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Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka 
behandlingssammanbrott hos ungdomar som genomgått 
behandling på Mariamottagningarnas ungdomsenheter. 
Frågeställningen var: Finns det specifika faktorer som har 
samband med behandlingssammanbrott hos ungdomar som 
genomgått behandling på Mariamottagningarnas ungdomsenheter? 
Denna tvärsnittsstudie baserades på sekundärdata ifrån UngDOKs 
in- och utskrivningsformulär. Resultatet visade att många faktorer 
spelar in och att flertalet faktorer har en tydlig inverkan på 
behandlingssammanbrott. Missbruk i uppväxtmiljön, familjens 
etnicitet samt familjestrukturen visade sig vara faktorer som 
påverkar att ungdomar i större grad avbryter sin behandling i 
förtid. Vidare framkom det att psykisk ohälsa, att tidigare ha 
vårdats enligt LVU eller inom frivillig psykiatrisk vård samt att ha 
blivit utsatt för fysiskt våld har ett samband med 
behandlingssammanbrott. Baserat på studiens resultat drogs 
slutsatsen att när de enskilda faktorerna sammanfaller i ett 
växelspel kan detta bidra till behandlingssammanbrott. Trots det 
informativa materialet till bakgrunden efterfrågas ytterligare 
forskning inom detta område.  
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INTRODUKTION 

Denna studie belyser faktorer som kan påverka behandlingssammanbrott hos ungdomar, 
d.v.s. då behandlingen avbryts i förtid. I tidigare forskning varierar andelen 
behandlingssammanbrott från 24-70 % då ungdomar genomgår missbruksbehandling 
(Gogel, Cavaleri, Gardin, & Wisdom, 2011; Neumann, Ojong, Yanes, Tumiel-Berhalt, 
Daigler & Blondell, 2010; Schroder, Sellman, Frampton, & Deering, 2009). Enligt 
Slesnick, Kang och Aukward (2008) spelar längden på och kvarstannandet i behandling 
stor roll för utfallet då de i sin studie har kommit fram till att ungdomar som deltar i sex 
behandlingstillfällen eller fler minskar sitt intag av alkohol. Detta bekräftas av Gogel 
m.fl. (2011) då de i sin studie kommit fram till liknande resultat och att detta resultat 
gäller samtliga former av drogmissbruk. Andreassen (2011) har sett att ungdomar som 
stannar kvar i behandling förbättrar sin beteendeproblematik markant jämfört med de 
ungdomar som avbryter sin behandling i förtid. Detta gäller även de ungdomar som har 
allvarlig utåtagerande problematik. Med denna kunskap i åtanke anser vi att det är av 
yttersta vikt att få ungdomar med missbruksproblematik att stanna kvar i och fullfölja 
sin behandling. Det är därför viktigt att få mer kunskap om vilka faktorer som påverkar 
behandlingssammanbrott. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anses detta 
intressant då det ger en indikation om vilka ungdomar som riskerar att avbryta sin 
behandling i förtid samt vilka faktorer i ungdomens liv som spelar in vid sammanbrott. 
Detta eftersom att hitta konkreta aspekter, som påverkar huruvida ungdomen stannar 
kvar i behandling eller ej, kan ge behandlingspersonal möjlighet att arbeta med och 
beröra just dessa specifika faktorer. 

Bakgrund 

Följande avsnitt är till för att ge en kunskapsöversikt kring områdena ungdomar med 
missbruksproblematik samt missbruksvård för ungdomar. Därefter leder 
kunskapsöversikten vidare till studiens huvudfokus; behandlingssammanbrott och den 
tidigare forskning som finns inom detta ämne. 

Ungdomar med missbruksproblematik 

Ungdomar anses generellt vara den grupp som har störst svårigheter att motstå 
frestelsen av droger eftersom det inom denna grupp inte anses att droger är skadliga 
menar Council of Europe Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit 
Trafficking in Drugs (2006). Detta motsägs emellertid av Skårner, Donning och 
Månsson (2005) som har intervjuat 20 stycken ungdomar i Sverige i åldrarna 18-26 år 
angående erfarenheter och attityder till droger och droganvändning. I denna studie 
framkom det att ungdomar fortfarande hyser en allmänt negativ inställning mot 
narkotika. Vidare fann de att mer än hälften av respondenterna tyckte att det var enkelt 
att få tag i narkotika och att över hälften kände till någon som nyttjade detta. Enligt 
Council of Europe Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in 
Drugs (2006) ökar möjligheten att komma i kontakt med droger i samband med de 
speciella behov som uppstår i tonåren. Dessa behov är relaterade till den personliga 
utvecklingen och innefattar bl.a. beslutsfattande, sökande efter nya intryck och 
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upplevelser samt utvecklande av den egna karaktären. Den press, de svårigheter och den 
yttre påverkan detta medför leder till att en del ungdomar hamnar i utanförskap p.g.a. att 
de har problem att hantera detta på ett adekvat sätt. Skårner m.fl. (2005) menar att de 
ungdomar som nyttjar droger inte utgör en homogen grupp utan de har varierande 
etniska bakgrunder, kommer från olika samhällsgrupper samt är mer eller mindre 
integrerade i det svenska samhället. Det handlar om alltifrån ungdomar, som av 
samhället, betraktas som helt vanliga ungdomar till ungdomar som anses vara i 
riskzonen för ett missbruk. Däremot framgår det i SOU 2011:35 att det dessa ungdomar 
har gemensamt är att de ofta lider av psykisk ohälsa och har ett riskfyllt beteende som 
kan innefatta våld, kriminalitet, skolmisslyckande samt ett riskabelt sexuellt beteende. 
Vidare framgår det även att samsjuklighet mellan missbruk och psykiska störningar inte 
längre kan anses som en undergrupp utan att detta utgör normen för unga med 
missbruksproblematik.    

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett och svårdefinierat begrepp. Eftersom begreppet 
används i olika syften och sammanhang läggs betoningen på olika aspekter. Det finns 
därför ingen gemensam och allmänt vedertagen definition. Enheten Psykisk hälsa – barn 
och unga på Centrum för folkhälsa inom Stockholms Läns Landsting har utifrån 
definitionen av psykisk hälsa kommit fram till att psykisk ohälsa kan preciseras som att 
individen inte är tillfreds med de inre och yttre möjligheter han/hon har för att hantera 
sitt liv (Forsell & Hansson, 2001).  

Risk- och skyddsfaktorer för utvecklandet av missbruksproblematik 

Risk- och skyddsfaktorer är förhållanden, egenskaper eller processer som kan anses 
främjande eller hindrande för utvecklandet av olika sorters socialt nedbrytande beteende 
såsom kriminalitet eller drogmissbruk. Det är klarlagt att riskfaktorer ökar 
sannolikheten mot socialt nedbrytande beteende dock kan det inte sägas att det är 
riskfaktorn i sig som orsakar beteendet. I samma anda går det att säga att skyddsfaktorer 
skyddar individen för att hamna i socialt nedbrytande beteende, men inte heller här är 
orsakssambandet klarlagt då tillgången till skyddsfaktorer inte kan utesluta att individen 
hamnar i problem (Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). Att vara utsatt 
för endast en riskfaktor behöver inte tvunget betyda att ungdomen utvecklar ett 
missbruk, utan det är när flera faktorer samspelar under en längre tid som risken för 
utvecklandet av missbruk ökar påtagligt (Fahlke, 2001; Sundell & Forster, 2005). 
Fahlke (2001) menar att det finns ett flertal olika riskfaktorer som kan bidra till att 
ungdomar utvecklar en missbruksproblematik. Det är inte klarlagt vilka specifika 
riskfaktorer som har störst betydelse för utvecklandet av en sådan problematik. Dock 
visar både svensk och internationell forskning att ett växelspel mellan miljö och arv 
påverkar utvecklandet av ett missbruk. Fahlke (2001) menar vidare att det företrädesvis 
finns tre huvudområden som kan ligga bakom utvecklandet av ett missbruk hos 
ungdomar. Det handlar om personlighet och mental mognad hos ungdomen, labila och 
otrygga relationer i ungdomens uppväxtmiljö samt genetiskt ärftliga sårbarhetsfaktorer. 
Enligt Andershed och Andershed (2010) kan riskfaktorer delas in i dynamiska 
respektive statiska faktorer. De statiska riskfaktorerna anses vara oföränderliga, såsom 
kön, medan de dynamiska, såsom familjerelationer, är faktorer som möjligen kan 
påverkas och förändras. 
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Missbruks- och beroendevård för ungdomar 

Den vanligaste formen av behandling för ungdomar med missbruk- eller 
beroendeproblematik är psykosocial behandling. Målet är att minska beteendeproblem 
såsom kriminalitet, skolproblem samt nyttjandet av droger. Dessa behandlingsformer 
kan bedrivas i både öppen- och slutenvård. Det finns olika former av psykosocial 
behandling såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), gruppterapi samt familjebaserade 
interventioner. KBT inriktar sig på samverkan mellan kognitiva, sociala, 
beteendemässiga samt utvecklingsmässiga delar för att på så sätt skapa förändringar i 
ungdomens beteende samt i hans eller hennes sätt att tänka. Vidare handlar KBT om att 
hjälpa ungdomen att utveckla strategier för att uppfatta och undvika situationer 
associerade med missbruk samt ge dem redskap att hantera dessa situationer om de 
skulle uppstå. KBT, som är en strukturerad samtalsbehandling, kan bedrivas enskilt 
eller i gruppformat och i de fallen då det sker i grupp hamnar det istället under kategorin 
gruppterapi. Gruppterapi anses vara positiv i bemärkelsen att det är mer 
kostnadseffektivt och detta gör att det kan bedrivas även inom verksamheter med 
begränsade resurser. Gruppformatet kan bidra till utvecklandet av sociala färdigheter 
genom det frekventa användandet av rollspel, baserade på ungdomarnas egna 
erfarenheter, och detta medför en möjlighet för ungdomen att träna på att hantera, för 
ungdomen, karakteristiska högrisksituationer. Ungdomar kan ofta föredra gruppterapi 
då det kan upplevas som mindre skrämmande och mer tilltalande än individuell terapi 
(SOU 2011:35). Familjebaserade interventioner finns i olika former och de vanligaste 
formerna är Funktionell Familjeterapi (FFT) och Multi Systemisk Terapi (MST). 
Gemensamt för denna typ av terapi är att familjen engageras i ungdomens behandling. 
MST utförs efter en systemteoretisk metod där även skolan och umgängeskretsen 
engageras. Dessa två former av familjebaserade interventioner är evidensbaserade och 
därmed bestyrkta inom forskning (Hansson, 2001). Trots att det i vissa fall gått att mäta 
effektivitet på vissa behandlingsmetoder så finns det fortfarande, enligt Richert (2011), 
brister inom den öppna missbruks- och beroendevården för ungdomar. Det behövs bl.a. 
en bättre systematisk uppföljning, en noggrannare utvärdering samt mer kunskap om 
enheternas besökare, insatser och metoder.  

 Öppenvårdsbehandling 

Öppenvården utgör idag en mycket stor del av den svenska missbruksvården. De öppna 
verksamheterna har en stor variation vad gäller behandlingsutbud, inriktning och 
målgrupp. Den form av öppenvårdsverksamhet som respondenterna i denna studie 
behandlats på är Mariamottagningarnas ungdomsenheter. De inriktar sig på ungdomar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, som har ett pågående alkohol- eller 
narkotikamissbruk samt de unga som lever i riskzonen för att hamna i ett missbruk. På 
mottagningarna används dokumentationssystemet UngDOK och det erbjuds råd, stöd, 
information och behandling. Dessa insatser är lättillgängliga och utarbetade för 
målgruppen. I behandlingen arbetas det med strukturerad samtalsbehandling som riktar 
sig till ungdomen tillsammans med dennes familj och nätverk (Richert, 2011).  
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Ungdomar och behandlingssammanbrott 

Gogel m.fl. (2011) menar att det finns tre områden som kan ses som gravt hindrande i 
behandlingsprocessen för unga och som därmed kan orsaka behandlingssammanbrott. 
Skulle dock dessa delar fungera bra kan de även ses som starkt främjande faktorer för 
att förebygga behandlingssammanbrott. De tre områden de syftar till är 
programspecifika behandlingselement, kommunikations- och relationsfaktorer samt 
ungdomarnas egenskaper och erfarenheter.  

 Programspecifika behandlingselement 

Gogel m.fl. (2011) har funnit i tidigare forskning att programspecifika 
behandlingselement handlar om komponenter i och runt behandlingsprogrammen, som 
kan utvecklas till antingen hindrande eller främjande faktorer. Exempel på detta är 
huruvida ungdomen upplever programmet som gynnsamt samt tillgängligheten till 
kvalificerad personal. Ytterligare faktorer inom denna kategori är exempelvis storleken 
på behandlingsenheten, behandlingsutbudet och att enheten är kvalitetssäkrad. En 
faktor som påverkar avslutandeformen i positiv riktning är uppmuntran till 
organiserade fritidsaktiviteter för att skapa en gynnsam umgängeskrets.  

