
 

 

 

 

[   

Personer med samsjuklighet 
Livsvillkor och behov av vård och stöd  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anna Maria Lindblom 

Handledare: Ylva Benderix, Mats 

Anderberg      

År: 2015 

  

Masterprogram i missbruk- och beroendevård 60 hp 

Självständigt arbete – Masteruppsats 

Kurs: 5MB35E, 15 hp 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 



 



ABSTRACT 
English titel  Individuals with comorbidity. Living conditions, 

estimation   need for care and support.                     

Author  Anna Maria Lindblom 

Examinator  Idor Svensson; Docent 

Supervisor  Ylva Benderix, Lektor, Mats Anderberg, Lektor 

Adress  Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik 

Date  Mars 2015 

Pages  93 

Keywords  Samsjuklighet, psykiatri, missbruk, psykisk 

  funktionsnedsättning, behov, insats, co-morbidity 

 

 

The purpose of the study was to describe and analyze the living 

condition for individuals with co-morbidity in different spheres of 

life based on a survey conducted in Blekinge county council. The 

aim has also been to examine the relation between individuals with 

co-morbidity and the care and support that is available under 

current legislation. The study examined how two hypotheses about 

comorbidity is related to different spheres of life as well as health 

care and support. Both hypotheses was confirmed by the results of 

the study. Individuals with co-morbidity has often a troublesome 

living situations and they do not receive adequate care and support. 

The study's perhaps most unexpected result is the result that 

emerged in addition to the hypotheses. The young group of people 

with co-morbidity is high and the group has a great need for 

extended care and support activities in all areas of life. Individuals 

with co-morbidity needs to be a continued research focus, 

especially the young persons.  
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INTRODUKTION 
 

 

Många personer med samsjuklighet isolerar sig och saknar resurser att själva söka hjälp 

och formulera sina behov. I sådana fall är det av stor betydelse att samhället agerar 

aktivt och erbjuder insatser till dem som har behov av det (Socialstyrelsen, 2012b). För 

att få kunskap om vilka insatser som är relevanta, behövs en god kunskap om hur dessa 

behov ser ut.  

 

Med samsjuklighet menas att en person med missbruk/beroendeproblem samtidigt har 

en psykisk sjukdom, personlighetsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

och/eller somatisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2007).  Av både Socialtjänstlagen (5 kap. 

8 § SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (7 och 8 § HSL) framgår att kommuner och 

landsting ska planera sin verksamhet i samverkan med utgångspunkt i målgruppens 

behov. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för personer med 

samsjuklighet. Behandling samt stödinsatser för målgruppen ska ske samtidigt och i 

samordnade former (Brooks & Penn 2003, Danermark & Kullberg, 1999, Drake et al. 

2001, Drake et al. 2004, Drake et al. 2006, Ducharme et al. 2006, Meuser et al. 2006a, 

Palmstierna, 2004, SFS 2001:453, SFS 1982:76, Socialstyrelsen, 2007,).   

 

Syftet med denna studie har varit att få kännedom om hur livssituationen kan se ut för 

personer med samsjuklighet, inom olika livsområden utifrån en genomförd inventering i 

Blekinge län. Syftet har också varit att undersöka om personer med samsjuklighet 

erhåller den vård och det stöd som finns att tillgå enligt gällande lagstiftning. Denna 

studie prövar och belyser hypoteser om samsjuklighet relaterat till olika livsområden 

samt möjligheter till rätt vård och stöd.  

 

 

 

Centrala Begrepp 

Följande begrepp används genomgående i studien.  

 

Riskbruk 

 

Cruse (2008) och Johansson och Wirbing (2005) beskriver riskbruk som ett 

konsumtionsmönster av alkohol eller droger som ökar risken för beroende och skadliga 

effekter. Vid riskbruk har det ännu inte uppstått några psykiska eller fysiska skador, ej 

heller några sociala konsekvenser. Riskbruk är inte en diagnos.  

