kommun i södra Sverige samt undersöka möjligheterna till samordnad 

vård och behandling för individer med samsjuklighet. 

Frågeställningar: 
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 Hur ser samarbetet ut mellan kommun och landsting för individer med 

samsjuklighet? 

 Vilka tillvägagångssätt finns för att förbättra samordnad vård och behandling 

mellan kommun och landsting? 

 METOD 

Här presenteras de metodologiska utgångspunkter som valdes i studien, samt 

vetenskapliga metoder, studiens planering och genomförande.  

Metodologiska utgångspunkter 

Inom vetenskapstraditionen finns det två forskningsmetoder vilka är kvalitativ och 

kvantitativ. I studien valdes den kvalitativa metoden ut vilken har ett hermeneutiskt 

synsätt som ger en mer förstående bild över resultatet då den ser till helheten. Den 

kvantitativa metoden med det positivistiska synsättet valdes dels bort på grund av att 

bortfallet av individerna som deltar i undersökningen kunde bli stort. Studien bygger på 

att andra individers tolkningar bildar en egen teori vilket inte den kvantitativa metoden 

gör, som istället bekräftar en aktuell teori. Kvalitativ metod utgår ifrån ett subjektivt 

perspektiv vilket är studines utgångspunkt, jämfört med den kvantitativa metoden som 

istället utgår ifrån ett objektivt perspektiv (Bryman, 2002; Starrin, 1994). 

Vetenskapliga metoder  

Kvalitativ metod har oftare sin tonvikt på ord än på insamling av data, den ses som 

tolkande och induktiv. Begreppen har stor betydelse då de bildar en allmän bild utefter 

vad forskaren letar efter (Bryman 2002; Hartman, 2004). Studien hade sin grund i att se 

hur kommun och landsting uppfattar samarbetet för individer med samsjuklighet, därför 

är den kvalitativa metoden lämplig för studien då den ser till det hermeneutiska 

perspektivet och därmed erhålls en helhetsbild över problemområdet. En 

semistrukturerad intervju genomfördes för att få med så brett och tillförlitligt resultat 

som möjligt. Enligt Arvidsson och Rosengren (2002) finns möjligheten för forskaren att 

anpassa frågorna i en kvalitativ undersökningsmetod under tiden en intervju pågår då 

det kan ha relevans i resultatet då det kan skapa en mer ingående förståelse om 

bakomliggande erfarenheter. Forskare inom den kvalitativa metoden lägger sin 

tyngdpunkt på att behandla teorin som uppstår ifrån insamling av data, vilket även är 

studiens syfte.  Syftet är att få reda på om det finns någon samordnad behandling inom 

kommun och landsting. Människans uppfattning av sig själv och dess omgivning är 

viktigt att förstå, även beskrivning av omgivningen och dess samband är en viktig del 

(Hartman, 2004). Detta är en viktig del i studien, där den ser till hur individers 

uppfattning är om hur samarbetet fungerar för individer med samsjuklighet. 

Hermeneutik 

Studien belyser hur respondenterna uppfattar samarbetet mellan kommun och landsting 

och hur individer med samsjuklighet erhåller samordnad behandling. Det är genom 
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respondenternas egen livsvärld och erfarenheter studien har sin utgångspunkt, vilket 

stämmer överens med det hermeneutiska synsätt som valts. Hermeneutiken kommer 

från början från bibliska tolkningar där Guds ord skulle tolkas, men på 1900-talet 

utvidgades hermeneutiken och det var inte bara tolkningar av texter som hade betydelse 

utan även tolkningar om hur världen uppfattades av människan och hur människan 

uppfattar sig själv och den situation den befinner sig i. Inom hermeneutiken fås kunskap 

genom tolkning av människors beteende. Intresset ligger i att ta reda på hur världen 

uppfattas och tolkas och inte enbart hur den är och även av försök att leva sig in i andras 

föreställningar om en upplevelse, vilket kallas för förståelse. Hermeneutikens teori 

beskriver en individs livsvärld, vilket är den värld som individen själv uppfattar den. 

Absolut sanning finns inte inom den hermeneutiska teorin utan sanningen är subjektiv 

då det är genom erfarenheter och ny kunskap som ny förståelse skapas (Bryman, 2002; 

Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003). 

 

Hermeneutiken menar att det går att förstå andra människor genom att tolka hur 

mänsklig existens uttrycker i tal, skrift och handlingar (Patel & Davidson, 2003).   

För att få en förståelse för hur vi uppfattar världen behövs kunskap som fås genom 

tolkningar av individers beteende, vilket den kvalitativa forskningen gör (Hartman, 

2004). Kvale (1997) menar även att förförståelsen har en stor betydelse om hur 

forskaren tolkar ett ämne. Hartman (2004) hävdar även att det inte går att bortse från 

forskarens egna förförståelse då det har betydelse för sammanställningen av resultatet 

där både forskarens och individens förförståelse kombineras med varandra. Enligt Patel 

och Davidson (2003) använder forskaren sin förförståelse som ett verktyg i tolkningen. 

I studien har även forskarna skaffat sig egen förförståelse om samarbete, vilket är en 

viktig del inom hermeneutiken då forskarens förståelse kombineras med individens, 

vilket påverkar det slutgiltiga resultatet. Bryman (2002) hävdar att hermeneutik kan 

vara en valmöjlighet i en kvalitativ dataanalys på grund av att kontexten kan vara 

känslig. Genom hermeneutiken kommer insamling och analys av data att möjliggöra en 

förståelse i kontexten utifrån det perspektiv som forskaren haft. Hartman (2004) hävdar 

att livsvärlden hos en individ och andra individer är den värld såsom de uppfattar 

världen, teorins tanke är att kunna beskriva livsvärlden. Studiens tanke är att kunna 

beskriva respondenternas uppfattningar och förståelse om hur samarbetet fungerar, 

vilket det hermeneutiska förhållningssättet påvisar.   

Kvalitativ forskning 

Studiens avser att undersöka respondenternas egen förståelse och erfarenheter kring 

samarbete, då kvalitativ forskning ger en djupare förståelse om ämnet än en kvantitativ 

forskning. Kvalitativ forskning handlar om att människan får en djupare insikt om 

anpassning till sin livssituation eller vilket även kallas livsvärld. Livsvärld menas med 

en individs upplevelse av sin vardag och allt som har med den att göra (Dalen, 2007).  

 

Kvalitativ betyder att det finns intresse av att veta vilka egenskaper något har. 