Gogel m.fl. (2011) har gjort en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer 
med 28 ungdomar, 30 föräldrar samt 29 anställda på tre olika behandlingshem i två 
amerikanska delstater. Ungdomarnas ålder varierade mellan 15-21 år och 86 % av dem 
var pojkar. Ungdomarna, föräldrarna samt personalen menade att 
programuppbyggnaden hindrade behandlingsprocessen. Ungdomarna såg de regler, som 
verksamheten satt upp, som det största problemet och kände stor frustration över att 
strikt behöva följa dem. Schroder m.fl. (2009) utförde en studie där de intervjuade 79 
ungdomar på åtta olika behandlingsenheter i Nya Zeeland, under åren 2003 och 2004, 
angående deras syn på behandling och kvarstannande i respektive avbrytande av 
behandling. Ungdomarna var mellan 13-19 år och genomgick drogbehandling på någon 
av de åtta utvalda öppenvårdsmottagningar riktade till ungdomar i Nya Zeeland. 
Schroders m.fl. (2009) undersökning styrker bekymret med regelproblematik då de fann 
att de som avbröt behandlingen troligtvis gjort detta p.g.a. svårigheter att anpassa sig till 
de regler som fanns kring behandlingen. Vidare kom Schroder m.fl. (2009) fram till 
andra programrelaterade variabler som visade sig vara betydelsefulla i relation till 
behandlingens avslutningsform. Att vara involverad i målsättningen för sin behandling 
var positivt för kvarstannandet medan huruvida ungdomen kände att han/hon 
misslyckats med att sätta tydliga och realistiska behandlingsmål ökade sannolikheten 
till behandlingssammanbrott.  

Gogel m.fl. (2011) fann att ungdomarna upplevde att bristen på kvalitetstid med 
behandlarna och frekvent personalombyte var hindrande faktorer. Problematik kring 
personalstyrkan såsom brist på personal på plats ansåg även de anställda vara ett 
hinder. Personal och föräldrar uppgav att transportsvårigheter var den största 
programrelaterade barriären då det hindrade föräldrars delaktighet i behandlingen.  
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 Kommunikations- och relationsfaktorer 

Enligt Gogel m.fl. (2011) spelar kommunikations- och relationsfaktorer en stor roll för 
behandlingens avslutningsform då de ungdomar som uppfattar behandlaren som 
engagerad, förstående samt har förmågan att skapa en god behandlingsallians i högre 
grad stannar kvar och fullföljer sin behandling. Då det gäller kommunikations- och 
relationsfaktorer, som ses som hindrande i behandlingsprocessen, är samtliga 
respondenter i Gogels m.fl. (2011) undersökning överrens om att kommunikationen och 
relationerna på behandlingsenheten är viktiga. Dock ser samtliga på det ur sitt eget 
perspektiv. Ungdomarna uppgav negativa relationer med personalen som det största 
hindret. Föräldrarna uppgav istället att de saknar kommunikation ifrån 
behandlingsenheten om hur behandlingen fortlöper och personalen uppgav i sin tur att 
de största hindren var bristen på kommunikation med föräldrarna och bristen på 
föräldrarnas delaktighet. Både föräldrar och personal såg den andra gruppen som 
huvudsakligt ansvarig för bristen på kommunikation. Trots de hinder som samtliga 
respondenter uppgav kom de även fram till en del främjande faktorer kopplade till 
kommunikations- och relationsfaktorer. Ungdomarna påpekade att deras föräldrars 
engagemang påverkade om de ville stanna kvar i behandlingen eller inte, men detta är 
inget som föräldrarna nämner. Ungdomar och föräldrar angav positiva relationer mellan 
klienter och behandlare samt bra kommunikation som de mest främjande faktorerna för 
att förhindra behandlingssammanbrott. Detta bekräftades i Schroders m.fl. (2009) studie 
då de upptäckte att hos de ungdomar som upplevde minde positiva erfarenheter med 
behandlingspersonalen, som ledde till att de inte kände sig trygga, bekväma eller 
stöttade och därmed inte kunde uttrycka sig öppet och ärligt, var sannolikheten till 
behandlingssammanbrott signifikant högre.  

 Ungdomarnas egenskaper och erfarenheter 

När det handlar om ungdomarnas egenskaper och erfarenheter råder det skilda meningar 
om huruvida sociodemografiska faktorer, såsom kön, ålder, familjens etnicitet, inkomst 
samt struktur, spelar roll för huruvida ungdomen stannar kvar i behandling eller inte 
(Gogel m.fl., 2011). Gogel m.fl. (2011) har funnit att det i vissa studier framgått att 
ungdomar som kommer ifrån de lägre samhällsklasserna, tillhör en etnisk 
minoritetsgrupp eller har ensamstående föräldrar löper större risk att avbryta sin 
behandling i förtid både gällande psykiatrisk vård och missbruksbehandling. I andra 
studier har dock dessa faktorer inte visat sig ha någon betydelse för ett eventuellt 
behandlingssammanbrott. Neumann m.fl. (2010) har gjort en tvärsnittsstudie, utförd 
mellan februari 2007 till december 2008, med 160 pojkar i åldrarna 12 – 18 år inskrivna 
på långtidsbehandling på behandlingshem för drogmissbruk i en storstad i USA. I denna 
studie gick inget signifikant samband att finna mellan behandlingssammanbrott och 
sociodemografiska faktorer. De fann inte heller något samband mellan samsjuklighet, 
ålder vid drogdebut, tidigare behandling inom öppen- eller slutenvården eller tidigare 
avgiftningsförsök på sjukhus och behandlingssammanbrott. I likhet med Gogel m.fl. 
(2011) fann Neumann m.fl. (2010) att det var signifikant mer förekommande att leva 
med enbart en av sina biologiska föräldrar i den grupp som avbröt sin behandling i 
förtid. Neumann m.fl. (2010) fann även att merparten av ungdomarna som avbröt 
behandlingen uppgav en familjehistorik innehållande alkohol- eller drogmissbruk. Detta 
förekom även i den grupp som stannade kvar i behandling, men förekomsten i gruppen 
som avbröt var så pass mycket större att skillnaden räknades som signifikant. 
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Neumann m.fl. (2010) fann även att andra faktorer, som förekom mer i den grupp 
ungdomar som avbrutit sin behandling i förtid, var att ha blivit utsatt för sexuellt 
utnyttjande och/eller fysiskt våld. Det visade sig att samtliga ungdomar, som blivit 
utsatta för detta, avbröt sin behandling i förtid. Huruvida sexuellt utnyttjade påverkar 
behandlingssammanbrott tar Slesnick m.fl. (2008) upp i sin studie då de undersökte 133 
hemlösa ungdomar i en storstad i sydvästra USA mellan november 2001 och juni 2005. 
Samtliga ungdomar var mellan 14-22 år, uppfyllde DSM-IVs kriterier för drogmissbruk 
och blev remitterade till behandling via en öppenmottagning för hemlösa. Till skillnad 
från Neumann m.fl. (2010) visade det sig i Slesnicks m.fl. (2008) studie att de som 
blivit sexuellt utnyttjade och/eller de som försökt begå självmord var mer sannolika att 
stanna kvar i behandling. Detta var den enda faktorn som visade sig vara statistiskt 
signifikant i förhållande till behandlingens avslutningsform i Slesnicks m.fl. (2008) 
undersökning och Slesnick m.fl. (2008) tror att en anledning till detta kan vara att 
ungdomen, som blivit sexuellt utnyttjad och/eller försökt begå självmord, söker sig till 
behandling för att få hjälp att bearbeta den stress och ångest dessa trauman utlöser. 
Schroder m.fl. (2009) fann att en del inre faktorer hos ungdomen spelade roll. Det 
visade sig att inte tro på att den behandling han/hon genomgår kommer att förändra 
livet i allmänhet och drogberoendet i synnerhet var en faktor som var specifikt knuten 
till behandlingssammanbrott. Ytterligare faktorer som var knutna till 
behandlingssammanbrott var en låg grad motivation och en hög grad press utifrån 
gällande deltagande i behandling samt att inte ha nykterhet som ett mål i behandlingen. 
Gogel m.fl. (2011) fann tidigare forskning som påvisar att ungdomar som mår psykiskt 
dåligt och upplever utanförskap riskerar att avbryta sin behandling i förtid.  

Att tillhöra en etnisk grupp innebär att tillhöra en grupp av människor som själva anser 
sig ha gemensamt ursprung och gemensamma egenskaper. Etniska grupper skiljer sig 
främst genom olika kulturella aspekter exempelvis religion, språk, traditioner och 
liknande. En etnisk minoritetsgrupp definieras i Nationalencyklopedin som en etnisk 
grupp som utgör en minoritet i ett specifikt geografiskt område. En grupps 
minoritetstillstånd kan bero på att det exempelvis rör sig om en invandrargrupp. 

Sammanfattning av bakgrund 

Vi har i bakgrunden belyst området ungdomar med missbruksproblematik för att leda in 
till vårt forskningsområde som berör behandlingssammanbrott hos ungdomar. 
Bakgrunden inleddes med en generell redovisning av ungdomar med 
missbruksproblematik för att sedan fortsätta med en beskrivning av risk- och 
skyddsfaktorer, som påverkar huruvida ungdomen riskerar att hamna i ett social 
nedbrytande beteende. Efter det berördes vad det finns för vård för ungdomar med 
missbruksproblematik i Sverige för att därefter gå in på öppenvårdsbehandling och den 
verksamheten där vår respondentgrupp har vårdats. Till sist i bakgrunden berördes 
behandlingssammanbrott som delades in i tre olika områden; programspecifika 
behandlingselement, kommunikations- och relationsfaktorer samt ungdomarnas 
egenskaper och erfarenheter. Det område som kommer att undersökas i denna studie är 
området som berör klientens egenskaper och erfarenheter. De centrala faktorerna som 
framkom i detta stycke är; ungdomens kön och ålder, familjens etnicitet, inkomst och 
struktur samt huruvida ungdomen tillhör en etnisk minoritetsgrupp eller en lägre 
samhällsklass. Ytterliggare faktorer var samsjuklighet, ålder vid drogdebut, tidigare 
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behandling inom öppen- eller slutenvården och tidigare avgiftningsförsök. Vidare 
framkom faktorer som berörde huruvida ungdomen hade en familjehistorik 
innehållande alkohol- eller drogmissbruk, blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller 
fysiskt våld samt försökt begå självmord. Det framkom även en del inre faktorer hos 
ungdomen såsom låg grad av motivation, hög grad press utifrån, ej ha nykterhet som ett 
behandlingsmål, att inte tro på behandlingen, psykisk ohälsa, utanförskap samt 
frustration över medklienter.  

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka faktorer som kan påverka behandlingssammanbrott 
hos ungdomar som genomgått behandling på Mariamottagningarnas ungdomsenheter. 
De faktorer och områden som kommer att beröras är respondentens kön och ålder, 
familjens etnicitet, familjestruktur, att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp, 
behandlingshistorik, förekomst av missbruk i uppväxtmiljön, utsatthet för sexuellt eller 
fysiskt våld samt psykisk ohälsa. Den empiriska prövningen sker med utgångspunkt i 
tidigare forskning om ungdomar och behandlingssammanbrott. 

Utifrån detta har följande frågeställning utformats:  

 Finns det specifika faktorer som har samband med behandlingssammanbrott hos 
ungdomar som genomgått behandling på Mariamottagningarnas 
ungdomsenheter? 

 

METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Utgångspunkt och forskningsansats 

Denna studie har en tvärsnittsdesign, vilket innebär att en variation av variabler kommer 
att undersökas under en specifik tidsperiod för att studera eventuella sambandsmönster. 
Studien grundar sig på ett positivistiskt synsätt då syftet är att hitta och förklara 
eventuella samband. Eftersom studien utgår från detta synsätt kommer vi, som Bryman 
(2011) förespråkar, att sträva efter att ha en objektiv syn på det datamaterial som 
insamlats och redovisningen av materialet kommer att sträva mot att vara oberoende av 
våra förförståelser och subjektiva tolkningar. Uppsatsen kommer att ha en kvantitativ 
ansats eftersom kvantitativ forskning innebär, enligt Patel och Davidsson (2011), att 
insamlingsmaterialet mäts och statistiskt bearbetas för att sedan analyseras. 