 

 

 

 

 



 

2 

 

Missbruk 

 

Enligt diagnosmanualen DSM-IV diagnosticeras missbruk när minst ett av följande fyra 

kriterier är uppfyllda, missbruket är upprepat och varaktigt samt pågått under en och 

samma tolvmånadersperiod. Kriterierna är upprepad droganvändning som medför 

misslyckande att utföra skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet, utsätter sig för 

riskfyllda situationer såsom bilkörning i påverkat tillstånd, upprepade drogrelaterade 

problem som medfört lagbrott, fortsatt droganvändning trots sociala problem.  

Symtomen ska ej heller ha uppfyllt kriterierna för beroende (Agerberg, 2004, American 

Psychiatric Association, 2002, Socialstyrelsen, 2007).  

 

Beroende 

 

Bruk av substanser som medför någon form av funktionsnedsättning och lidande för den 

enskilde. Enligt diagnosmanualen DSM-IV diagnosticeras beroende när minst tre av sju 

kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod. Viktiga och sociala 

aktivteter påverkas negativt, toleransutveckling, abstinenssymtom eller fortsatt 

droganvändning för att undgå abstinens, längre droganvändning än planerat, en önskan 

om att kunna begränsa droganvändningen, stor del av tillvaron läggs på 

droganvändning, fortsatt droganvändning trots kännedom om skadeverkningar 

(Agerberg, 2004, American Psychiatric Association, 2002, Socialstyrelsen, 2007).  

 

Psykisk funktionsnedsättning 

 

Psykisk funktionsnedsättning medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga 

begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och 

brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen 

(Socialstyrelsen, 2012a,). 

 

Samsjuklighet 

Enligt Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård, innebär samsjuklighet att 

personer med psykisk sjukdom eller personlighetsstörning samtidigt har ett identifierat 

beroende, missbruk (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Attention (2012), Riksförbundet för människor med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, beskriver på sin hemsida att det är vanligt med s.k. overlap, det 

vill säga att en person ofta har flertalet diagnoser inom de neuropsykiatriska och 

psykiatriska spektrat.  De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD, 

Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ger 

sig uttryck redan i barndomen och påverkar individens vardag i betydande grad. En av 

de största svårigheterna är att styra och planera sitt handlande över tid för att nå ett mål.  
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Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter att reglera sin 

uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, att samspela med andra människor, 

inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt att kontrollera motoriken.  

Det är viktigt att framhålla att dessa svårigheter inte växer bort, oftast handlar det om 

mognad och livserfarenhet som hjälper att hantera och kompensera svårigheter. Detta är 

områden som de allra flesta människor kan ha vissa svårigheter inom men när de blir så 

betydande att de kraftigt påverkar en persons utveckling och möjlighet att fungera i sitt 

vardagsliv och i samhället blir det en funktionsnedsättning.  

 

Problembeskrivning 

I början av 1990-talet startades i Sverige en psykiatriutredning. Utredningen 

konstaterade att personer med allvarlig, långvarig psykisk sjukdom har sämre 

levnadsvillkor än övriga Sveriges befolkning. Denna vetskap utgjorde grunden för den 

kommande psykiatrireformen som genomfördes 1995. Reformen syftade till att 

förbättra livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Den nya 

reformen skulle medföra utökad samhällsintegrering, delaktighet, valfrihet samt 

gemenskap med andra människor.  

 

Institutionerna skulle förändras och det fortsatta reformarbetet skulle innebära 

utbyggnad av bostäder och utveckling av dagliga verksamheter i kommunerna. Den 

psykiatriska vården skulle få mer öppna vårdformer (SOU 1992:73, Markström, 2003, 

Socialstyrelsen, 1999). Socialtjänstlagen förändrades och kommunernas uppdrag 

förtydligades. Socialtjänsten skulle vara väl förtrogen med levnadsförhållanden för 

personer med psykisk funktionsnedsättning samt genomföra uppsökande verksamhet, 

upplysa om sin verksamhet samt på vilket sätt kommunen kunde erbjuda stöd (SFS 

2001:453, Åberg, 2001).  