Kvalitativa undersökningar inkluderar alla undersökningar som grupperar efter 

egenskaper. Genom kvalitativa undersökningar försöks det nås en förståelse för 

individers livsvärld (Bryman 2002). Intressen för den kvalitativa forskaren är sex 

stycken områden, Hur respondenterna upplever världen, kontext och beskrivning, 

process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och teori som resultatet av 

forskningsprocessen. Den kvalitativa forskningen förhåller sig med en induktiv syn 
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vilket innebär när förhållandet mellan teori och praktik, där grundval av praktiska 

forskningsreslutat vad teorin genereras av. Den kunskapsteoretiska utgångspunkten 

bruka beskrivas som tolkningsinriktad (Bryman, 2002). Kvaliteten i den kvalitativa 

forskningen är det som är intressant och inte kvantiteten (Hartman, 2004). Kvalitativ 

forskning antas vara ett resultat av undersökningar, istället för att vara utgångspunkter 

(Bryman, 2002).  

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen utifrån respondenternas egna 

perspektiv, då strukturen är som ett vardagligt samtal men med en frågeteknik som är 

professionell. Kunskapen i en kvalitativ intervju produceras genom det samspel som 

finns mellan forskaren och respondenten, kvaliteten på resultatet beror på hur bra 

forskarens kunskaper och färdigheter är om det aktuella ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009).  Trost (2005) anser att kvalitativ intervju bygger på raka och enkla frågor samt 

innehållsrika svar, vilket betyder att resultatet blir mer informationsrikt.  

 

I en kvalitativ intervju ligger tyngden på respondenternas egna synsätt och 

uppfattningar. Det finns även intresse för respondenternas ståndpunkter. Det är även 

önskevärt att intervjun får röra sig i olika riktningar då detta gör att respondenterna får 

mer kunskap av vad de upplever vara relevant och viktigt. Avvikelser från 

intervjuguiden är tillåtet samt att ställa nya frågor utefter vad respondenterna har svarat. 

De kvalitativa intervjuerna är även flexibla och följsamma efter vad respondenternas 

svar blir. En fördel med intervjuerna är att svaren ska vara fylliga och detaljerade, en 

och samma respondent kan bli intervjuad mer än en gång (Bryman, 2002). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att målsättningen med en undersökning är att få en 

djupare förståelse av en individ och dess omgivning, detta sker bäst genom att skapa en 

nära relation med individerna som skall intervjuas, vilket görs genom observation och 

närvaro i respondentens omgivning. I studien valdes det att använda ljudband under 

samtliga kvalitativa intervjuer, då det är viktigt att få med respondenternas egna ord om 

problemområdet, detta rekommenderar Dalen (2007) att använda.  

  

Inom den kvalitativa intervjun finns det många olika intervjuformer som strukturerad 

intervju, standardiserad intervju och semistrukturerad intervju. Den intervjuform som 

används i studien är semistrukturerad intervju där särskilda teman används vilket även 

kallas för intervjuguide. Här kan respondenten utforma svaren som de själva vill. 

Frågorna som forskaren ställer behöver inte följa intervjuguiden, även frågor som inte 

ingår i intervjuguiden kan ställas. Frågorna brukar även vara allmänt formulerade 

(Bryman, 2002). Den intervjumetod som var mest lämplig för denna studie var den 

semistrukturerade intervjun som gav tillåtelse att komplettera med andra frågor utöver 

intervjuguiden och de specifika teman som intervjuguiden innehöll. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen valdes ut till studien för att lättare kunna analysera 

intervjuerna genom att kategorisera upp likheter och skillnader mellan dem. Enligt 

Bryman (2002) är innehållsanalysen en metod där dokument och texter berörs och 

analyseras. Den teori som är väsentlig för att analysera intervjuerna är 
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innehållsanalysen. Vilket innebär att intervjuerna läses upprepande gånger. Därefter 

plockas relevant information ut som har med frågeställningen att göra, sammanhanget 

måste dock kvarstå. Innehållet kortas ner ännu en gång för att underlätta och för att 

sedan kategorisera likheter och skillnader. Vilket sedan kan återspegla det centrala 

budskapet i intervjuerna. Slutligen kan det dolda budskapet framhävas (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att en analys av en intervju innehåller fem steg; 

 För att förstå helheten läser forskaren hela intervjun. 

 Respondentens uttryck fastställs i meningsenheter. 

 Forskaren formulera dominerande teman utifrån intervjun. 

 För att få forskningens specifika syfte ställs frågor till meningsenheterna.  

 Intervjuns valda teman knyts ihop till en beskrivande slutsats.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver även kodning, koncentrering och tolkning som 

används för att organisera intervjutexterna. Kodning och koncentrering används för att 

ge struktur och överblick över intervjutexterna och tolkning lägger mer fokus på de 

mindre delarna av intervjun. 

Reliabilitet och validitet  

Begreppen validitet och reliabilitet valdes ut i denna kvalitativa studie istället för 

begreppen trovärdighet och äkthet, då forskningen om vilka begrepp som ska användas 

håller på att utvecklas så att kvalitativ och kvantitativ forskning kan använda sig av 

samma termer, alltså validitet och reliabilitet (Bryman, 2002). 

Reliabilitet handlar om överensstämmelse och pålitlighet. Inom den kvalitativa 

forskningen beskrivs reliabilitet med två termer, extern reliabilitet och intern reliabilitet. 

Extern reliabilitet innebär att som kvalitativ forskare så behövs en roll från tidigare 

forskare anpassas för att kunna jämföra resultatet med den tidigare forskarens 

undersökning. Intern reliabilitet innebär att komma överens om hur resultatet ska tolkas 

om det finns flera forskare (Bryman, 2002).  

Reliabilitet innebär att en mätning av intervjuer är stabila och att alla intervjuer ska ske 

på samma sätt. Fyra grundläggande delar finns i reliabilitet vilka är kongruens, som 

handlar om likhet mellan frågor som menas mäta samma sak. Precision, innebär hur 

svar registreras. Objektivitet, innebär hur intervjun registreras, objektiviteten är hög om 

två intervjujournaler formulerats på samma sätt.  Konstans, tar upp tidaspekten och 

utgår från att innehållet inte ändrar sig, används dock inte i en kvalitativ studie under 

lika stor utsträckning, då förändring är vad man är ute efter (Trost, 2005).  

Reliabilitet bygger på en idé som utgår från kvantitativa studier, där mätning ingår och 

där värden på variabler anges för varje enhet. Nya erfarenheter och nya situationer 

förändras för var dag vilket innebär att underlaget för ett svar på en fråga hela tiden 
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förändras (Trost, 2005). Enligt Bryman (2002) ligger trovärdigheten i beskrivningen 

som forskaren framställer och tillförlitligheten avgör läsarna.  Detta görs lättast genom 

att det rapporteras tillbaka till respondenten och sedan får den avgöra om det är rätt 

tolkat av forskaren. 