Studien är en analys av sekundärdata som ursprungligen samlats in av 
Mariamottagningarnas ungdomsenheter för deras eget syfte. Att använda sig av 
sekundärdata anser Bryman (2011) är en fördel, framförallt för studenter, då en 
omfattande undersökning skulle kräva allt för mycket tid och resurser. Vidare blir det 
mer tid över till analysen av materialet då ingen tid tas i anspråk för insamlingen av 
data. Enligt Bryman (2011) måste det dock tas i beaktande att då materialet inte samlats 
in av en själv är kännedomen om dess innehåll och struktur inte lika god och därför 
måste tid avsättas till att bekanta sig med den. Det är också viktigt att ha i åtanke att 
kvaliteten på det insamlade materialet inte går att kontrollera samt att det i vissa fall kan 
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saknas en eller flera viktiga variabler eftersom materialet kan ha samlats in i ett annat 
syfte.    

Att tillgodose de etiska kraven 

Forsman (1997) beskriver de forskningsetiska kraven och hur dessa bör hanteras. Under 
skrivandet av denna studie kommer dessa tas i beaktande på följande sätt. Då vi 
använder oss av sekundärdata kan vi inte påverka individskyddskraven och hur de togs i 
beaktande då intervjuerna genomfördes. I den tillhörande manualen för hur UngDOK 
intervjuerna ska genomföras framgår det att de som genomför UngDOK intervjuerna 
har ett ansvar att berätta om syftet och intervjuns upplägg för klienten. Det är viktigt att 
tala om för klienten att alla svar är konfidentiella för att på sätt få så sanningsenliga och 
utförliga svar som möjligt (Manual för inskrivningsformulär, 2012). Då vi får tillgång 
till materialet är det redan avidentifierat och vi har inte någon information som kan 
härledas till respondenterna.  

När det kommer till en avvägning mellan risk och nytta så är det forskaren, i vårt fall 
intervjuaren, som har det yttersta ansvaret när det kommer till att kunna erbjuda hjälp 
vid eventuell problematik som kan uppstå i samband med informationshämtning. Enligt 
Manual för inskrivningsformulär (2012) ska intervjuaren inte pressa ungdomen att svara 
utan låta denne gör det i sin egen takt och skulle klienten har svårigheter med att 
koncentrera sig på eller förstå frågorna bör intervjun avbrytas och återupptas vid ett 
annat tillfälle. Den vetenskapliga kvaliteten kommer att försöka tillgodoses på bästa 
möjliga sätt utifrån de förutsättningar vi har och de aspekter vi har möjlighet att 
påverka. 

Planering och genomförande 

Instrument 

Denna kvantitativa studie är baserad på sekundärdata i form av UngDOKs in- och 
utskrivningsformulär (se bilaga 2) som används för dokumentation av såväl klienter 
som insatser inom vissa öppenvårdsverksamheter riktade mot ungdomar och missbruk. 
UngDOK finns som ett kortformulär (vita fälten) och ett långformulär (skuggade 
fälten). Kortformuläret ska i möjligaste mån genomföras under ungdomens första besök 
på mottagningen och långformuläret ska genomföras vid andra eller tredje 
besökstillfället (Manual för inskrivningsformulär, 2012). I den här studien kommer 
långformuläret att ligga till underlag för det empiriska materialet.  

UngDOK utvecklades som ett samarbete mellan framför allt Mariamottagningarnas 
ungdomsenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö för att gemensamt utveckla och 
implementera ett lätthanterligt dokumentationssystem avsett för unga med 
missbruksproblematik som behandlas inom öppenvården. Detta ansågs vara av vikt 
eftersom befintliga dokumentationssystem såsom DOK (Dokumentation om Klienter) 
och ASI (Addiction Severity Index) riktade sig mot vuxna och det ungdomsinriktade 
ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) ansågs vara för omfattande för 
öppenvården. Det övergripande syftet med UngDOK är att samla information som kan 
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hjälpa till vid behandlingsarbete och verksamhetsutveckling. Vidare är syftet att 
kartlägga och jämföra mottagningarnas målgrupper samt ligga till underlag för 
uppföljning och utvärdering (Richert, 2011).  

UngDOK är enkelt utformat, koncist och lämpat för målgruppen. Det består av ett 
inskrivnings- och utskrivningsformulär som innehåller frågor gällande 15 olika 
områden, såsom uppväxtmiljö, behandlingshistoria, psykisk hälsa, kriminalitet, familj 
och umgänge, utsatthet för våld samt alkohol, droger och tobak. Förutom frågor kring 
ovanstående områden får även ungdomen själv skatta hur han eller hon upplever sin 
egen livssituation och hälsa. Eftersom UngDOK bygger till stor del på DOK håller 
systemet en tämligen hög validitet dock är det ännu inte validerat som ett enskilt 
instrument (Richert, 2011). Validitet innebär ett säkerställande av att det som avses 
mätas verkligen mäts. Ytterligare ett begrepp som används inom kvantitativ forskning 
är reliabilitet som handlar om noggrannheten och tillförlitligheten hos ett mått eller hos 
en mätning. Samma undersökning ska kunna utföras och göras om upprepade gånger 
med samma resultat. Dessutom ska resultatet bli detsamma oberoende av vem som utför 
det (Bryman, 2011).   

Urval 

Materialet till denna uppsats togs ifrån UngDOKs långa inskrivningsformulär samt 
utskrivningsformulär, som tillhandahölls av IKM (Institutet för kunskaps- och 
metodutveckling inom ungdoms- och missbrukarvård). Ett urval gjordes så att 
respondenterna kom att bestå av de ungdomar som avslutade sin behandlingskontakt 
med Mariamottagningarnas ungdomsenheter under 2012. Urvalet avgränsas naturligt 
utifrån UngDOKs omfattning, d.v.s. att ungdomarna vårdats inom öppenvården samt 
åldern på de ungdomar som vårdats inom de enheter som använder sig av UngDOK. 
Urvalet baserades även på det faktum att vi ville utgå från en stor mängd data för att på 
så sätt kunna göra resultatet mer generaliserbart. Dock måste det tas i beaktning att 
gruppen ungdomar som innefattas i studien är avgränsad och inte kan jämföras med 
ungdomar i allmänhet då det rör sig om en liten och begränsad grupp som kommer i 
kontakt med UngDOK i behandling.  

Respondenterna 

Respondenterna bestod av 631 ungdomar i åldrarna 12-24 år (m= 17,53, sd= 2,104) som 
avslutade sin behandlingskontakt med Mariamottagningarnas ungdomsenheter under år 
2012. Merparten av respondenterna var födda i Sverige (83 %) och av manligt kön (71 
%). Av de 631 ungdomar som avslutade behandling på Mariamottagningarnas 
ungdomsenheter under 2012 fullföljde och avslutade 423 stycken (67 %) behandlingen 
enligt planeringen medan 208 stycken (33 %) avbröt behandlingen i förtid.  

Operationalisering 

Till studien användes utskrivningsformuläret enbart för att dela in respondenterna i två 
grupper; de som avbryter behandlingen i förtid respektive de som stannar kvar. 
Nedanstående faktorer valdes ut baserat på den forskning som tidigare gjorts kring 
området behandlingssammanbrott. Dessa faktorer undersöks med hjälp av specifika 
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UngDOK frågor ifrån det långa inskrivningsformuläret och eftersom vi använder oss av 
sekundärdata får vi anpassa undersökningen utefter formulärets utformande. Därmed 
kan vi ej undersöka alla de områden som tidigare forskning tagit upp. Koderna inom 
parentes hänvisar till frågornas beteckningar i formuläret som finns i bilaga 2. De 
faktorer som undersöktes var: 

 Kön (B1) 

 Ålder (B2) 

 Familjens etnicitet och att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp (B3) 

 Familjestruktur (M1) 

 Behandlingshistorik (J1) 

 Förekomst av missbruk i uppväxtmiljön (M3) 

 Utsatthet för sexuellt eller fysiskt våld (L1) 

 Psykisk ohälsa (O2, P1) 

På grund av svårigheterna att definiera begreppet psykisk ohälsa på ett adekvat sätt 
kommer vi i denna studie utgå från de svårigheter och faktorer som används i 
UngDOKformuläret under området psykisk hälsa. De aspekter som kommer att tas i 
beaktande är om individen någonsin under en period av en vecka eller längre har; haft 
sömnproblem, haft allvarliga depressionskänslor, haft allvarlig oro eller spänning, haft 
koncentrations-, förståelse- eller minnesproblem, haft hallucinationer, haft allvarliga 
självmordstankar, försökt begå självmord, tagit receptbelagd medicin för något 
psykiatriskt problem, haft anorexi, bulimi eller andra ätstörningar samt om individen 
allvarligt skadat sig själv. Vi kommer inte att lägga någon värdering i huruvida några av 
dessa aspekter och svårigheter räknas som allvarligare än de andra eller om det krävs ett 
visst antal positiva svar för att tillämpa termen psykisk ohälsa. Vi kommer i stället att 
redovisa faktorerna oberoende av varandra för att se om var och en av dem kan sättas i 
samband med behandlingssammanbrott.  

Tidigare forskning påvisar att det finns ett samband mellan behandlingssammanbrott 
och att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp samt familjens etnicitet och därför vill vi 
försöka belysa denna fråga i vår studie med hjälp av frågor gällande intervjupersonens 
och dennes föräldrars födelseland. Då ingen avgränsning gjorts i intervjuögonblicket 
kommer vi efterhand att dela in respondenternas svar i två grupper. De som är födda i 
Sverige och de som inte är födda i Sverige. De som inte är födda i Sverige kommer, 
med tidigare definition som grund, att betraktas som etnisk minoritetsgrupp i Sverige då 
majoriteten av befolkningen i Sverige är födda i landet.     

Bearbetning 

Bearbetningen av materialet, som framkom ur UngDOKformulären skedde med hjälp 
av statistikprogrammet IBM SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences).  Till 
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att börja med förbereddes materialet för analys då variablerna definierades genom att de 
namngavs och deras betydelse angavs. Vidare grupperades och namngavs de svar som 
kan ses som bortfall. Studien visade sig ha ett relativt högt internt bortfall framförallt 
gällande de frågor som ingår i de skuggade fälten, detta då flertalet av de ungdomar som 
genomgick intervjuerna enbart ställdes frågor hämtade från kortformuläret. Vidare 
bestod en del av bortfallet av respondenter som av någon anledning inte kunde eller 
ville svara på frågan samt de frågor som inte blivit ifyllda, ifyllda korrekt eller där 
intervjuaren ansåg att frågan inte var relevant exempelvis om det visar sig att 
respondentens pappa inte lever är det inte relevant att senare fråga huruvida pappan är 
ett stöd för honom eller henne. Dessa olika former av bortfall delades in i tre grupper; 
Frågan ej ställd (-9), Kan/Vill ej svara/Vet ej (-8) samt Ej relevant/Ej ifylld/Ej ifylld 
korrekt (-7). Dessa tre grupper räknades således inte med i beräkningarna utan föll in 
under kategorin missing.  

För att få en relevant koppling till den tidigare forskning, som gjorts inom ämnet 
behandlingssammanbrott, dikotomiserades frågan om intervjupersonen samt dennes 
föräldrars födelseland. I stället för att redovisa samtliga länder, som uppgavs, valde vi 
att redovisa svaren i två grupper; de som är födda i Sverige och de som är födda i ett 
annat land än Sverige för att på så sätt kunna undersöka huruvida de som tillhör en 
etnisk minoritetsgrupp i större utsträckning avbryter sin behandling i förtid såsom 
tidigare forskning påvisar. För att undersöka familjens etnicitet slogs variablerna om 
föräldrarnas födelseland ihop och på så sätt framkom tre typer av etniska 
familjekonstellationer. En konstellation där båda föräldrarna var födda i Sverige, en 
annan konstellation där en förälder var född i Sverige och den andra i ett annat land än 
Sverige och en tredje och sista konstellation där båda föräldrarna var födda i ett annat 
land än Sverige. Dessa tre etniska familjekonstellationer sattes sedan i förhållande till 
behandlingssammanbrott.  

Gällande frågan som berör vem respondenten huvudsakligen bott med under sin 
uppväxt gjordes även här en omkodning. Frågan valdes ut för att kunna undersöka 
huruvida det faktum att respondenters uppväxt med en ensamstående förälder påverkar 
behandlingens avslutningsform. Därav lades de svarsalternativ som inte berörde 
föräldrarnas civiltillstånd ihop och räknades bort som missing. Resterande 
svarsalternativ lades ihop så två grupper bildades; Båda föräldrar/adoptivföräldrar och 
En förälder/förälder med sambo. Dessa omkodningar skedde genom en dikotomisering 
där svaren delades in i de två nya kategorierna. Enligt Djurfeldt m.fl. (2003) måste 
dikotomisering göras om fler än 20 % av cellerna i en tabell har en förväntad frekvens 
som är mindre än fem eller om en variabel har många svarsalternativ där svaren är 
koncentrerade till en eller två alternativ. Poängen med denna omkodning är att göra 
resultatet lättöverskådligt genom att förenkla tabeller och diagram. Försiktighet måste 
dock iakttas i denna förenklingsprocess då risken finns att värdefull information 
förvrängs eller går förlorad. Omkodning gjordes även med frågan där respondenten 
skulle skatta sin psykiska hälsa. Denna omkodning gjordes då svarsfrekvensen var 
alltför låg i de enskilda svarsalternativen vilket innebar att dessa var tvungna att sättas 
samman och bilda nya och färre svarsalternativ. 
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Analys 

Då det i SPSS finns möjlighet att skapa tabeller gjordes detta för att redovisa materialet 
på ett lättöverskådligt sätt. Utöver detta har även kalkylprogrammet Microsoft Excel 
använts för att skapa ett lättöverskådligt diagram. Till att börja med gjordes univariata 
analyser på utvalda variabler för att få en djupare kännedom om materialet och för att se 
hur studiens respondentgrupp ser ut i förhållande till de grupper som tidigare forskare 
undersökt.  