 

1999 publicerades slutrapporten från psykiatrireformen. Tillsynen visade viss 

förbättring på flera områden såsom boende och dagliga verksamheter. När det gällde 

delaktighet och inflytande i samhället var det fortfarande mycket eftersatt 

(Socialstyrelsen, 1999).  

 

Enligt Nordén (2001) har psykiatrireformen inneburit en frihet för personer med psykisk 

ohälsa, med en ökad möjlighet till delaktighet, kontroll, beslut och inflytande över sin 

vård och behandling. Ett flertal stöd- och behandlingsprogram och öppna verksamheter 

har skapats både inom den offentliga och privata sektorn, samt inom frivilligrörelserna. 

Insatserna ute i samhället har börjat koordineras på ett bättre sätt och blivit mer 

effektiva genom olika former av Case management (samverkande insatser) menar 

Markström (2005). Trots att mycket har förbättrats sedan psykiatrireformen, kvarstår 

dock problematiken med samordningen av insatserna menar Printz (2008). 

 

Socialstyrelsen konstaterade under åren 2002 och 2003 att vården för personer med 

psykisk funktionsnedsättning och samtidig missbruk/beroendeproblematik var eftersatt. 

Två samordnare tillsattes nationellt med inriktning psykiatri och missbruk.  
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Deras uppgifter var att se över respektive områdes arbetsformer, samverkan, 

samordning, resurser, kompetens hos personalen, sociala insatser samt rehabilitering av 

personer med psykisk funktionsnedsättning respektive missbruk/beroendeproblematik 

(Dir 2003:133, SOU 2006:100).  Särskilda stimulansmedel avsattes i samband med 

psykiatrireformen till ett projekt som skulle förbättra samverkan av vård och stöd till 

personer med psykisk funktionsnedsättning och samtida missbruk/beroende. 2004 

presenterade Socialstyrelsen resultaten av den långtidsuppföljning som genomförts efter 

projektet. Uppföljningen påtalade vikten av samverkan mellan kommunal socialtjänst 

och landstingspsykiatri. Ett ökat samarbete medförde förbättring av personernas 

livskvalitét och livssituation: missbruksproblematik och kriminalitet minskade   

relationer, psykisk och fysisk hälsa förbättrades. Det fanns också tydliga 

förbättringsområden såsom arbete/försörjning, sociala relationer, fysisk och psykisk 

hälsa. Resultaten pekade på ett långsiktigt hjälpbehov (Socialstyrelsen, 2004). 

Missbruksutredningen (SOU 2011:6) påtalar att cirka 20-30% av de personer som söker 

vård för psykisk ohälsa har missbruks- eller beroendeproblematik. Utredningen visar 

också att 30-50% av personer med missbruks/beroendeproblematik har ökad risk för att 

få psykisk sjukdom eller redan har en känd psykisk sjukdom.  

 

Under 2002-2004 genomfördes ytterligare tillsyn av kommunernas insatser för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Tydliga brister i kommunernas uppsökande, 

inventerande samt informerande verksamhet påtalades. Det saknades bra metoder för 

inventerande verksamhet samt en definition av målgruppen. Tillsynen rekommenderade 

kommunerna att genomföra kartläggning av hur stor målgruppen är samt vilka behov 

den har för att kunna planera och tillföra rätt resurser (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Markström (2005) uppmärksammades det också tidigt att vård- och stödsystemen inte 

lyckades fånga upp de sammansatta behov som personer med psykisk 

funktionsnedsättning hade. Vidare menar Markström (2005) att de samhällsbaserade 

insatserna inte byggdes ut i den takt som mentalsjukhusen lades ned.  

 

Trots psykiatrireformens syfte att förbättra levnadsvillkoren för personer med psykisk 

funktionsnedsättning så konstaterar Socialstyrelsen i ett flertal rapporter att behovet av 

förbättring kvarstår (Socialstyrelsen, 2006 (a), Socialstyrelsen, 2006 (b), 

Socialstyrelsen, 2011). 