Validitet handlar om hur observationer, identifikationer och mätningar går till. Inom 

kvalitativ forskning delar man upp validitet i två termer, intern validitet och extern 

validitet. I en intern validitet ska det mellan forskarens observationer och teoretiska 

idéer finns en överenskommelse. Den interna validiteten kan bli en styrka i en kvalitativ 

forskning, då en långvarig delaktighet och närvaro gör det möjligt att säkerställa en 

överensstämmelse mellan observationer och begrepp. Extern validitet kan generalisera 

resultaten till andra situationer och miljöer, dock kan det bli problem i en kvalitativ 

forskning då urvalen är begränsade. 

Planering och genomförande 

Här beskrivs processen för urval av intervjuer, instrument, insamling, analysmetod, 

reliabilitet och validitet och forskningsetiska överväganden. 

Urval 

Sex intervjuer har genomförts varav tre i kommun och tre i landsting, en respondent per 

intervjutillfälle var närvarande, förutom den sista intervjun där två respondenter var 

aktuella.  Inför studien valdes det ut sju respondenter, fem av respondenterna 

kontaktades direkt av forskarna och två av respondenterna kontaktades genom 

behandlingsansvarig på verksamheten. Respondenterna var alla erfarna och 

professionella inom samsjuklighet och samordnad behandling. Urvalet av respondenter 

bestod av psykiatri sjuksköterskor, skötare, socionomer samt behandlingspedagoger. 

Fyra intervjuer inom verksamheter som arbetar med individer med missbruk (två i 

kommun och två i landsting) och två intervjuer inom psykiatriska verksamheter (en i 

kommun och en i landsting). För bokning av intervju genomfördes telefonsamtal till 

respektive verksamhet. Respondenterna blev informerade om att deltagar- och 

missivbrev (se bilaga I) skulle skickas via mail innan intervjutillfället för att förtydliga 

studiens syfte och de etiska aspekterna.  

Instrument 

En intervjuguide utformades (se bilaga II). Intervjuguiden innehöll fyra olika 

huvudteman, vilka var; bakgrundsfrågor, synsätt, arbetssätt och samarbete. Dessa fyra 

huvudteman innehöll flera följdfrågor som gav svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Följdfrågorna bestod av några slutna men mest öppna frågor som gav 

respondenterna möjlighet att svara öppet utifrån sin egen uppfattning.  

Studien bygger på tidigare litteraturstudie om samsjuklighet därefter genomfördes en 

projektplan för att gå djupare in i ämnet innan studien genomfördes och mer 

information söktes om samarbete kring samsjuklighet samt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer inför de intervjuer som genomfördes. 
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För att uppnå reliabilitet har studien följt de fyra grundläggande delarna kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. För att uppnå kongruens har forskarna ställt samma 

frågor till samtliga respondenter. Precision uppnåddes genom att forskarna använde sig 

av både ljudupptagning samt intervjujournal. Objektivitet i studien är relativ hög på 

grund av att båda forskarna har tagit del av samtliga intervjuer och den ljudupptagning 

som gjorts. Konstans finns inte i studien på grund av att det sker förändringar inom 

samarbete just nu. 

För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten har studien skickats till samtliga 

respondenter, för en försäkring om rätt tolkning.  

För att uppnå intern validitet har studien en överensstämmelse mellan det teoretiska och 

det praktiska inom studiens syfte. Den externa validiteten är diffus för denna studie, då 

den till en viss del kan generaliseras utifrån vad tidigare teori hävdar men den är även 

begränsad i och med att studien är genomförd i enbart en kommun.  

Insamling 

Studiens bakgrund bygger på litteratur och vetenskapliga artiklar som inhämtats via 

databaser som finns tillgängliga på Linnéuniversitets bibliotek. Sökmotorer som 

användes var Academic Search Elite, Psycinfo, ERIC Artikelsök och ELIN.  Sökorden 

som användes var dubbel diagnos, samsjuklighet, samverkan, samverkan mellan 

kommun och landsting, dual diagnosis, interaction samt swed*. 

Studiens resultat bygger på semistrukturerade intervjuer vilket var genomgående för alla 

intervjutillfällen. Med en semistrukturerad intervju menar Bryman (2002)  att det finns 

en intervjuguide att följa men att respondenterna har en stor frihet att svara på sitt eget 

sätt.  Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i den ursprungliga ordningen och 

frågor som inte finns med får även ställas. 

Varje intervjutillfälle varade en timme på respektive arbetsplats. Båda forskarna var 

närvarande under alla intervjuer. Forskarna tog ansvar för varannan intervju. Den 

ledande forskaren genomförde intervjun genom att följa intervjuguiden samt ställa 

eventuella följdfrågor, den andra forskaren var mer passiv och iakttog hela intervjun och 

kompletterade med följdfrågor samt skrev intervjujournal om vad respondenterna sagt.   

Innan intervjun påbörjades blev respondenten informerad om upplägget samt fick ta del 

av intervjuguiden för att vara förberedd på de frågor som skulle komma. Förfrågan om 

ljudinspelning gjordes och accepterades av samtliga respondenter. Ljudinspelning 

genomfördes därefter.  

Analysmetod  

Den kvalitativa innehållsanalysen användes som analysmetod i studien vilket innebär att 

efter inspelning av intervjuerna transkriberades dessa ordagrant. Sedan lästes 

intervjuerna upprepande gånger av båda forskarna var för sig för att få en helhetsbild. 

Därefter plockades relevanta delar ut och kategoriserades in under olika rubriker vilket 

hade med den teoretiska utgångspunkten att göra, som kunde besvara studiens 
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frågeställningar och syfte. Sedan sammanställdes forskarnas helhetsbild och aktuella 

kategorier till ett slutgiltigt resultat. Helhetsbilden av intervjun kodades, koncentrerades 

och tolkades enligt Kvale och Brinkmanns (2009) analysmetod för att lättare kunna 

organisera intervjutexterna. Då kodning och koncentrering ger en överblick och struktur 

av intervjuerna och tolkningen lägger fokus på de mindre delarna i intervjun.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en analys av en intervju innehåller fem steg, 

vilket även studien innehåller. Intervjuerna lästes från början till slut flera gånger för att 

förstå helheten, därefter fastställdes respondenternas meningsenheter, vilket ledde till 

formulering till de teman som var ledande utifrån intervjun. Därefter sammanställdes 

meningsenheterna för att kunna få studiens specifika syfte. Slutligen genomfördes ett 

resultat utifrån de valda temana. 

Fridofs (2004) fyra motiv till ett bra samarbete användes till sammanställningen av 

resultatet. De fyra motiven är kopplade till de rubriker som finns med i resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 

För individernas och samhällets utveckling är forskning en central och nödvändig del. 

För att forskningen ska hålla hög kvalitet ska den inrikta sig på väsentliga frågor och ha 

flera krav. De krav som Vetenskapsrådet (2002) anser är forskningskravet och 

individskyddskravet. Inom individskyddskravet ingår fyra huvudkrav som även Bryman 

(2002) anser nedan.  