Efter det gjordes bivariata analyser genom korstabulering där signifikanta samband 
söktes med hjälp av Chi²-test. Den form av Chi²-test som användes var Pearson Chi² där 
de observerade frekvenserna jämfördes med de förväntade frekvenserna i korstabellen. 
De förväntade frekvenserna är den spridning som kan förväntas om variablerna är 
oberoende av varandra, d.v.s. saknar samband med varandra. Ju mer de observerade 
frekvenserna avviker från de förväntade frekvenserna desto större är sannolikheten att 
variablerna är beroende av varandra, d.v.s. har ett samband. Differensen mellan det 
förväntade och det observerade måste överstiga ett visst värde för att det ska gå att 
utesluta att den beror på slumpen. För att klargöra hur mycket slumpen spelar in görs en 
beräkning i Chi²-testet på sannolikheten för att resultatet beror på just slumpen. En övre 
gräns på 5 % (0,05) anges då för denna sannolikhet, vilket innebär att resultatet i fem 
fall av hundra kan bero på slumpen och inte ett verkligt samband. Om värdet (p) är 0,05 
eller lägre kallas detta för statistiskt signifikant och ju lägre värdet är desto större är 
sannolikheten att ett verkligt samband finns. För att se medelvärdesskillnader har vi 
använt oss av så kallat t-test som används då skillnader mellan två grupper vill jämföras 
(Djurfeldt m.fl., 2003).  

De tabeller som redovisas i resultatet utläses genom att jämföra siffrorna för de två 
delgrupperna planerad respektive avbruten avslutningsform. Siffran längst till höger 
visar hur totalgruppen ser ut. Denna frekvens jämförs sedan med siffrorna för respektive 
delgrupp.   

Som tidigare nämnts är respondenterna i denna studie en avgränsad och relativt liten 
grupp. Dock är de ett representativt urval av populationen eftersom denna studies 
respondentgrupp är ett stickprov ifrån hela populationen, bestående av ungdomar med 
missbruksproblematik som genomgått behandling på Mariamottagningarnas 
ungdomsenheter. Ofta väljer forskare att endast fokusera på signifikanta resultat och 
lägger ingen vikt vid resultat som saknar signifikanta samband. Detta är enligt Djurfeldt 
m.fl. (2003) vetenskapligt korrekt, men i många fall tror vi att faktorer som saknar 
signifikans ändå kan vara av betydelse i de fall då framträdande procentuella skillnader 
går att tyda inom gruppen. Därför kommer studiens fokus inte enbart ligga på de 
faktorer som har ett signifikant samband med behandlingssammanbrott utan även 
faktorer som inte visat sig ha ett signifikant samband kommer att redovisas i de fall då 
procentuella skillnader kan ses inom gruppen.  Emellertid måste det tas i åtanke att 
dessa skillnader likväl kan bero på slumpen då skillnaderna mellan värdena kan vara 
små. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas utefter de faktorer som operationaliseringen resulterade i. Varje 
fråga kommer att presenteras i löpande text med en efterföljande tabell så att läsaren 
själv kan läsa av och tyda resultatet. Samtliga siffror som presenteras i procent är 
avrundade till närmsta heltal. I de fall inget samband har kunnat skönjas kommer detta 
enbart att presenteras i löpande text.  

Kön och ålder 

Analysen visar att det inte finns något signifikant samband (p=0,850) mellan 
könstillhörighet och behandlingssammanbrott då könsfördelningen i variabeln 
avslutandeform överrensstämmer med könsfördelningen i totalgruppen.  

Det finns en signifikant skillnad (p=0,000) i medelåldern mellan de som avbryter sin 
behandling i förtid och de som avslutar enligt planering. I den grupp som avbröt sin 
behandling i förtid var medelåldern 18 år medan medelåldern i den grupp som stannade 
kvar och fullföljde sin behandling enligt planering var 17 år. Standardavvikelsen var 
högre i den grupp som avbröt vilket betyder att det var en större spridning bland 
åldrarna i denna grupp (se tabell 1). 

 

Tabell 1 Åldersfördelning i förhållande till avslutningsform (n=630) 

 
Form för avslutad kontakt N Medelvärde Std. avvikelse 

Ålder Planerat avslut 423 17,31 1,996 

Avbruten, oavslutad kontakt 207 17,98 2,249 

Familjens etnicitet och att tillhöra en etnisk 
minoritetsgrupp 
För variabeln som berör respondentens födelseland går inget signifikant samband 
(p=0,333) att finna mellan detta och behandlingssammanbrott.  

När det handlar om familjens etnicitet framgår det ett signifikant samband (p=0,031) 
mellan de respondenter som har föräldrar som båda är födda i ett annat land än Sverige 
och behandlingssammanbrott. 40 % av dem som har föräldrar som båda är födda i ett 
annat land än Sverige avbröt sin behandling i förtid. Till skillnad från de fall där båda 
föräldrarna är födda i Sverige (28 %) eller där en förälder är född i Sverige och en 
förälder är född i ett annat land än Sverige (27 %) där inget samband kunde ses mellan 
dessa etniska konstellationer och behandlingssammanbrott (se tabell 2). 
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Tabell 2 Båda föräldrarnas etnicitet i förhållande till avslutningsform (n=552) 

 Födelseland båda föräldrarna  
  

Båda i 

Sverige 

En i Sverige och 

en i annat land 

Båda i 

annat land Total 

Form för 

avslutad 

kontakt 

Planerad  236 81 68 385 

 72% 73% 60% 70% 

Avbruten  91 30 46 167 

 28% 27% 40% 30% 

Total  327 111 114 552 

 100% 100% 100% 100% 

Familjestruktur 

I frågan som berör vem respondenten huvudsakligen bott hos under uppväxten varierar 
resultaten. Då det gäller ålder 0-2 år finns det ett signifikant samband (p=0,042) mellan 
vem respondenten bott hos och behandlingssammanbrott. I tabell 3 framgår det att 39 % 
av de som bott med endast en förälder eller en förälder med sambo och 26 % av de som 
bott hos båda föräldrarna/adoptivföräldrarna avbröt sin behandling i förtid.  

Tabell 3 Vem respondenten har bott hos under åren 0-2 år i förhållande till avslutningsform (n=477) 

 Med vem/vilka har du främst bott hos mellan 0-2 

års ålder? 

 

 
Båda föräldrar/ 

Adoptivföräldrar 

En förälder/ 

Förälder med sambo Total 

Form för avslutad 

kontakt 

Planerad 316 31 347 

74% 61% 73% 

Avbruten 110 20 130 

26% 39% 27% 

Total  426 51 477 

100% 100% 100% 

 

Likaså finns det ett signifikant samband (p=0,012) gällande samma fråga då det avser 
åldern 3-6 år. I detta åldersspann är det 36 % av dem som uppgav att de vuxit upp med 
en förälder eller en förälder med sambo och 24 % av dem som uppgav att de bott hos 
båda föräldrarna/adoptivföräldrarna avbröt sin behandling i förtid (se tabell 4). 
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Tabell 4 Vem respondenten har bott hos under åren 3-6 år i förhållande till avslutningsform (n=474) 

 Med vem/vilka har du främst vuxit upp/bott hos 

mellan 3-6 års ålder? 

 

 
Båda föräldrar/ 

Adoptivföräldrar 

En förälder/ 

Förälder med sambo Total 

Form för avslutad 

kontakt 

Planerad  262 83 345 

 76% 64% 73% 

Avbruten  83 46 129 

 24% 36% 27% 

Total  345 129 474 

 100% 100% 100% 

 

Detta resultat kan även urskiljas i åldersgruppen 7-9 år. Det signifikanta sambandet är 
dock något lägre (p=0,044). 32 % av dem som uppgav att de vuxit upp med en förälder 
eller en förälder med sambo och 24 % av dem som bott hos båda 
föräldrarna/adoptivföräldrarna avbröt sin behandling i förtid (se tabell 5). 

Tabell 5 Vem respondenten har bott hos under åren 7-9 år i förhållande till avslutningsform (n=470) 

 Med vem/vilka har du främst vuxit upp/bott hos 

mellan 7-9 års ålder? 

 

 
Båda föräldrarna/ 

Adoptivföräldrarna 

En förälder/ 

Förälder med sambo Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  216 127 343 

 76% 68% 73% 

Avbruten  67 60 127 

 24% 32% 27% 

Total  283 187 470 

 100% 100% 100% 

 

Resultatet ändras något högre upp i åldersgrupperna och i åldersgruppen 10-12 år är 
sambandet inte längre signifikant (p=0,080). Det går inte heller att urskilja något 
signifikant samband i åldersgrupperna 13-15 år (p=0,093) eller 16-18 år (p=0,101). 

Behandlingshistorik 

När det gäller huruvida respondenterna tidigare vårdats för narkotikaproblematik visar 
sig detta inte ha något signifikant samband med avslutningsform (p=0,053), men det 
syns en procentuell skillnad i gruppen, som avbröt sin behandling i förtid, gällande 
tidigare vård för narkotikaproblematik. 39 % av dem som tidigare vårdats för 
narkotikaproblematik och 30 % av dem som inte vårdats för detta avbröt sin behandling 
i förtid (se tabell 6). 
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Tabell 6 Tidigare vård för narkotikaproblematik i förhållande till avslutningsform (n=604) 

 Tidigare vård för narkotikaproblematik  
 

Nej Ja Total 

Form för avslutad kontakt Planerad 337 75 412 

70% 61% 68% 

Avbruten 144 48 192 

30% 39% 32% 

Total 481 123 604 

100% 100% 100% 

 

I analysen framkommer det inget signifikant samband (p=0,956) mellan tidigare vård 
för alkoholproblematik och behandlingssammanbrott.  

Som presenteras i tabell 7 finns det ett starkt signifikant samband (p=0,000) mellan att 
tidigare ha vårdats enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 
behandlingssammanbrott. 63 % av dem som tidigare vårdats enligt LVU och 29 % av 
dem som inte tidigare vårdats enligt LVU avbröt sin behandling i förtid.  

Tabell 7 Tidigare vård enligt LVU i förhållande till avslutningsform (n=592) 

 Tidigare vård enligt LVU  
 

Nej Ja Total 

Form för avslutad kontakt Planerad  397 13 410 

 71% 37% 69% 

Avbruten  160 22 182 

 29% 63% 31% 

Total  557 35 592 

 100% 100% 100% 

 

De som fått frivillig psykiatrisk vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller 
annan frivillig psykiatrivård avbröt i större utsträckning sin behandling i förtid. Det 
visar sig vara ett stark signifikant samband (p=0,000) mellan dessa två variabler där 42 
% av dem som genomgått tidigare frivillig psykiatrisk vård och 26 % av dem som inte 
genomgått tidigare frivillig psykiatrisk vård avbröt behandlingen i förtid. Vidare kan en 
procentuell skillnad skönjas i gruppen, som avslutat sin behandling enligt planering, 
gällande frivillig psykiatrisk vård. 59 % av dem som har genomgått denna typ av vård 
och 74 % av dem som inte har genomgått frivillig psykiatrisk vård avslutade sin 
behandling enligt planering.  
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Tabell 8 Tidigare frivillig psykiatrisk vård i förhållande till avslutningsform (n=584) 

 Tidigare vårdats i frivilligt psykiatrisk 

vård/BUP 

 

 
Nej Ja Total 

Form för avslutad 

kontakt 

Planerad 289 113 402 

74% 59% 69% 

Avbruten 102 80 182 

26% 42% 31% 

Total 391 193 584 

100% 100% 100% 

 

Då det kommer till dem som vårdats enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är 
frekvensen så pass låg bland respondenterna att inga statistiska samband kan beräknas.  

Förekomst av missbruk i uppväxtmiljön 

Gällande frågan om huruvida missbruk förekom i uppväxtmiljön kan ett signifikant 
samband (p=0,000) skönjas mellan detta och behandlingssammanbrott. 37 % av dem 
uppgav att det förekom missbruk i uppväxtmiljön och 21 % av dem som inte vuxit upp i 
en miljö innehållande missbruk avbröt sin behandling i förtid. Vidare visar tabell 9 att 
63 % av dem som uppgav att det förekom missbruk i uppväxtmiljön och 79 % av dem 
som uppgav att de inte vuxit upp i en miljö innehållandes missbruk avslutade sin 
behandling enligt planering.  