 

Psykisk sjukdom, ett begrepp under utveckling 

Psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom har genom åren haft ett flertal olika 

förklaringsmodeller. En medeltida föreställning var att besatthet orsakad av elaka 

avlidna släktingar förklarade ohälsan och beskrevs som ett straff för tidigare begångna 

synder. Senare modeller beskriver svåra barndomsupplevelser, biologiskt arv och fysisk 

åkomma som förklaring till den psykiska ohälsan. I dag kopplas ofta psykisk ohälsa 

samman med livets snabba tempo och höga prestationskrav. I dag ses psykisk sjukdom 

som en komplex sjukdom som är orsakad av flera olika faktorer (SOU 2006:100).  

 

Fysiska, psykiska, sociala och andliga behov anses vara grundläggande hos människan. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ofta ha särskilda behov av vård och 

stöd utöver grundläggande behov.  
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Bedömningen av målgruppens totala behov varierar mellan olika studier och länder. 

Individens psykiatriska symtom, psykosociala funktionsnivå, ålder och sjukdomstid har 

visat sig vara starkt kopplade till behovet av vård och stöd. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning har ofta kognitiva svårigheter, tankestörningar och bristande 

sjukdomsinsikt (Brunt, Hansson, 2005, SOU 2006:100). 

 

2006 presenterade Nationell psykiatrisamordning en ny definition av begreppet psykiskt 

funktionshinder. Socialstyrelsen valde 2007 att använda sig av denna definition med 

vissa justeringar. Avsikten med justeringarna var att förtydliga skillnaden mellan 

personens funktionsförmåga och vilka problem funktionsnedsättningen kan medföra i 

förhållande till omgivningen.  

Funktionshinder beskriver relationen mellan människa och omgivning och inte 

egenskaper hos den enskilde. Socialstyrelsen presenterar 2012 följande definition: 

 

Den målgrupp som Nationella psykiatrisamordnaren definierat består av 

personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa 

svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en 

längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga 

begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en 

funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt 

effekt av funktionsnedsättningen (Socialstyrelsen, 2012a, s. 27). 

 

Missbruk/beroende  

Engel (2007) menar att missbruk av alkohol och droger är vårt största samhällsproblem 

idag. Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige. Omkring 500 000 personer i Sverige 

uppskattas ha ett riskbruk eller missbruk när det gäller alkohol. Cirka 250 000 personer 

anses ha ett alkoholberoende och en femtedel av dessa har ett svårt alkoholberoende. 

Ökad tillgång till alkohol i t.ex. sociala sammanhang leder till att de personer som har 

en ökad sårbarhet för alkohol kommer att utveckla en mer omfattande problematik. 

”Kontinentalt drickande” det vill säga vardagsdrickande anses också utgöra en 

riskfaktor för beroendeutveckling för de personer som tidigare haft ett mer intensivt 

”helgdrickande” (Johansson & Wirbing, 2006).  

 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN, 2012) uppskattar att det 

finns ca 330 000 personer i Sverige som har ett beroende av alkohol och ca 780 000 

personer beräknas ha ett missbruk av alkohol. Uppskattning av antal personer med 

narkotikamissbruk är svårare då definitionen är mer otydlig. CAN uppger att 

Missbruksutredningen som genomfördes 2010 angav 29 000 personer med 

narkotikamissbruk.   

 

Uppgifter om mer exakt förekomst av narkotikamissbruk i Sverige varierar. Det saknas 

en enhetlig definition på vad som ska mätas, hur man har räknat och vilken metod som 

använts. De kartläggningar av narkotikamissbruk som är genomförda i Sverige har 

oftast inriktning tungt missbruk eller personer som testat narkotiska preparat. De fyra 
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senaste nationella kartläggningar med inriktning ”tungt missbruk” presenterar följande 

antal personer: 6000 personer år 1967, 15 000 personer år 1979, 19 000 personer år 

1992, 26 000 personer år 1998. Statens folkhälsoinstitut presenterade 2010 en studie 

genomförd på personer med klassat ”gravt narkotikamissbruk och problematisk 

narkotikaanvändning”, personer som varit inlagda inom slutenvården i hälso- och 

sjukvården samt inom kriminalvården.  