 Informationskravet, berörda respondenter blev informerade om undersökningens 

syfte, vilket innebar att respondenterna var medvetna att det var frivilligt att 

delta eller avbryta. Respondenterna blev också informerade om vilka moment 

som ingick i undersökningen.  

 Samtyckeskravet, respondenterna hade själva rätt att bestämma om de ville 

medverka eller inte. 

 Konfidentialitetskravet, uppgifter om respondenterna skulle inte förekomma i 

själva undersökningen, individuppgifterna förvarades så att obehöriga inte fick 

tillträde av uppgifterna.  

 Nyttjandekravet, uppgifter om respondenterna användes endast för forskningen.  

För att uppfylla alla individskyddskraven skickades missivbrev (se biliga I) till samtliga 

respondenter där de fick ta del av undersökningens syfte och alla individskyddskraven.  

Dessa krav var en väsentlig del i studien för att visa respekt kring respondenterna. För 

att individen inte skulle känna sig kränkt var forskningen av hög kvalitet samt bestod av 

etiskt korrekthet.  

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att det är viktigt att skydda identiteten för 

respondenterna och institutionerna som nämns i intervjun. Det är även viktigt att tänka 

på förvaring av bandinspelningarna och de utskrifter som gjorts och att radera innehållet 

från banden när resultatet är klart, vilket genomfördes när studien var klar. 
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 RESULTAT 

Resultatet presenteras i en sammanställning av Fridolfs (2004) fyra motiv om ett bra 

samarbete och respondenternas egna erfarenheter om samordnad behandling. 

Respondenterna har mellan fem och tjugo års arbetslivserfarenhet av individer med 

samsjuklighet. Deras yrken var psykiatrisjuksköterskor, skötare, behandlingspedagoger 

samt socionomer. Respondenterna var fyra kvinnor och tre män.  

Fridolfs (2004) fyra motiv är; sammanlänkning av välfärdssystemets uppdelning, 

maktfördelning bland individer och resurser, utveckling av nya arbetsmetoder och 

kompetensutveckling samt förändring av samhällets mål, nätverksarbete och ansvar, 

vilket är resultatets underrubriker.  

Sammanlänkning av välfärdssystemets uppdelning 

Kommunen, försöker samarbeta med landstingets verksamheter men det finns en 

svårighet eftersom det inte finns tillräckligt med tid och personal. Kommunen har ett 

helhetsansvar när det gäller individerna. De har inte endast samtal utan de lyssnar även 

om individerna har andra problem och hänvisar därefter till rätt myndighet, det sker 

även uppföljningar efteråt. Kommunen anser att det finns ett samarbete med landstinget 

men det finns ingen gemensam plattform. Kommunens och landstingets verksamheter 

har både gemensamma och egna riktlinjer, de gemensamma riktlinjerna är dem 

nationella riktlinjerna. Kommunen hävdar att samarbete är viktigt då vårdplaneringar 

och möten genomförs, vilket ger ett bra samarbete mellan myndigheterna.   

…ibland så blir det ju alltså landsting håller på sitt och kommun på sitt 

och då kan det bli vissa motsättningar…  

Någon av kommunens respondenter hävdar att det kan fungera bättre med en gemensam 

huvudman, vilket kan ge ekonomiska vinster. Kommunen menar att ett delat ansvar 

mellan kommun och landsting är viktigt. Det finns även olika kontaktindivider och 

kontaktvägar inom kommun, landsting och socialtjänst för att fånga upp en individ som 

har problem.  

Landstinget, vill ha samarbete med kommunens verksamheter, de påvisar även att vissa 

nyckelindivider arbetar med att utforma en plan för bättre samarbete. En viktig del i 

behandlingen är att individen ska känna sig trygg vilket individen inte gör om det finns 

tvister om vem som är ansvarig och ekonomiska problem ska individen inte ta del av. 

Landstinget önskar även att kommun och landsting hade en gemensam ekonomi och 

gemensam personal. Landstinget anser att pengarna styr vad individerna får för 

behandling.  

Det är ofta så att kommun tycker att det här inte min sak och sen tycker 

landstinget att det här inte är min sak heller. Sen så har vi då en människa 

då mitt emellan. 

Landstinget tycker att samarbetet med kommunens verksamheter fungerar relativt bra. 

Bristerna som finns är för lite hemtjänst eller boendestödjare för individerna. 
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Landstinget menar även att det kan underlätta om kommun och landsting arbetar i 

samma lokal, vilket kan leda till att kontakten mellan myndigheterna kan förbättras.  

Landstinget har vårdplaneringar där alla aktörer runt en individ samlas, vilket leder till 

ett bättre samarbete. 

Maktfördelning bland individer och resurser 

Kommunen, anser att en kontinuerlig kontakt med stödsamtal och andra insatser hjälper 

individen att få struktur. 

Genom kontinuerlig kontakt, stödsamtal och genom bygga upp strukturen 

runt individen, vi har ju olika insatser, vi kan ju sätta in ifall man är 

intresserad av att prata med alkohol- drogterapeuter och olika kontakter, 

kyrkan, individligt ombud som det heter, olika sysselsättningar, på så sätt 

göra det positivt. 

Motivationsarbetet är en viktig del för individerna, men det är även viktigt att lyssna till 

individernas behov och situation för att underlätta arbetet.   

Kommunen anser att ASI-intervjun används för att kartlägga ett pågående missbruk 

eller psykiska problem, där även individen själv får göra en egen självskattning.  

Landstinget, anser att ASI-intervjun, AUDIT och DUDIT är ett sätt för individerna att 

känna delaktighet under samtalet, vilket gör att individerna har möjlighet att själva 

skatta sina problem. Någon i landstinget vill också få med familjemedlemmar under 

utredning av individens situation för att förbättra kontakten mellan 

familjemedlemmarna. För att lyfta självbilden hos individerna behövs även 

motivationsarbete.  

Vi har faktiskt patienter som har barn, som knappt har någon kontakt, 

skulle vilja ha hela biten med samordning. Hela människan. Så det går 

bättre. 

Utveckling av nya arbetsmetoder och kompetens 

Kommunen, anser att utbildning tillsammans med landstinget kan ge gemensamma 

värdegrunder och samsyn. MI- motiverande samtal, KBT- kognitivbeteendeterapi eller 

psykodynamiskterapi är ett bra sätt att arbeta med individer med samsjuklighet. 

Kommunen anser även att praktik hos respektive myndighet kan ge ett utbyte av 

erfarenheter och förståelse om varandras arbete. Mer utbildning och erfarenhet behövs 

om samsjuklighet. En annan viktig del är även att kommunicera med varandra för att 

förbättra arbetet. Kommunen poängterar att de nationella riktlinjerna behövs för att 

kunna samarbeta mellan kommun och landsting.  