Tabell 9 Förekomst av missbruk i uppväxtmiljön i förhållande till avslutningsform (n=445) 

 Förekom det missbruk i din uppväxtmiljö?  

 Nej Ja Total 

Form för avslutad kontakt Planerad 218 106 324 

79% 63% 73% 

Avbruten 59 62 121 

21% 37% 27% 

Total 277 168 445 

100% 100% 100% 

Utsatthet för sexuellt eller fysiskt våld 

Det finns inget signifikant samband (p=0,232) mellan utsatthet för sexuellt våld och 
behandlingssammanbrott. Dock, som presenteras i tabell 10, kan en viss procentuell 
skillnad ses i gruppen, som avslutade sin behandling enligt planering, gällande utsatthet 
för sexuellt våld. 82 % av dem som har blivit utsatta för sexuellt våld och 74 % av dem 
som inte har blivit utsatta avslutade sin behandling enligt planering. 
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Tabell 10 Utsatthet för sexuellt våld i förhållande till avslutningsform (n=429) 

 Har du någon gång blivit utsatt för sexuellt 

våld? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för avslutad kontakt Planerad 283 36 319 

73% 82% 74% 
Avbruten

99 11 110 

27% 18% 26% 

Total 385 44 429 

100% 100% 100% 

 

Ett signifikant samband (p=0,035) kan ses mellan utsatthet för fysiskt våld och 
behandlingssammanbrott. I tabell 11 framgår att 31 % av dem som uppgav att de blivit 
utsatta för fysiskt våld och 22 % av dem som inte blivit utsatta för fysiskt våld avbröt i 
förtid. Det framkommer även en procentuell skillnad i gruppen där 79 % av dem som 
inte blivit utsatta för fysiskt våld och 70 % av dem som har blivit utsatta för fysiskt våld 
avslutade sin behandling enligt planering.  

Tabell 11 Utsatthet för fysiskt våld i förhållande till avslutningsform (n=434) 

 Har du någon gång blivit utsatt för fysiskt 

våld? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för avslutad 

kontakt 

Planerad 150 169 319 

79% 70% 74% 

Avbruten 41 74 115 

22% 31% 27% 

Total 191 243 434 

100% 100% 100% 

Psykisk ohälsa 

Gällande då respondenterna själva skattade sin psykiska hälsa framgår ett signifikant 
samband (p=0,012) mellan detta och avslutningsform. Som tabell 12 visar avbröt de 
som skattade sin psykiska hälsa som bra eller mycket bra i mindre utsträckning sin 
behandling i förtid (18 %/19 %). Vidare framkommer det att de som uppgav att de hade 
ganska bra eller dålig psykisk hälsa i större grad avbröt sin behandling i förtid (32 %/37 
%). De den grupp som skattade sin psykiska hälsa som mycket dålig avbröt 25 % sin 
behandling i förtid. 
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Tabell 12 Skattning av psykisk hälsa (n=410) 

 Hur bedömer du din psykiska hälsa?  
 

Mycket 

dåligt Dåligt 

Ganska 

bra Bra 

Mycket 

bra Total 

Form för 

avslutad 

kontakt 

Planerad  15 43 78 114 55 305 

 75% 63% 68% 82% 81% 74% 

Avbruten  5 25 37 25 13 105 

 25% 37% 32% 18% 19% 26% 

Total  20 68 115 139 68 410 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

I diagram 1 visas en översiktsredovisning över respektive svårighet och hur vanligt 
förekommande denna är i grupperna avbrott respektive planerat avslut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om respondenten under en period av en vecka eller längre/de senaste 30 
dagarna upplevt olika besvär framkommer följande resultat. Det finns ett signifikant 
samband (p=0,010) mellan dålig sömn och avslutandeform. I tabell 13 (se bilaga 1) 

Diagram 1 Översikt över svårigheter förknippade med psykisk ohälsa i respektive grupp (antal ungdomar i %) 
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presenteras att 70 % av dem som lider av sömnbesvär och 81 % av dem som uppgav att 
de inte upplevt svårigheter med sömnen stannade kvar och avslutade sin behandling 
enligt planering. I tabell 14 (se bilaga 1) redovisas att 31 % av dem som upplevt 
allvarlig depression och 22 % av dem som inte upplevt dessa svårigheter avbröt sin 
behandling i förtid. Detta samband är signifikant (p=0,029). Vidare fick respondenterna 
uppge ifall de haft problem med att förstå, koncentrera sig eller minnas och det visar sig 
att det finns ett signifikant samband (p=0,004) mellan detta och avslutningsform. 31 % 
av dem som uppgav att de haft dessa svårigheter och 18 % av dem som inte upplevt 
problem med att förstå, koncentrera sig eller minnas avbröt sin behandling i förtid (se 
tabell 15 i bilaga 1). Det visar sig även att inte uppleva dessa svårigheter kan ses som en 
skyddsfaktor mot behandlingssammanbrott då 69 % av dem som uppgav att de haft 
svårigheter med att förstå, koncentrera sig eller minnas och 82 % av dem som inte 
upplevt dessa svårigheter stannade kvar och avslutade sin behandling enligt planering. I 
tabell 16 (se bilaga 1) framgår ett starkt signifikant samband (p=0,000) mellan de 
respondenter som tagit receptbelagd medicin för något psykiatriskt problem och 
behandlingssammanbrott då 40 % av dem som tagit receptbelagd medicin för något 
psykiatriskt problem och 22 % av dem som inte tagit sådan medicin avbröt sin 
behandling i förtid. Att respondenterna hade skadat sig själv allvarligt visar sig ha ett 
signifikant samband (p=0,037) med behandlingssammanbrott. I tabell 17 (se bilaga 1) 
redovisas att 35 % av dem som uppgav att de allvarligt skadat sig själv och 24 % av 
dem som inte skadat sig själv avbröt sin behandling i förtid.  

Vidare gällande frågan om psykisk ohälsa visar det sig inte finnas något signifikant 
samband (p=0,204) mellan det faktum att respondenten haft självmordstankar och 
avslutningsform. Då det gäller respondenter som upplevt hallucinationer finns det inget 
signifikant samband (p=0,527) mellan detta och avslutningsform. Vidare visar analysen 
att det ej finns något signifikant samband (p=0,827) mellan de som uppgett att de haft 
anorexi, bulimi eller någon annan ätstörning och avslutningsform. 

När det gäller frågan om respondenten upplevt allvarlig oro eller spänning framkommer 
inget signifikant samband (p=0,058) mellan detta och avslutningsform. Dock kan det 
anas en procentuell skillnad inom gruppen, som avbröt sin behandling i förtid, gällande 
huruvida respondenterna upplevt allvarlig oro eller spänning. 29 % av dem som upplevt 
allvarlig oro eller spänning och 21 % av dem som inte upplevt detta avbröt sin 
behandling i förtid (se tabell 18 i bilaga 1). Som redovisas i tabell 19 (se bilaga 1) finns 
en procentuell skillnad inom gruppen, som avbröt sin behandling i förtid, gällande 
huruvida respondenterna upplevt svårigheter med att kontrollera våldsamt beteende. 30 
% av dem som upplevt detta och 23 % av dem som inte upplevt detta avbröt sin 
behandling i förtid. Dock är det inget signifikant samband (p=0,081). Likaså är det inget 
signifikant samband (p=0,147) mellan självmordsförsök och avslutningsform. Dock 
framgår en viss procentuell skillnad inom gruppen, som avbröt in behandling i förtid, 
gällande huruvida respondenterna försökt begå självmord. 34 % av dem som försökt 
begå självmord och 24 % av dem som inte försökt begå självmord avbröt sin behandling 
i förtid (se tabell 20 i bilaga 1).  
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Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkommer ett antal faktorer som visar sig ha signifikant samband med 
behandlingssammanbrott. Följande faktorer presenteras: respondentens ålder, familjens 
etnicitet, familjestruktur (dock bara i de lägre åldrarna), tidigare vård enligt LVU eller 
inom frivillig psykiatrisk vård, missbruk i uppväxtmiljön, självskattad psykisk ohälsa, 
allvarlig depression, allvarligt självskadebeteende samt att ha tagit receptbelagt medicin 
för något psykiatriskt problem. Faktorer såsom utsatthet för fysiskt våld, att ha upplevt 
sömnsvårigheter samt att ha upplevt svårigheter med att förstå, koncentrera sig och 
minnas visar sig ha ett signifikant samband med behandlingens avslutningsform. 
Beroende på huruvida respondenten utsatts för/upplevt detta kan dessa faktorer 
betraktas som både risk- och skyddsfaktorer gällande behandlingssammanbrott. Vidare 
visar resultatet att det finns ett antal faktorer som saknar signifikant samband, men där 
procentuella skillnader i gruppen framträder. Dessa skillnader berör huruvida 
respondenten tidigare vårdats för narkotikaproblematik, upplevt allvarlig oro eller 
spänning, upplevt svårigheter med att kontrollera våldsamt beteende samt försökt begå 
självmord och kan kopplas till behandlingssammanbrott. Vidare framkommer 
procentuella skillnader inom gruppen som blivit utsatt för sexuellt våld och gruppen 
som inte vårdats inom frivillig psykiatrisk vård. Detta kan ses som skyddsfaktorer då de 
som blivit utsatta/genomgått detta i större utsträckning avslutar sin behandling enligt 
planering. 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i tre huvudgrupper; metoddiskussion, resultatdiskussion samt 
implikationer. I metoddiskussionen diskuteras huruvida studiens syfte uppfyllts, om 
frågeställningen blivit besvarad på ett önskvärt sätt, metodvalen samt 
tillvägagångssätten. Resultatdiskussionen delas in efter den struktur som används i 
resultatet, d.v.s. utefter de faktorer som operationaliseringen resulterade i. I den 
avslutande implikationen berörs den generella slutsatsen och varför resultatet är 
intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka faktorer, som kan påverka 
behandlingssammanbrott, hos de ungdomar som genomgår behandling på 
Mariamottagningarnas ungdomsenheter. Syftet har uppnåtts på så sätt att specifika 
faktorer, som påverkar behandlingssammanbrott, har identifierats och pekats ut. Dock 
finns det många faktorer, som tidigare forskning menar ska ha påverkan på 
behandlingssammanbrott, som inte gått att undersöka med den sekundärdata som 
använts. En inriktning har fått göras på de faktorer som enbart berör ungdomens 
egenskaper och erfarenheter trots att vi är av uppfattningen, som tidigare forskning 
visat, att andra faktorer såsom relationer spelar lika stor, om inte större, roll för 
behandlingssammanbrott. Även frågeställningen anses ha blivit ändamålsenligt 
besvarad då faktorer som påverkar behandlingssammanbrott har anträffats och 
redovisats.  



 

22 

 

Då studien utgick ifrån ett positivistiskt synsätt har vi strävat efter att ha en objektiv syn 
på resultatet och inte låta oss påverkas av våra förförståelser och subjektiva tolkningar. 
Detta är en mycket svår uppgift, men vi anser att vi hanterat detta på ett adekvat sätt 
exempelvis då de faktorer som räknas in i psykisk ohälsa redovisades. Att vi valde att 
göra en kvantitativ studie har varit ett beslut som vi varit nöjda med då en jämförelse 
hade varit svår att göra genom ett kvalitativt utförande. När det kommer till 
bakgrundens omfattning var utbudet av relevant tidigare forskning på ämnet begränsad, 
men det går inte heller att utesluta att ytterligare och mer omfattande tidigare forskning 
kunde ha påträffats om mer tid lagts på denna del av arbetsprocessen. Vi är medvetna 
om att vi enbart använt oss av forskning gjord utomlands och då främst i USA. Det hade 
varit intressant och relevant att använda svensk forskning dock fann vi ej någon sådan 
och även här är vi medvetna om att om mer tid lagts på denna del av arbetsprocessen 
kan eventuellt svensk forskning ha uppbringats. Dock gjordes valet, som Bryman 
(2011) förespråkar, att fokusera mer på resultatet för att få mer tid att sätta sig in i och 
lära känna materialet då det ansågs att detta skulle leda till en bättre förståelse för 
materialet som i sin tur ger en bättre möjlighet att presentera det på ett adekvat sätt. 
Vidare var det ett mycket omfattande datamaterial som skulle analyseras och eftersom 
vana saknas att analysera data och att arbeta med statistikprogrammet SPSS ville vi 
säkerställa att tillräckligt med tid skulle finnas till denna del av processen. Att 
sekundärdata användes var också en fördel för studien då antalet respondenter hade 
blivit avsevärt mycket färre om materialet hade blivit insamlat genom egna enkäter.  