Resultaten visade att ungefär 29 500 personer hade problematisk narkotikaanvändning 

år 2007 ( Franck & Nylander, 2011, Johansson & Wirbing, 2006, Socialstyrelsen, 

2007). Dahlberg & Anderberg (2013) har dock ifrågasatt olika metoders relevans att 

bedöma prevalens. Beroende på vilken statistisk metod som använts nås mycket 

varierande resultat.  

 

Kroppens belöningssystem påverkas på olika sätt av droger. Belöningssystemet 

aktiveras och positiva känslor upplevs. Hjärnan kan inte skilja på olika sätt att tillföra 

stimuli, om det är kroppseget eller tillfört i form av drog (Engel, 2007). Skälen till 

droganvändning anses variera, allt från att vilja få ruseffekten till att motverka ångest 

och oro vid abstinens. Det finns också stora lokala variationer hur tillgången till olika 

preparat ser ut (Johansson & Wirbing, 2006). Franck och Nylander (2011) menar också 

att det finns flera olika orsaker till att en person blir beroende av en drog.  

Personer med samsjuklighet 

I början av 1980-talet började personer med psykisk sjukdom och samtida 

missbruk/beroende uppmärksammas. Samsjuklighet innebär att personer med 

missbruks- eller beroendeproblematik har identifierad psykisk sjukdom och/eller 

somatisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2007).  

Psykisk funktionsnedsättning och ett samtida missbruk/beroende medför stort behov av 

avancerad vård och behandling (Gafoor & Rassool,1989, Lindqvist, 2007, Ogloff et al., 

2004, Snowden, 2001,Young, 2006). Samtliga befolkningsstudier som genomförts med 

strukturerad diagnostik de senaste decennierna har visat på minst fördubblad risk för 

personer med schizofreni eller bipolär sjukdom att under livet bli beroende av alkohol 

och/eller narkotika. Orsaken till detta är sannolikt en ökad sårbarhet, såväl kroppsligt 

som socialt. Samsjuklighet ger konsekvenser både socialt, medicinskt, försämrar såväl 

beroende som den psykiska sjukdomen, ökad risk för somatisk sjukdom, utslagning från 

arbetslivet, negativa konsekvenser för sociala relationer samt hemlöshet. Samsjuklighet 

innebär också ökad risk för suicidförsök och suicid (Meuser, 2006, Öjehagen, SOU 

2011:6, Öjehagen et al. 2006).  

Vid 5-årsuppföljningen av psykiatrireformens samverkansprojekt kring personer med 

samsjuklighet fann man att 9 procent hade avlidit i tidig ålder vilket innebär 8 gånger 

ökad risk jämfört med övriga befolkningen. Vanligaste dödsorsaken var missbruk 

(Öjehagen, SOU 2011:6). Öjehagen (SOU 2011:6) presenterar en sammanställning av 

ett flertal studier som genomförts utanför Norden. Studierna visar att personer med 

missbruk/beroende har en klart förhöjd risk att drabbas av psykisk 

sjukdom/personlighetstörning och tvärtom. Förekomsten av olika psykiatriska tillstånd 

är högre vid svårare missbruk/beroende. Personer med narkotikamissbruk/beroende har 

i högre grad psykisk sjukdom eller personlighetsstörning än personer med 

alkoholmissbruk/beroende. Det finns få studier genomförda i Norden om förekomst av 

samsjuklighet (Öjehagen, a.a). De som finns visar samma resultat som i internationella 
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studier, dvs. att personer med missbruk/beroende har 30-50 procent ökad risk för 

psykisk sjukdom. Även i Norden är samsjuklighet vanligare hos personer med 

narkotikamissbruk/beroende än alkoholmissbruk/beroende.  