…att man skulle kunna komma över och praktisera hos varandra och 

kunna lära sig varandras verksamheter litegrann för att få bättre 

förståelse vad slutenvård/öppenvård innebär exempelvis, där skulle man 
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kunna förbättra dem bitarna och med folk som har erfarenhet och ha sett 

både ute och inne om man säger på sjukhus och öppenvården kan det bli 

bättre. 

Landstinget, anser att individerna vet om att kompetens om båda problemen inte alltid 

finns. Därför behövs mer kunskap om både missbruksproblematik och samtida psykiska 

funktionshinder. För att detta ska fungera behövs organisationsförändringar. Det gamla 

synsättet av missbruk och psykiskt funktionshinder är ett motstånd i dagens behandling, 

vilket ofta leder till fördomar och skam för individen. Genom mer och ny kunskap kan 

skam och fördomar successivt minska.   

Dom är väldig väldigt sköra och trasiga dem människor vi får hit, så oftast 

är det nej för guds skull, jag vill inte gå dit och dit på grund av 

bemötandet de fått tidigare, så fort man hör alkohol eller droger så är det 

hejdå. Det gäller mycket mycket motivationsarbete. För att få dem att vilja 

något, se att de kan något. Lyfta självbilden på dem för den är jättedålig. 

En annan väsentlig del är nätverksarbetet mellan kommunens och landstingets 

verksamheter som också kan ge ny kunskap. Landstinget anser att det vore bra att bjuda 

in andra kommuner och landsting för att byta erfarenheter och kunskap.  

Jag tror aldrig att samarbetet kommer bli tillräcklig, man kan alltid göra 

mer, det blir aldrig ett färdigt koncept och det beror ju på att det är 

individer vi pratar om.  

Kommun och landsting anser att case management skulle vara till en fördel för individer 

med samsjuklighet. Idag använder varken kommun eller landsting case management 

men förhoppningsvis kommer det snart till förfogande.  

Förändring av samhällets mål, nätverksarbete och 
ansvar  

Kommunen, har nätverksträffar med landstingets verksamheter, där aktuella individer 

diskuteras. Kommunen anser att väntan för en individ att få behandling inom landstinget 

är lång, vilket även gäller akuta fall. Någon av kommunens respondenter anser att 

myndigheter i samma lokal skulle bli en för stor organisation och att dagens samarbete 

är fullt acceptabel och tror inte på förändring.  

Det skulle nog bli en alldeles för stor organisation. Trots som det ser ut 

idag så tror jag inte att man ska ändra. 

Kommunen hävdar att det finns ett gemensamt ansvar och kontinuerliga kontakter 

mellan alla myndigheter samt att kommunikationen fungerar bra. Kommunen anser att 

en gemensam huvudman kan vara till en fördel. Kommun och landsting avstår ibland att 

samarbeta när ett problem inte är löst hos respektive myndighet. Det kan bli 

motsättningar när det handlar om ekonomi och diskussioner om en gemensam 

huvudman kan komma upp.  
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Nej jag tror att det är dem som har hand om pengar och som sitter högst 

upp inte är riktigt med nere på golvet och ser hur det är, man tittar lite 

kortsiktigt  

Landstinget, anser att ett bra samarbete är att ha en öppen kommunikation och 

nätverksträffar om individen tillåter, vilket individen ofta gör på grund av att de slipper 

upprepa sig. Nätverksarbetet hos landstinget är välfungerande och underlättar 

samarbetet, personalen får även ett ansikte på vilka dem har kontakt med. Landstinget 

hävdar att sekretesslagarna inte ska gälla mellan de myndigheter som har med 

gemensamma individer att göra, vilket skulle underlätta för både individerna och 

personalen.  

Det kan ju bli bättre på de här mötena till exempel att genom informera 

ännu mer, men som sagt det finns ju sekretesslagar, så man får ju inte 

säga vad som helst, man kan inte ta upp patientfall, men det skulle ju vara 

det mest underbara skulle jag kunna säga, om man kunde ha en huvudman 

som ni kallar det här, där man verkligen fick gå igenom om olika 

patienter.  

Landstinget menar att en lösning på problemet med samarbetet är att alla ska ha en 

gemensam huvudman. 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet i studien presenteras i en sammanställning av Fridolfs (2004) fyra olika motiv 

om ett bra samarbete och respondenternas egna erfarenheter kring detta.  

Det första motivet är sammanlänkning av välfärdssystemets uppdelning. Kommunen 

hävdar att samarbetet med landstinget är viktigt. Kommunen anser att ett försök till 

samarbete med landstinget görs men brister ibland på grund av svårigheter med att 

tillhandahålla resurser. Landstinget samtycker med kommunen att samarbetet är en 

viktig del i behandlingen. Landstinget önskar även att en gemensam ekonomi och 

personal skulle möjliggöra ett bra samarbete.  

Det andra motivet är maktfördelning bland individer och resurser. Kommun och 

landsting anser att det är viktigt att lyssna på vad individen har att säga, vilket 

underlättar motivationsarbetet. Även ASI- intervjuer är ett bra instrument för 

individerna att känna delaktighet där han/hon själv har möjlighet att skatta sina problem.  

Det tredje motivet är utveckling av nya arbetsmetoder och kompetens. Kommun och 

landsting anser att det är viktigt att ta del av ny kunskap när det gäller samsjuklighet, 

eftersom det gamla synsättet ger motstånd i dagens behandling. Kommunen anser även 

att praktik hos varandra kan underlätta och förbättra samarbetet och kunskapen om 

samsjuklighet.  

Det fjärde och sista motivet är förändring av samhällets mål, nätverksarbete och ansvar. 

Kommun och landsting anser att nätverksarbete skulle underlätta samarbetet. 

Landstinget och en tredjedel av kommunens respondenter anser även att en gemensam 

huvudman är en lösning på problemet med samarbetet. Två tredjedelar av kommunens 
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respondenter tycker att samarbetet är bra idag och tror inte att en förändring är möjlig. 

Landstinget önskar att sekretesslagarna inte bör gälla mellan de myndigheter som har 

med gemensamma individer att göra, vilket kan underlätta samarbetet.  

Teoretisk problematisering 

Fridolf (2004) definierar orden samverkan, samordning och samarbete. I studien valdes 

definitionen samarbete, vilket även respondenterna har definierat vilket styrks av Fridolf 

(2004). Samarbete definieras genom att kräva organisatoriska och mellanmänskliga 

relationer och möjligheter till att byta erfarenheter, vilket kan leda till att insatser kan 

genomföras. Resurser och kompetens är en viktig del i samarbetet för att hjälpa 

individen, det krävs även tid och förändring för ett bra samarbete. 