UngDOK materialet har varit en stor tillgång för vår studie och har varit bra och enkelt 
att arbeta med trots att formulärets frågor inte varit utformade för vår studie och vårt 
syfte. Detta har kunnats kringgå med hjälp av att vissa frågor slagits ihop och räknats 
samman för att få mer relevanta svar på studiens specifika frågor och vi anser därmed 
inte att det faktum att instrumentet inte varit utformat för vårt syfte har påverkat 
studiens validitet. Vidare gällande reliabiliteten anser vi att vi, utifrån den kunskap vi 
besitter, använt oss av adekvata metoder för att mäta och analysera materialet och att en 
replikation av studien skulle leda till samma utfall. 

Vi anser att studiens resultat hade blivit mer generaliserbart ifall urvalet hade bestått av 
en bredare grupp. Som det är nu har urvalet fokuserat på de ungdomar med 
missbruksproblematik som har haft kontakt med Mariamottagningarnas 
ungdomsenheter och det hade varit önskvärt att undersöka samtliga ungdomar med 
missbruksproblematik i Sverige. Trots att respondenterna i denna studie är en avgränsad 
och relativt specifik grupp anser vi att resultatet från denna studie även är möjlig att 
applicera på resterande ungdomar inom missbruksvården i Sverige. 

Då det gäller bearbetningen tycker vi att SPSS har varit ett lämpligt hjälpmedel för 
studien. Dock har mycket tid lagts på att förstå och kunna hantera programmet då det 
varit ovant och nytt för oss att arbeta med statistisk bearbetning och analys. När det 
gäller hantering av materialet och de omkodningar, som gjorts vid de tillfällen då 
svarsfrekvenserna varit låga, tycker vi att vi löst detta på ett lämpligt sätt. Dock är vi 
medvetna om att det kan finnas andra tillvägagångssätt och metoder för att studera 
faktorerna ur andra perspektiv, men även här påverkar studiens omfattning. De tester 
som använts i analysprocessen anser vi har använts på ett ändamålsenligt sätt även om 
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det uppkommit svårigheter kring utläsandet av var det signifikanta sambandet finns 
eftersom chi²-testet inte indikerar var i beräkningen sambandet finns.  

Resultatdiskussion 

Bland de ungdomar som deltagit i denna studie visade sig behandlingssammanbrott 
förekomma i 33 % av fallen. Detta ligger i det spann, som den tidigare forskning Gogel 
m.fl. (2011), Neuman m.fl. (2010) och Schroder m.fl. (2009) redovisat, där det 
framkom att mellan 24 – 70 % av ungdomarna avbröt sin missbruksbehandling i förtid. 
Då detta resultat ligger i det nedre spannet i jämförelse med tidigare forskning anser vi 
att detta kan vara en indikation på att den behandling respondenterna i studien 
genomgått är gynnsam. Vi funderar kring huruvida behandlingspersonalen, på de 
enheter respondenterna behandlats, medvetet arbetar mot behandlingssammanbrott eller 
om detta är ett omedvetet resultat av det behandlingsarbete de bedriver.   

Kön och ålder 

I vår studie undersöktes de två sociodemografiska faktorerna kön och ålder. Det 
framkom inget signifikant samband mellan kön och behandlingssammanbrott. Däremot 
visade det sig finnas en signifikant skillnad i medelåldern mellan de olika 
avslutningsformerna. Medelåldern var högre och det var en större åldersspridning i den 
grupp som avbröt sin behandling i förtid. Den faktiska åldersskillnaden mellan 
grupperna är bara ett år (17 år respektive 18 år), men eftersom åldersspridningen i 
totalgruppen endast sträcker sig över tolv år blir denna skillnad signifikant. Detta 
spridda resultat gällande sociodemografiska faktorer återspeglas i tidigare forskning då 
Gogel m.fl. (2011) har sett i tidigare forskning att det råder skilda meningar huruvida 
det finns ett samband mellan sociodemografiska faktorer och behandlingens 
avslutningsform. Neumann m.fl. (2010) fann inget samband mellan sociodemografiska 
faktorer och behandlingssammanbrott. Dock är det viktigt att poängtera att deras 
respondentgrupp enbart bestod av pojkar och därav har de således ej undersökt faktorn 
kön. Trots att det faktiskt finns en signifikant skillnad i medelåldern är vi av 
uppfattningen att åldern är underordnad en del andra faktorer. Att tillhöra en 
åldersgrupp betyder inte att alla är lika och har gått igenom samma saker. Vi anser 
därför att inre faktorer som är individuella och inte åldersstyrda spelar större roll. 
Åldern, i sig själv, är inte avgörande för avslutningsformen utan att det är många olika 
faktorer som spelar in. Liksom Fahlke (2001) menar att det är ett växelspel av olika 
riskfaktorer som gör att individen hamnar i ett socialt nedbrytande beteende anser vi att 
det är ett växelspel av olika faktorer som gör att individen avbryter sin behandling i 
förtid. Detta är en tanke som genomsyrar hela diskussionen.  

Familjens etnicitet och att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp 

När det undersöktes huruvida det fanns ett samband mellan att respondenten tillhör en 
etnisk minoritetsgrupp och behandlingssammanbrott gick inget signifikant samband att 
hitta. För att få svar på frågan ifall familjens etnicitet påverkar huruvida respondenten 
avbryter sin behandling i förtid sattes båda föräldrarnas etnicitet i förhållande till 
behandlingssammanbrott. Här framgick det att respondenter som hade föräldrar som 
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båda var födda utanför Sverige i högre grad avbröt sin behandling i förtid. Tidigare 
forskning menar, enligt Gogel m.fl. (2011), att det råder skilda meningar huruvida 
familjens etnicitet påverkar behandlingens avslutningsform, men att respondenter som 
tillhör en etnisk minoritetsgrupp löper större risk att avbryta sin behandling i förtid. Det 
senare motsäger vårt resultat och vi anser att detta kan bero på att majoriteten av 
respondenterna i vår undersökning är födda i Sverige (83 %). Vidare framgår det inte 
om den tidigare forskning, som Gogel m.fl. (2011) redovisar, räknar med andra och 
tredje generationens invandrare när de talar om att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp 
och därmed går det inte att fastslå huruvida det går att dra konkreta paralleller mellan 
denna tidigare forskning och vår undersökning.  

Familjestruktur  

Gogel m.fl. (2011) menar att de som har en ensamstående förälder löper större risk att 
avbryta sin behandling i förtid. Neumann m.fl. (2010) säger, om samma ämne, att det är 
en riskfaktor för behandlingssammanbrott att växa upp med enbart en av sina biologiska 
föräldrar. Vi har tolkat dessa två föräldratillstånd som likvärdiga eftersom det i 
svarsalternativen i UngDOKformuläret inte görs någon särskiljning på biologiska 
föräldrar och adoptivföräldrar. För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
att växa upp med ensamstående föräldrar och behandlingssammanbrott användes frågan 
som berörde med vem respondenten främst vuxit upp/bott hos. I vår studie varierar 
sambandet mellan vem respondenten främst har bott hos och avslutandeform med 
respondenternas ålder. Bland de yngre barnen (0-9 år) fanns det ett signifikant samband 
mellan att endast leva med en förälder och behandlingssammanbrott. Detta samband 
visade sig inte vara signifikant högre upp i åldrarna (10-18 år). Detta är ett motstridigt 
resultat, både jämfört med tidigare forskning och mot sig själv, som kan bero på flera 
faktorer. Dels framgår det att ju äldre respondenterna blev desto större var bortfallet då 
till exempel vissa respondenter hade eget boende samt att många inte uppnått åldern för 
att kunna svara gällande de sista åldersspannen. Det var även så att bland de äldre 
åldersgrupperna förekom det mer frekvent att respondenterna svarade att de bodde med 
ensamstående föräldrar. Detta kan bero på att separationen skedde då respondenterna 
kommit högre upp i åldrarna. Det framgick ett tydligt samband hos de yngre barnen 
mellan att växa upp med en ensamstående förälder och behandlingssammanbrott. Detta 
ger en indikation om att barn i de yngre åldrarna påverkas mer av att växa upp med en 
ensamstående förälder. Vi kopplar detta till Bowlbys anknytningsteori som säger att 
separationer från en anknytningsperson påverkar barnets anknytningsmönster i 
framtiden. Vi anser att de barn, som i de yngre åldrarna, separerat från sin ena 
biologiska förälder, genom separation eller dödsfall, kan få svårigheter att knyta an och 
etablera relationer i framtiden. Vi tänker att dessa barn kan få problem att skapa 
relationer till behandlingspersonal och lita på att dessa kan hjälpa dem och inte kommer 
att svika dem. Dessa ungdomar kan då istället för att våga gå in i en relation, där det 
krävs att man känner tillit och vågar öppna sig för en annan människa, välja att avbryta 
behandlingen i förtid då det helt enkelt blir för krävande att bygga upp en tillitsfull 
relation. 
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Behandlingshistorik 

I undersökningen fanns inget signifikant samband mellan behandlingssammanbrott och 
att tidigare ha vårdats för alkohol- eller narkotikaproblematik. Dock kunde en 
procentuell skillnad ses i gruppen, som avbröt sin behandling i förtid, gällande tidigare 
vård för narkotikaproblematik. Däremot sågs ett starkt signifikant samband mellan att 
tidigare vårdats enligt LVU och behandlingssammanbrott. Att tidigare vårdats inom 
frivillig psykiatrisk vård eller BUP kan ses som en riskfaktor, men också som en 
skyddsfaktor i förhållande till behandlingens avslutningsform. Detta eftersom det finns 
ett starkt signifikant samband mellan att tidigare vårdats inom frivillig psykiatrisk vård 
och behandlingssammanbrott samtidigt som det finns en procentuell skillnad inom 
gruppen, som avslutade sin behandling enligt planering, gällande vård för detta. Detta 
innebär att i vissa fall kan alltså samma faktor omvändas och motsatsen till en riskfaktor 
blir då en skyddsfaktor. Resultatet stämmer delvis överrens med tidigare forskning då 
Neumann m.fl. (2010) inte funnit något samband mellan tidigare behandling inom 
öppen- eller slutenvården och behandlingssammanbrott. Skillnaden kan delvis bero på 
att Neumann m.fl. (2010) generaliserar stort och bakar ihop all form av tidigare vård till 
en och samma kategori medan vi har delat upp det och kan därmed urskilja specifika 
vårdformer och hur dessa individuellt påverkar och/eller motverkar 
behandlingssammanbrott. Då det gäller vårt resultat som visar på starkt signifikant 
samband mellan att tidigare vårdats enligt LVU och behandlingssammanbrott anser vi 
att detta kan bero på att LVU är en tvångslagsstiftning där klienten måste följa 
förutbestämda och strikta regler, som klienten själv inte har möjlighet att påverka. Det 
kan då bli ett problem när ungdomen, som tidigare vårdats enligt LVU, får vård inom 
öppenvården eftersom det krävs mer eget ansvar ifrån den unge som kan se 
öppenvårdens konstruktion som en svårighet då det kan ha blivit en vana att vistas i 
tvångsvårdens mer styrda miljö. Denna frihet under ansvar kan leda till att det blir för 
svårhanterligt för ungdomen, som då avbryter sin behandling i förtid. En annan teori vi 
har, kring varför de som tidigare vårdats enligt LVU i större utsträckning avbryter sin 
behandling i förtid, är att om en ungdom tidigare varit omhändertagen och detta, enligt 
ungdomen, inte varit gynnsamt kan det vara en orsak till att efterföljande vård försvåras. 
Ungdomen kan ha fått en negativ inställning till stödinsatser och saknar motivation till 
att delta. Den senare teorin anser vi även kan kopplas till sambandets som vi funnit 
mellan att tidigare vårdats inom frivillig psykiatrisk vård eller BUP och 
behandlingssammanbrott. Vi tycker att denna kopplig kan göras till all form av tidigare 
vård.  Vidare kan det anses att ha blivit tvångsomhändertagen enligt LVU tyder på 
större problematik och, i vissa fall, mindre stöd i familjen då LVU tillämpas i restriktiva 
fall och som en av de sista utvägarna för ungdomar med socialt nedbrytande beteende 
eller risker i uppväxtmiljön.  

Förekomst av missbruk i uppväxtmiljön 

I vår undersökning finns det ett starkt signifikant samband mellan att växa upp i en 
miljö innehållande missbruk och behandlingssammanbrott. Detta överensstämmer med 
den forskning Neumann m.fl. (2010) redogör för. I vår studie kan även en procentuell 
skillnad urskiljas i gruppen, som avslutade sin behandling enligt planering, gällande 
huruvida respondenterna haft en uppväxtmiljö innehållande missbruk. Förekomsten av 
missbruk i uppväxtmiljön kan ses som både en risk- och skyddsfaktor för 
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behandlingssammanbrott. Samtidigt är det viktigt att påpeka att många av dem som 
faktiskt avslutade sin behandling enligt planering också uppgav att de växt upp i denna 
typ av miljö. Detta var ett mönster som framkom både i vår undersökning och i 
Neumanns m.fl. (2010). Att respondenter som haft en uppväxtmiljö innehållande 
missbruk i större utsträckning avbryter sin behandling i förtid kan bero på att individen 
redan från barnsben har en mer accepterande inställning till alkohol och droger och inte 
ser det som de problem det innehåller och den problematik det kan leda till. Eftersom 
barn har en tendens att lätt influeras av vuxna förebilders handlingar finns det en 
påtaglig risk att de barn och ungdomar som växer upp i miljöer där missbruk 
förekommer tar efter detta beteende och själv hamnar i liknande problematik. Det 
visade sig också att motsatsen var en skyddsfaktor vilket kan förklaras med liknande 
resonemang. Vi anser också att det är viktigt för ungdomen att ha sina föräldrars stöd i 
behandlingen för att ungdomen ska orka stanna kvar och fullfölja sin behandling enligt 
planering och detta kan vara svårt i de fall då föräldern samtidigt kämpar med sitt eget 
missbruk.  

Utsatthet för sexuellt eller fysiskt våld 

Som resultatet visar fanns inget signifikant samband mellan utsatthet för sexuellt våld 
och behandlingssammanbrott, men en procentuell skillnad kan skönjas inom gruppen, 
som fullföljt och avslutat sin behandling enligt planering, gällande utsatthet för sexuellt 
våld. Vårt resultat kan till viss grad liknas med Slesnicks m.fl. (2008) resultat eftersom 
det i deras studie framkom signifikanta samband mellan att ha blivit utsatt för sexuellt 
utnyttjande och att avsluta behandlingen enligt planering. Slesnick m.fl. (2008) har en 
teori kring varför det i deras studie har visat sig att de som blivit sexuellt utnyttjade i 
högre grad avslutar sin behandling enligt planering. De menar att det kan bero på att 
denna typ av trauma skapar mycket stress och ångest vilket leder till att de som utsatts i 
större utsträckning är mer benägna att söka kontakt med tillitsfulla människor som kan 
hjälpa dem att hantera denna stress och ångest. Vi håller med Slesnick m.fl. (2008) om 
denna teori då vi anser att de som blivit utsatta för sexuellt utnyttjande är mer benägna 
att söka sig till tillitsfulla människor för att få hjälp och stöd. Anledning till att vår 
undersökning bara visade på en skillnad medan Slesnicks m.fl. (2008) undersökning 
visade ett signifikant samband anser vi beror på att deras respondentgrupp enbart bestod 
av hemlösa ungdomar. Detta spelar roll eftersom vi anser att det skapar en otrygg 
levnadsmiljö att vara hemlös där risken för brott och otrygghet ökar. Att vara hemlös ser 
vi som en sårbarhetsfaktor hos den unge som kan ge en slags drivkraft att kämpa för att 
förbättra sin levnadssituation genom att söka sig till tillitsfulla personer.   

Vi funderar kring om det finns ett osynligt bortfall i vår undersökning gällande sexuellt 
utnyttjande då formuleringen i UngDOKformuläret kan påverka svarsutkomsten 
eftersom det till viss grad kan vara en fråga om hur begreppet sexuellt våld tolkas. I 
Manual för inskrivningsformulär (2012) står det att frågan ställs av intervjuaren varpå 
klienten får berätta om sina upplevelser. Därefter är det intervjuarens uppgift att tolka 
huruvida det klienten berättar ingår i kategorin sexuellt våld utefter de kriterier som 
anges i manualen. I denna process tycker vi oss se två tillfällen där bortfall kan ske. 
Först och främst handlar det om vad klienten väljer att berätta och hur de uppfattar 
frågan. Vi anser att sexuellt våld, sexuellt utnyttjande och oönskade sexuella närmande 
är samma sak, men är osäkra på om ungdomar uppfattar det så. Sexuellt våld kan i 
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mångas öron låta väldigt brutalt och just våldsamt, men ett sexuellt utnyttjande eller ett 
oönskat sexuellt närmande behöver inte innefatta fysiskt våld och vi är av uppfattningen 
att de som blivit utsatta för sexuellt utnyttjade, som inte innefattade fysiskt våld, 
eventuellt inte uppger att de blivit utsatta för sexuellt våld då situationen inte 
uppfattades som våldsam. Det andra tillfället i intervjuprocessen där bortfall kan ske är 
då intervjuaren ska tolka det klienten säger. Det som kan bli vanskligt här är att 
UngDOK manualen säger att det inte ska göras några försök till klargörande då syftet är 
att utgå från det klienten uppger. Intervjuaren måste då i vissa fall göra sin bedömning 
utifrån en fåordig och kort redogörelse vilken kan vara svår att dra slutsatser ifrån. 

Vidare funderar vi på hur frågan ställs och om samtliga klienter får frågan eller om det 
kan finnas bortfall som beror på att intervjuaren tycker situationen och frågan är 
obekväm. Skulle det vara så att intervjuaren inte ställer frågan; vad ger det då för 
signaler till klienten? Vi tänker att detta kan vara förödande för klienten som då kan få 
intrycket att detta är ett ämne som är tabubelagt och klienten får då inte möjlighet till 
hjälp att hantera stressen och ångesten som traumat skapat. Han eller hon får då bära på 
dessa känslor själv och detta påverkar inte bara relationen med behandlaren utan också 
engagemanget i behandlingen och i slutändan huruvida behandlingen fullföljs och 
avslutas enligt planering eller avbryts i förtid. 

Gällande fysiskt våld framkom ett signifikant samband mellan att ha varit utsatt för 
fysiskt våld och behandlingssammanbrott, men även en skillnad kan ses i gruppen, som 
avslutat sin behandling enligt planering, gällande att inte ha varit utsatt för fysiskt våld. 
Att inte ha blivit utsatt för fysiskt våld kan, som en del tidigare faktorer, ses som en 
skyddsfaktor. Enligt Neumann m.fl. (2010) förekom utsatthet för fysiskt våld och/eller 
sexuellt utnyttjande enbart i den grupp som avbröt sin behandling i förtid. Neumann 
m.fl. (2010) särskiljer inte sexuellt utnyttjande och fysiskt våld utan berör dessa i en och 
samma fråga. Vi kan alltså inte, utifrån Neumanns m.fl. (2010) undersökning, veta hur 
många av respondenterna som egentligen blivit utsatta för fysiskt våld respektive 
sexuellt utnyttjande. Det kan vara så att samtliga som svarat jakande på denna fråga har 
blivit utsatt för fysiskt våld och ingen som blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller 
tvärtom. Därav är det omöjligt för oss att dra kopplingar mellan vårt resultat och 
Neumanns m.fl. (2010) forskning då detta skulle kunna ge felaktiga likheter mellan 
deras och vårt resultat. 

Psykisk ohälsa 

För att besvara huruvida det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och 
behandlingssammanbrott har vi använt oss av UngDOKformulärets frågor som berör 
respondentens egen skattning av den psykiska hälsan samt frågan där respondenten får 
beskriva om han eller hon upplevt vissa svårigheter, som kan kopplas till psykisk 
ohälsa, under en vecka eller längre de senaste 30 dagarna. 

Det fanns ett signifikant samband mellan egenskattad psykisk hälsa och 
avslutningsform. Likaså fanns det samband mellan sömnsvårigheter, allvarlig 
depression, svårigheter att förstå, koncentrera sig och minnas, att använda receptbelagd 
medicin för ett psykiskt problem samt självskadebeteende och behandlingssammanbrott. 
Vidare kunde procentuella skillnader ses i gruppen, som avbröt sin behandling i förtid, 
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gällande allvarlig oro eller spänning, svårigheter att kontrollera våldsamt beteende samt 
självmordsförsök. I kategorin psykisk ohälsa framgick att en av faktorerna fungerade 
som en skyddsfaktor då det visade sig finnas samband mellan att inte ha 
sömnsvårigheter och att avsluta sin behandling enligt planering, dock anser vi att 
resultatet som helhet ger en indikation om att motsatsen till en riskfaktor inte alltid är en 
skyddsfaktor och vice versa. Exempelvis kan kopplingen dras att självskadebeteende är 
en riskfaktor för att avbryta sin behandling i förtid, men bara för att individen inte 
skadar sig själv betyder inte det att han eller hon i större grad stannar kvar och fullföljer 
sin behandling enligt planeringen. Detta är generellt ett viktig betraktande att ha med 
sig, i behandlingsarbete, vid arbete med risk- och skyddsfaktorer. 

Slesnicks m.fl. (2008) forskning indikerar att det finns ett signifikant samband mellan 
självmordsförsök och fullföljande av behandling. Detta motsäger vårt resultat då inget 
signifikant samband gick att utläsa dock anas en procentuell skillnad i gruppen, som 
avbröt sin behandling i förtid, gällande självmordsförsök. Att vårt resultat skiljer sig 
från Slesnicks m.fl. (2008) kan bero på att respondentgrupperna skiljer sig stort 
eftersom Slesnick m.fl. (2008) uteslutande undersökte hemlösa ungdomar i USA och, 
som tidigare nämnts, är de en utsatt grupp. Vi anser att vårt resultat lutar åt att bekräfta 
Gogels m.fl. (2011) tidigare forskning som indikerar att de ungdomar som mår psykiskt 
dåligt i större grad avbyter sin behandling i förtid. Detta eftersom merparten av 
faktorerna visade sig ha ett signifikant samband med behandlingssammanbrott eller där 
en procentuell skillnad gick att skönja i gruppen. Likaså bekräftas Gogels m.fl. (2011) 
forskning då resultatet visar att de som skattade sin psykiska hälsa som ganska bra eller 
dålig i större utsträckning avbryter sin behandling i förtid. Detta ter sig ganska naturligt 
då vi är av uppfattningen att personer som mår psykiskt dåligt har svårare att ta till sig 
hjälp, engagera sig i sin behandling samt känna motivation. Det uppstår dock en undran 
kring hur det kommer sig att de som skattar sin hälsa som mycket dålig inte avbryter sin 
behandling i förtid. Detta ter sig i våra ögon mycket konstigt och skiljer sig markant 
från tidigare forskning.  

Slutsatser/implikationer 

Vi har, i denna studie, kommit fram till att de ungdomar som avbryter sin behandling i 
förtid i större utsträckning har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige, upplevt 
missbruk i sin uppväxtmiljö samt levt med en ensamstående förälder under senare delen 
av barndomen. Resultatet visar vidare att behandlingens avslutningsform påverkas 
negativt av psykisk ohälsa, att tidigare ha vårdats enligt LVU eller frivillig psykiatrisk 
vård/ BUP samt att ha varit utsatt för fysiskt våld. Som resultatet visade finns det många 
olika faktorer som påverkar behandlingssammanbrott, men det framkom även faktorer 
som kan ses som skyddande och som kan motverka behandlingssammanbrott. 
Andershed och Andershed (2010) menar att risk- och skyddsfaktorer delas in i statiska 
och dynamiska faktorer. Detta anser vi även gäller de faktorer som påverkar 
behandlingens avslutningsform. Fokus och arbetsinsatser bör läggas på de faktorer som 
är dynamiska och därmed går att förändra såsom den psykiska hälsan som är möjlig att 
påverka och förbättra.   