Fridolfs (2004) teori är att samarbete behövs och att resurser och kompetens är en viktig 

del, men att det finns vissa brister när det gäller resurser och kompetensen kan alltid 

utvecklas och förnyas, vilket respondenterna även anser. Respondenterna påtalar att en 

förändring av samarbetet behövs för en förbättring.  

Fridolfs (2004) fyra motiv till ett bra samarbete är resultatets utgångspunkt. Det första 

motivet handlar om att myndigheterna idag har olika mål och förhållningssätt vilket 

respondenterna håller med om samt att en gemensam huvudman skulle vara en lösning 

till ett bättre samarbete och gemensamma mål.  

Fridolfs (2004) andra motiv handlar om fördelning av makt bland medborgarna, en 

makt där individerna får styra över sina egna liv och hur resurserna ska fördelas. 

Respondenterna hävdar här att det är viktigt att lyssna till individerna vilket underlättar 

motivationsarbetet. Även ASI-intervjuerna är ett bra instrument för individerna att 

känna delaktighet. Danermark och Kullberg (1999) och Fridolf (2004) påtalar vikten av 

individens påverkan. Om individen är delaktig kan den förstå meningsfullheten med 

insatsernas effekter och orsaker, vilket kan ge ett positivt resultat för samhällsekonomin 

och individen själv. De menar vidare att ett mer omfattande ansvar behövs mellan 

myndigheterna, det behövs även en gemensam lokal för ett bättre samarbete. 

Respondenterna anser att en gemensam lokal även skulle ge ekonomisk vinst. 

Fridolfs (2004) tredje motiv handlar om att skapa nya arbetsmetoder och 

kompetensutveckling. Erfarenhet och kompetens bland personal ger individen det stöd 

den behöver. Respondenterna anser även att gemensam utbildning och praktik hos 

respektive myndighet kan ge gemensamma värdegrunder och därmed kan nya 

arbetsmetoder skapas.  

Fridolfs (2004) fjärde och sista motiv handlar om att bryta ner hierarkin för att förändra 

deras sätt att styra de mål som finns i samhället. Samhället idag kräver nätverksarbete 

och mer ansvar för individer som har behov av samhällets stöd. Respondenterna anser 

att nätverksarbete är en välfungerande metod för att skapa ett bra samarbete. En 

tredjedel av landstingets respondenter hävdar att nätverksarbetet skulle förbättras om 

sekretesslagarna inte gällde under arbetet med gemensamma individer mellan 

kommunens och landstingets verksamheter.   
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Resultatet handlar enbart om en kommun och ett landsting. Resultatet kan vara 

generaliserbart i andra kommuner och landsting eftersom andra undersökningar i 

Sverige och i andra delar av världen påvisar att behandlingen inte är tillräcklig för 

individer med samsjuklighet. Resultatet av studien har hög trovärdighet på grund av att 

respondenternas svar var eniga. 

 DISKUSSION 

En sammanställning om studiens metod och resultat kopplat till bakgrunden kommer att 

diskuteras. I metoddiskussionen diskuteras studiens styrkor och svagheter, hur 

undersökningen har genomförts samt om studien kunde genomföras på annat vis för att 

få svar på studiens syfte och frågeställningar. I resultatdiskussionen kommer studiens 

resultat, bakgrund samt teoretisk utgångspunkt att diskuteras. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med en semistrukturerad intervju valdes ut för att belysa samarbetet 

mellan kommun och landsting. För att få en inblick i hur myndigheterna arbetar 

tillsammans och om det finns samarbete, genomfördes sex intervjuer. Fler intervjuer 

skulle ge ett mer tillförlitligt resultat men på grund av tidsbegränsning var det inte 

möjligt då analysen av intervjuerna skulle påverkas. Genom kvalitativ metod och 

semistrukturerad intervju gavs möjligheten att använda öppna frågor och svar vilket inte 

den kvantitativa metoden med enkäter skulle medfört. Av den semistrukturerade 

intervjun fick respondenterna möjlighet att svara fritt. Under alla intervjuer 

genomfördes observationer med följdfrågor samt där en intervjujournal antecknades om 

vad respondenterna sagt, vilket underlättade intervjuprocessen och att respondenterna 

kände bekvämlighet. Vad som skulle kunna ge ett mer utförligt resultat i studien skulle 

vara att utöka intervjuguiden med fler frågor samt att intervjuguiden utformats mer 

utifrån den aktuella teoretiska utgångspunkten. På grund av att intervjuerna 

genomfördes innan den teoretiska utgångspunkten var klar blev fallet inte sådant. 

Intervjuguiden var endast utformad utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket 

ändå gav ett bra resultat kopplat till den teoretiska utgångspunkten.  

Transkribering av intervjuerna genomfördes vilket var till en fördel inför 

innehållsanalysen av intervjuerna och urval av respondenternas citat underlättades samt 

ett innehållsrikt resultat. Innehållsanalysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av 

Kvale och Brinkmanns (2009) fem steg. Först lästes intervjuerna flera gånger för att 

förstå helheten, därefter delades intervjuerna in i olika meningsenheter utifrån Fridolfs 

(2004) fyra motiv till ett bra samarbete, för att underlätta sammanställningen av 

resultatet, vilket fungerade bra.  En svårighet med transkriberingen var att det ibland var 

otydligt att höra vad respondenterna svarade. Intervjujournalen var ett bra instrument att 

gå tillbaka till för att se vad respondenterna sagt. Transkriberingen hade underlättats 

genom att införskaffa en mikrofon till diktafonen eller att köpa en nyare modell av en 

diktafon med bättre ljudupptagning, då diktafonen som användes under intervjuerna var 

av en äldre modell.  
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Bakgrundslitteraturen gav insikt om samarbetet mellan kommun och landsting för 

individer med samsjuklighet, vilket underlättade intervjuprocessen.  

För att ytterligare få ett mer djupgående resultat kunde intervjuer genomförts i fler 

kommuner och landsting för att kunna jämföras med varandra, på grund av tidsbrist var 

det inte möjligt.  

Studien generaliserar inte hur samarbetet ser ut mellan andra kommuner och landsting, 

utan studien är genomförd i en kommun och i ett landsting i södra Sverige. I stora delar 

av Sverige antas det att samarbetet ser likadant ut som där studien är genomförd men 

möjligtvis kan det finnas kommuner som har ett bra samarbete i en och samma lokal 

eller med en gemensam huvudman. Studier visar att en samordnad behandling för 

individer med samsjuklighet är mer effektiv om båda tillstånden behandlas i en och 

samma verksamhet och i ett gemensamt team. Samordnad behandling kan ske inom en 

av huvudmännens verksamheter eller så kan verksamheterna bilda en gemensam 

verksamhet utanför huvudmännen, då den nya verksamheten bör styras av en gemensam 

huvudman. (Brooks & Penn 2003; Drake m.fl. 2001; Drake m.fl. 2006; Palmstierna, 

2004; Socialstyrelsen, 2007a). 