Vi anser att de enskilda faktorerna var för sig har en relativt liten inverkan på 
behandlingens avslutningsform utan det är ett växelspel där de olika faktorerna 
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samspelar och där de tillsammans kan bidra till behandlingssammanbrott. Även de 
faktorer som inte visat sig vara signifikanta kan, i samband med andra faktorer, visa sig 
påverka behandlingssammanbrott. Dock kan vi inte, i denna studie, ta reda på i vilken 
omfattning de enskilda faktorerna påverkar behandlingssammanbrott och i vilken grad 
de är beroende eller oberoende av varandra.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att resultatet, som framkommit, är av 
stor vikt eftersom medvetenheten kring dessa faktorer kan hjälpa till att motverka att 
ungdomar avbryter sin behandling i förtid. Vetskapen om faktorerna, som resultatet 
medfört, är viktig att bära med sig när vi möter framtida klienter för att kunna arbeta 
aktivt med dessa och på så sätt förebygga behandlingssammanbrott. Dock måste det 
poängteras att ytterliggare forskning kring ämnet är nödvändig för att få en ännu mer 
ingående kunskap om vilka faktorer som påverkar behandlingssammanbrott och hur 
dessa faktorer samspelar med varandra. Även svensk forskning efterfrågas då det hade 
varit intressant att se vilka faktorer som påverkar behandlingssammanbrott utifrån ett 
svenskt perspektiv och i förhållande till de levnadsförhållanden som råder här.   
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I 

KORSTABELLER PSYKISK OHÄLSA 

Tabell 13 Upplevt problem med sömn i förhållande till avslutningsform (n=419) 

 Har du någonsin under en period av en vecka eller 

längre haft problem med din sömn? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  127 184 311 

 81% 70% 74% 

Avbruten  29 79 108 

 19% 30% 26% 

Total  156 263 419 

 100% 100% 100% 

 

Tabell 14 Upplevt allvarlig depression i förhållande till avslutningsform (n=417) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre upplevt allvarlig 

depression? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  191 119 310 

 78% 69% 74% 

Avbruten  53 54 107 

 22% 31% 26% 

Total  244 173 417 

 100% 100% 100% 

 

Tabell 15 Problem att förstå, koncentrera sig eller minnas i förhållande till avslutningsform (n=418) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre haft problem med att 

förstå, koncentrera dig eller minnas? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad 132 178 310 

82% 69% 74% 

Avbruten 29 79 108 

18% 31% 26% 

Total 161 257 418 

100% 100% 100% 
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II 

 

Tabell 16 Tagit receptbelagd medicin för något psykiatriskt problem i förhållande till avslutningsform 
(n=415) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre tagit receptbelagd 

medicin för något psykiatriskt problem? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad 245 61 306 

78% 60% 74% 

Avbruten 68 41 109 

22% 40% 26% 

Total 313 102 415 

100% 100% 100% 

 

Tabell 17 Självskadebeteende i förhållande till avslutningsform (n=411) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre allvarligt skadat dig 

själv? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  248 57 305 

 76% 65% 74% 

Avbruten  76 30 106 

 24% 34% 26% 

Total  324 87 411 

 100% 100% 100% 

 

Tabell 18 Upplevt allvarlig oro eller spänning i förhållande till avslutningsform (n=419) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre upplevt allvarlig oro 

eller spänning? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad 127 184 311 

79% 71% 74% 

Avbruten 33 75 108 

21% 29% 26% 

Total 160 259 419 

100% 100% 100% 
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III 

Tabell 19 Upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende i förhållande till avslutningsform 
(n=414) 

 Har du någonsin under en period av en 

vecka eller längre upplevt svårighet att 

kontrollera våldsamt beteende? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  203 106 309 

 78% 70% 75% 

Avbruten  59 46 105 

 23% 30% 25% 

Total  262 152 414 

 100% 100% 100% 

 
 

Tabell 20 Försökt begå självmord i förhållande till avslutningsformen (n= 

 Har du någonsin försökt begå 

självmord? 

 

 
Nej Ja Total 

Form för 

avslutad kontakt 

Planerad  266 33 299 

 76% 66% 74% 

Avbruten  86 17 103 

 24% 34% 26% 

Total  352 50 402 

 100% 100% 100% 
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IV

UNGDOK 2011 INSKRIVNING
Intervjuinformation

1. Individkod:________ 2. Vårdtillfälle:____ 3. Inskrivningsdatum:________
(Födelseår, -dag och initialer)

4. Datum för ifyllande av formulär:________ 5. Löpnummer:________ 6. Intervjuare:________

A - Administrativa uppgifter 

A1. Ip:s hemkommun:________ A2. Om stadsdel:________ A3. Formuläret besvarat genom:________
(Ange kommunnummer) 1=Personlig intervju

2=Telefonintervju
3=Aktmaterial

B - Sociodemografisk information                                             
             

B1. Kön:______ B2. Ålder:______ B3. Födelseland 
                   1=Man  2=Kvinna a Intervjuperson:______

b Förälder 1:______
B4. Är du adopterad?______ c Förälder 2:______
                                                0=Nej  1=Ja                                           

C - Behandlingskontakt

C1. Har du tidigare haft kontakt med vår enhet?______
                                                                                                         0=Nej  1=Ja

C2. Vem är den främsta               C3. Hur fick du information
      initiativtagaren till kontakten?______                      om verksamheten?______
1=Eget initiativ 6=Sjukvård                                    1=Internet 5=Skola
2=Familj  7=Polis 2=Familj 6=Sjukvård
3=Vänner 8=Kriminalvård   3=Vänner            7=Polis           
4=Socialtjänst          9=Annan initiativtagare   4=Socialtjänst 8=Annat sätt:  
5=Skola               

Har du en pågående kontakt med?
C4. Socialtjänsten:______ C5. BUP/Psykiatrin:______ C6. Kriminalvården:______
                                    0=Nej  1=Ja                                                  0=Nej  1=Ja                                    0=Nej  1=Ja

D - Skattning av livssituation 

D1. Hur har du det med din familj och andra nära relationer?______
                                                                           
1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra  

D2. Hur har du det med nära vänner och kompisar?______
                                                                           
1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra  

D3. Hur har du det med din skol- arbetssituation?______
                                                                           
1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra  

D4. Hur är livet i allmänhet?______
                                                                           
1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra  
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Skuggade rutor = Långformulär. Används vid tre besök eller fler.
Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten kan ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan ej ställd V

E - Sysselsättning

Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning?

E1. De senaste 30 dagarna:______
E2. Om annan sysselsättning:______
E3. De senaste 6 månaderna:______

H - Boende 
Vilken har din huvudsakliga boendeform varit?            

H1b. De senaste 30 dagarna:______
H2. Om annan boendeform:______
H1a. De senaste 6 månaderna:______

I - Alkohol/droger/tobak

                               Frekvens        Frekvens

I1. Droger             Intag-       senaste          senaste       Debut      
                           Drog        ningssätt  30 dagar       6 mån         ålder
Primär drog     ____        ____          ____          ____         ____
Annan drog   ____        ____          ____          ____         ____
Annan drog     ____        ____          ____          ____         ____
Annan drog     ____        ____          ____          ____         ____  
Annan drog     ____        ____          ____          ____         ____
Annan drog     ____        ____          ____          ____         ____
Annan drog     ____        ____          ____          ____         ____

I6. När var du berusad av alkohol första gången?______år

I7. Hur ofta dricker du dig berusad?______(Frekvenskod)

I8. När rökte eller snusade du första gången?______år

I9. Röker eller snusar du regelbundet?______
                                          0=Nej  1= Ja
                  

I10. Har du någon gång injicerat narkotika?______

1=Någon gång i livet men inte för närvarande (under de senaste 30 dagarna)
2=Injicerar för närvarande
3=Aldrig

1=Egen bostad
2=Andra hand/inneboende/studentbostad
3=Försöks/träningslägenhet
4=Institution
5=Familjehem
6=Fängelse/häkte
7=Hotell
8=Hos föräldrar
9=Hos släktingar
10=Bostadslös
11=Annan boendeform

Frekvenskod Intagningssätt

0=Ej bruk 1=Oralt
1=Enstaka tillfälle 2=Nasalt
2=1 dag/vecka eller mindre 3=Rökning
3=2-3 dagar/vecka 4=Intravenös 
4=4-6 dagar/vecka injektion
5=Dagligen

F - Utbildning 

F1. Vilken är din högsta
      fullföljda utbildningsnivå?______

    1= Ej fullföljd grundskola
    2= Fullföljd grundskola
    3= Fullföljt gymnasium   
    4= Fullföljt eftergymnasial utbildning/högskola                                          

G - Försörjning

Vilken har varit din huvudsakliga 
försörjning?

G1a. De senaste 30 dagarna:______
G2 Om annan försörjning:______
G1b. De senaste 6 månaderna:_____

1=Lön                  
2=A-kassa            
3=Ersättning från 
Försäkringskassan                 
4=Försörjningsstöd     
5=Studiemedel
6=Försörjd av förälder 
/anhörig
7=Kriminalitet      
8=Annan försörjning

1=Grundskola            5=Praktik
2=Gymnasieskola           6=Arbetslös
3=Eftergymnasial           7=Saknar sysselsättning 
utbildning/högskola        8=Annan sysselsättning
4=Arbete        

Droglista

1=Alkohol      10=GHB
2=Hasch/marijuana   11=Crack      
3=Amfetamin          12=Sniffning/lösningsmedel
4=Kokain            13=Bensodiazepiner 
5=Ecstasy          14=Andra dämpande medel
6=LSD                  15=Anabola/androgena
7=Heroin                  steroider
8=Metadon      16=Andra medel (ange nedan):
9=Subutex 

I2. ______________________
I3. ______________________      
I4. ______________________
I5. ______________________                                 

                                          



Bilaga 2

VI

J - Behandlingshistoria

J 1 Har du tidigare vårdats…                    Avgiftning (dygnsvård) Öppenvård Slutenvård

                             0=Nej  1=Ja              0=Nej  1=Ja 0=Nej  1=Ja     0=Nej  1=Ja          
      

1. För narkotikaproblem                         ______                  ______            ______       ______
2. För alkoholproblem          ______                   ______     ______       ______
3. Enligt LVU          ______   
4. Enligt LVM          ______
5. Frivillig psykiatrisk vård/BUP              ______                            ______              ______         
6. Tvångsvård enligt LPT                          ______

K - Kriminalitet

K1. Har du någon gång haft kontakt med polisen? ______       K2. Om ja, hur många gånger?______
(för brott du varit inblandad i eller misstänkts för)   0=Nej  1=Ja                               1=1 gång   2=2-3 gånger   3=4 gånger eller fler

K3. Har du blivit dömd för något brott?______                                                         K4. Har du någon gång blivit     _____
                                                                0=Nej    1=Ja                                   utsatt för något brott?       0=Nej    1=Ja

                          

L - Utsatt för våld

L1. Har du någon gång
      varit utsatt för…?          1. Fysiskt våld     ___          2. Psykiskt våld    ___          3. Sexuellt våld    ___
                                                                                            0=Nej  1=Ja                                           0=Nej  1=Ja                                          0=Nej  1=Ja 

M - Uppväxt och uppväxtmiljö
     

M1. Med vem eller vilka har du främst vuxit         
       upp, dvs bott hos, upp till 18 års ålder:                                                 
                                                                                                                   

                            1. 0-2 år: ____                                       
                                                                                                                                                                                                            

                              2. 3-6 år: ___                
      

                       3. 7-9 år: ___ 
                                                                                      

                        4. 10-12 år: ___                
                 

                                                    5. 13-15 år: ___

                        6. 16-18 år: ___

M2. Har du någon gång varit placerad            ___
      i familjehem eller på institution?       0=Nej    1=Ja    

N - Familj och Umgänge

N1. Vilka personer är ett stöd för dig?     0=Nej    1=Ja

1. Mor  ____       2. Far ____           3. Styvföräldrar ____         4. Syskon ____          5. Partner ____

6. Annan nära släkting ____           7. Nära vänner ____           8. Andra personer _________________________

1=Båda föräld./adoptivf.
2=En förälder
3=Förälder med sambo
4=Syskon
5=Släktingar
6=Familjehem/fosterhem
7=Institution/beh.hem
8=Annan 
Om annan, vem/vilka:
________________

                   
                    0=Nej  1=Ja

M3. Förekom det missbruk i din
        uppväxtmiljö?                                  ____

M4. Förekom det psykiska problem                       
        i din uppväxtmiljö?                        ____

M5. Förekom det våld i din
        uppväxtmiljö?                 ____

M6. Har dina föräldrar separerat?           ____
   
M7. Lever din mamma?                          ____

M8. Lever din pappa?                   ____ 



Bilaga 2

Skuggade rutor = Långformulär. Används vid tre besök eller fler.
Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten kan ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan ej ställd VII

O - Skattning av hälsa

O1. Hur bedömer du din fysiska hälsa?______
    

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra

O2. Hur bedömer du din psykiska hälsa?______
   

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra
          

P - Psykisk hälsa                   

P1. Har du någonsin under en period av                               
        en vecka eller längre/de senaste 30 dagarna…?         

                                      (a)        (b)         (a)        (b)     
                                            någonsin    senaste                                                                         någonsin    senaste
                                                                                                              30 dgr                                                                                                         30 dgr
                                 

1. Haft problem med din sömn                ___    ___ 7. Försökt begå självmord           ___     ___                                      

2. Upplevt allvarlig depression                ___    ___       8. Haft hallucinationer        ___     ___
                   

3. Upplevt allvarlig oro eller spänning     ___    ___       9. Tagit receptbelagd medicin för
                                                                                                          något psykiatriskt problem      ___    ___
4. Haft problem med att förstå, 
     koncentrera dig eller minnas                   ___    ___ 10. Haft anorexi, bulimi eller andra

                              ätstörningar         ___    ___
5. Upplevt svårighet att kontrollera                                     
     våldsamt beteende                                  ___     ___          11. Allvarligt skadat dig själv        ___     ___
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                0=Nej  1=Ja

6. Upplevt allvarliga självmordstankar      ___    ___
                                                                                                   0=Nej  1=Ja                                                                                                  

P2. Hur många gånger har du gjort självmordsförsök?______ 

[Version 2012-06-19]
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