Studiens litteratur och metodval ansågs vara lämplig för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Begreppen validitet och reliabilitet valdes ut istället för trovärdighet 

och äkthet eftersom begreppen validitet och reliabilitet håller på att utvecklas för att 

även anpassas till den kvalitativa forskningen. Reliabilitet betyder för studien att den är 

pålitlig och har överenskommelse. För att uppnå reliabilitet har studien följt de fyra 

grudläggande delarna kongruens, precision, objektivitet och konstans, dock uppfylldes 

inte konstans då det sker förändringar inom samarbete just nu. Dessa fyra delar har 

uppnåtts då samma frågor är framförda till samtliga respondenter, ljudupptagning 

användes samt intervjujournal av båda forskarnas närvaro. Validitet för studien är att det 

finns en överenskommelse mellan forskarnas observationer och den teoretiska 

utgångspunkten. Studien har uppnått kriterierna för validitet och reliabilitet.  

Resultatdiskussion 

Under Fridolfs (2004) första motiv som handlar om sammanlänkning av 

välfärdssystemets uppdelning är kommun och landsting överens om att en gemensam 

plattform skulle vara en lösning till ett bättre samarbete. Studier visar att en samordnad 

behandling kan styras av en gemensamhuvudman (Brooks & Penn, 2003; Drake, 2001; 

Drake m.fl. 2006; Palmstierna, 2004; Socialstyrelsen, 2007a). Studier visar att en 

samordnad behandling kring individer med samsjuklighet ska vara mer effektiv än om 

de båda tillstånden, det psykiska och missbruket eller beroendet, behandlas inom olika 

verksamheter separat. Kommun och landsting påtalar även att trygghet är en viktig 

faktor för en bra behandling vilket individen inte känner om det finns tvister om vem 

som är ansvarig, individen ska inte heller behöva tänka på ekonomiska problem som 

kan uppstå. Landstinget önskar att kommun och landsting skulle ha gemensam ekonomi 

och personal för att underlätta samarbetet runt individen. Arbete i team ger ett bättre 

resultat samt ger en sammansättning av flera olika kvalifikationer, det har även visat sig 

ge bättre resultat än att arbeta i vanliga arbetsgrupper (Sandberg, 2006; Gefvert m.fl. 
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2006). Socialstyrelsen (2007a) och RachBeisel m.fl. (1999) hävdar att en samordnad 

behandling är mer ekonomisk än en behandling som inte är samordnad.  

Under Fridolfs (2004) andra motiv som handlar om maktfördelning bland individer och 

resurser så anser kommun och landsting att det är viktigt för individen att känna 

delaktighet. Både kommun och landsting hävdar att ASI-intervjun är ett bra 

tillvägagångssätt för individen att själv skatta sina problem. Kommun och landsting 

påtalar även att motivationsarbetet är en viktig del för individen att lyfta sin självbild. 

Danermark och Kullberg (1999) och Fridolf (2004)  hävdar att individens påverkan är 

viktig. Om individen är delaktig kan den förstå meningsfullheten med insatsernas 

effekter och orsaker. Detta kan ge positiva resultat för samhällsekonomin och individen 

själv. Någon i landstinget poängterar att dem vill ha med familjemedlemmar under 

utredning av en individs situation för att förbättra kontakten mellan 

familjemedlemmarna. Björkman och Hansson (2007) och Palmstierna (2004) påtalar att 

forskning kring case management visar att det finns goda behandlingsresultat som 

bygger på en kontinuerlig samordnad behandling, vilket är en bra arbetsmetod för att 

motivera individerna till en ökad livskvalitet. Drake (2001) hävdar att några av målen i 

en samordnad behandling är att individerna ska få ett välfungerande socialt nätverk med 

närstående.  

Under Fridolfs (2004) tredje motiv som handlar om utveckling av nya arbetsmetoder 

och kompetens anser kommun och landsting att mer och ny kunskap är en viktig faktor 

för att behandla individer med samsjuklighet. Kommunen anser också att praktik hos 

respektive verksamhet vore en fördel och landstinget anser att det är en fördel om de 

bjuder in andra kommuner och landsting för att byta erfarenheter och kunskap.  

Landstinget hävdar att det gamla synsättet av missbruk och psykisktfunktionshinder är 

ett motstånd i dagens behandling, vilket ofta leder till fördomar och skam för individen, 

detta kan elimineras genom mer och ny kunskap. Socialstyrelsen (2007a) påtalar att om 

behandlingen blir samordnad kan det bidra till att personalen får ny kunskap och nya 

erfarenheter. Adams (2008), Gefvert m.fl. (2006) och Spak m.fl. (2000) hävdar att 

kunskaper och färdigheter om individer med samsjuklighet måste förbättras då det finns 

stereotypa uppfattningar. Meuser m.fl. (2006a) och Palmstierna (2004) anser att delat 

beslutfattande mellan alla parter kan bidra till mer kunskaper och fler valmöjligheter av 

insatser och ökad tilltro till individen att hantera sin sjukdom och mer tillfredsställelser 

med vården vilket ger bättre behandlingsresultat.  Även Fridolf (2004) hävdar att nya 

erfarenheter och kompetenser leder till ett bättre samarbete. Kommun och landsting 

hävdar att case management skulle vara effektivt för individer med samsjuklighet, vilket 

även styrks av RachBeisel m.fl. (1999) och Meuser m.fl. (2003). En case managers 

uppgift kan vara att se till att den samordnade behandlingen fungerar mellan kommun 

och landsting (Drake m.fl. 2001; Lindström, 2002; Sveriges Kommuner och Landsting, 

2007). 

Under Fridolfs (2004) fjärde motiv som handlar om förändring av samhällets mål, 

nätverksarbete och ansvar anser kommun och landsting att nätverksarbetet är 

välfungerande och ger ett bra samarbete eftersom öppen kommunikation med 

individens tillåtelse gör att individen slipper upprepa sig mellan myndigheterna. 

Kommun och landsting kan ibland avstå att samarbeta när ett av problemen inte är löst. 

Någon av kommunens respondenter anser att myndigheter i en gemensam lokal skulle 
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bli en för stor organisation men de anser även att det vore en fördel att ha en gemensam 

huvudman. Resterande respondenter anser att det vore en lösning till ett bättre 

samarbete med en gemensam lokal detta styrks även av Danermark och Kullberg (1999) 

och Fridolf (2004). Landstinget poängterar att sekretesslagarna inte bör gälla mellan 

myndigheter som har med en och samma individ att göra, vilket skulle underlätta för 

både individen och personalen. Behandling för individer med samsjuklighet ges sällan 

samtidigt då den har försvårats i Sverige och landsting och kommun har svårigheter 

med att samarbeta. Det resulterar i att individer med samsjuklighet skickas fram och 

tillbaka utan att få en behandling som täcker båda problemen, vilket kan leda till 

försämrad hälsa, ökad dödlighet samt ökad risk för hemlöshet (Adams, 2008; Agerberg, 

2004; Fridolf, 2004; Gefvert m.fl. 2006; Johansson & Wirbing, 1999; Meuser m.fl. 

2006a). Det är viktigt att båda problemen behandlas samtidigt och i samordnade former 

för bästa resultat (Ducharme m.fl. 2006; Gefvert m.fl. 2006; Palmstierna, 2004). Drake 

m.fl. (2006) påtalar att det är nödvändigt att utökad forskning sker kring samsjuklighet 

då det inte räcker med det som finns idag.  

Slutsatser/implikationer 

Denna studie visar att kommun och landsting samtycker om hur samarbetet fungerar 

och hur förändring och utveckling av ny kunskap och erfarenhet skulle underlätta 

samarbetet och behandlingen för individer med samsjuklighet. Ur ett 

behandlingspedagogiskt perspektiv är det av värde att se hur samarbetet ser ut i 

kommun och landsting för att kunna bemöta individernas möjligheter till vård och stöd. 

Båda sjukdomstillstånden ingår i behandlingspedagogernas utbildning, därför finns 

insikt om att ett samarbete mellan kommun och landsting behövs.  

Framtida studier 

Mer forskning behövs om kommun och landsting ska vara i samma lokal eller om de 

bara ska ha en gemensam huvudman. Vore det en fördel om det genomfördes 

utredningar om det är möjligt att ta bort sekretesslagarna mellan myndigheter med en 

gemensam individ? Det skulle underlätta samarbetet samt att individen skulle undgå att 

upprepa sig. Det bör även läggas mer fokus på individernas egna behov och åsikter för 

att underlätta behandlingen och motivationsarbetet. 

Studien kan även utökas till fler kommuner och landsting i Sverige för en bredare bild 

av samarbetet. Det pågår ett internt utvecklingsarbete om hur samarbetet fungerar 

mellan kommun och landsting samt om hur det kan förbättras, denna utredning har 

nyligen påbörjats och förhopppningsvis kan det leda till positiva resultat i framtiden.  

Det kan även vara intressant med mer forskning om hur samarbetet i verksamheterna 

inom enbart kommun eller landsting fungerar för individer med samsjuklighet.   
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 Missiv 
 

                  Växjö 2010-01-25 

Hej! 

Vi heter Malin och Chaly och vi studerar vid programmet ”Pedagogik med inriktning 

mot ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö.  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi ska skriva. Syftet med uppsatsen är 

att se hur samarbetet kring individer med samsjuklighet fungerar mellan landsting och 

kommun.  

Er kunskap och erfarenhet av samarbetet skulle för oss vara mycket intressant att få ta 

del av.  

För att kunna genomföra denna studie vill vi intervjua två behandlare i er verksamhet 

som har erfarenhet av att arbeta med individer med samsjuklighet. Undersökningen 

kommer att genomföras i form av enskilda intervjuer. Vi har för avsikt att spela in intervjun 

för att kunna få med allt som sägs. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt; ditt 

namn eller dina uppgifter kommer inte att kunna spåras. Materialet kommer att 

sammanställas i en rapport, som ni gärna få ta del av.  

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Med vänlig hälsning  

 

   ----------------------------------------- 

   Chaly Perez 

     

    ------------------------------------

     Malin Petersson 

Handledare: Anna Maria Lindblom 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 
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Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

    Med vänlig hälsning 

 

   ----------------------------------------- 

   Chaly Perez 

     

    -----------------------------------------

     Malin Petersson 

                                                                                    Växjö 2010-01-25 

Handledare: Anna Maria Lindblom  

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

 



 

 

 Intervjuguide  
Semistrukturerad Intervju 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Hur många års erfarenhet har du av arbete med samsjuklighet?  

Synsätt 

4. Vad är er syn på samsjuklighet?  

5. Hur anser ni att man bör behandla en indivd med samsjuklighet?  

6. Behövs mer kunskap om behandling av samsjuklighet?  

7. Behövs samarbete? (kommun och landsting) .  

Arbetssätt 

8. Hur arbetar ni i verksamheten med samsjuklighet?  

9. Finns det någon evidensbaserad behandling för samsjuklighet i er verksamhet?  

 Vi har hört att Case management är en bra behandling för individer med 

samsjuklighet, är det något ni använder er av i er verksamhet, 

varför/varför inte 

10. Vart lägger ni er tyngdpunkt i behandlingen? (psykiska eller missbruket)  

11. Utgår ni ifrån några riktlinjer när det gäller behandling av samsjuklighet? (vilka i 

så fall?)  

Samarbete 

12. Vad är samarbete för dig? 

13. I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård beskrivs det om att 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ett gemensamt ansvar för 

individer med samsjuklighet. 

 Hur tycker du att samarbetet fungerar idag? (kommun och landsting) 

 Inom vilka delar fungerar samarbetet mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten? 

 Är samarbetet tillräckligt? 

14.  Vad är positivt och negativt när det gäller samarbete? (kommun och landsting) 

15. Hur kan man förbättra samarbetet mellan kommun och landsting för att få en bra 

samordnad behandling? 

16. Om en individ kontaktar hälso- och sjukvård för en psykisk störning ska han/hon 

också bedömas för eventuellt missbruk och/eller beroende. 

 I vilken utsträckning fungerar detta hos er? (Socialstyrelsen 2007b).   
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17. Om socialtjänsten misstänker att en individ med alkohol- eller narkotikaproblem 

också har en psykisk störning eller sjukdom ska bedömning ske inom hälso- och 

sjukvården? 

 Hur fungerar detta hos er? Finns det en fungerande samverkan så att 

socialtjänsten lätt kan ta en sådan kontakt? I vilken utsträckning används 

screeningsinstrument som hjälp för att identifiera psykiatriska problem 

inom missbruks- och beroendevården? (Socialstyrelsen 2007b).   

18. På s. 184 i Socialstyrelsen (2007b) framhålls att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för individer och patienter med 

samsjuklighet. 

 Hur visar sig detta gemensamma ansvar hos er i ett övergripande 

perspektiv? Inom vilka delar fungerar samverkan och samarbete väl eller 

mindre väl mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten beträffande 

ert arbete med den målgrupp som beskrivs i kapitlet? Sker allt arbete 

med enbart inom en huvudmans verksamhetsområde? Är detta så fall 

tillräckligt? Har diskussioner förts om gemensam huvudman? 

(Socialstyrelsen 2007b).   

 

 

  

 

 

 

 

  

 