Palmstierna (2004) menar att psykisk sjukdom och missbruk är relaterade till varandra, 

där diagnoserna påverkar varandra men att orsakskedjan inte kan förklaras.  

 

Denna grupp behöver stora insatser när det gäller vård och stöd, visar ett sämre 

behandlingsresultat, risk för återfall samt stor risk för fysisk ohälsa (Drake et al., 2001). 

Personer med samsjuklighet hamnar ofta mellan olika vårdgivare. När behandling sker 

av olika vårdgivare som inte samarbetar leder det ofta till att behandlingarna avbryts 

(Ducharme et al, 2006, Gefvert et al, 2006, Meuser, 2006, Palmstierna, 2004).  

Flertalet forskare påtalar att personer med samsjuklighet ofta fortfarande får behandling 

för endast den ena diagnosen, antingen för missbruk/beroende eller psykisk ohälsa, 

behandling ges sällan samtidigt (Drake, Mercer-McFadden, Mueser, McHugo, Qregory, 

Bond, 1998, Gefvert, Sundberg, Wiberg, 2006). Behandling och ansvar för personer 

med samsjuklighet delas mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård vilket kan leda till 

samarbetssvårigheter kring målgruppen. Detta resulterar i att personer med 

samsjuklighet blir utan behandling som täcker båda problemen, vilket leder till 

försämrad hälsa, dödligheten ökar och en stor del av de som har samsjuklighet blir 

hemlösa. Psykisk funktionsnedsättning kan vara direkt orsakad av missbruk/beroende 

och tvärtom, detta försvårar bedömningen av samsjuklighet, då det inte är självklart 

vilket problem som kommit först. (Adams, 2008, Agerberg, 2004, Fridolf, 2004,Gefvert 

et al. 2006, Johansson & Wirbing, 1999, Meuser et al. 2006a, Socialstyrelsen, 2007).  

Det är av stor vikt att både psykisk sjukdom och missbruk/beroende behandlas samtidigt 

under samordnade former för bästa resultat (Angress et al. 2002, Drake et al. 2001, 

Drake et al. 2007, Ducharme et al. 2006, Gefvert et al. 2006, Lindqvist, 2007, Ogloff et 

al. 2004, Palmstierna, 2004, RachBeisel et al. 1999, Snowden, 2001, Socialstyrelsen, 

2007, SOU 2006:91, Young, 2006). 

Levnadsvillkor 

Målgruppen personer med samsjuklighet har trots genomförda reformer i Sverige ett 

utanförskap i samhället samt sämre levnadsförhållanden än övrig befolkning (SOU 

2006:100) 

 

Ekonomi 

I Slutbetänkandet av Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) beskrivs 

svårigheterna för målgruppen när det gäller att kunna betala vardagens utgifter, många 

tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd. Målgruppen har lägre inkomst än befolkningen i 

övrigt. Den allra lägsta inkomsten har målgruppen med samsjuklighet. Socialstyrelsen 

(2008) påtalar också att denna grupp är mer utsatt än andra grupper.   

 

Arbete 

Att arbeta ökar självkänslan och minskar därmed både möjlighet och önskan om 

missbruk. Andelen människor som får sjukersättning eller aktivitetsersättning växer 

stadigt och är relaterat till psykisk ohälsa (SOU 2006:5, Carlénius, Johansson, 2006).  
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Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 

och många har heller inte annan sysselsättning alls och studier visar att det är ofta 

mindre än 15 procent som har ett arbete. Forskarna visar också att personer med psykisk 

funktionsnedsättning önskar få ett vanligt arbete (Bengtsson – Tops & Hansson, 1999, 

Bond et al. 2001, Eklund et al. 2001, Grove, 1999, SOU 2006:100).  

 

Brunt & Hansson (2005) menar att personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

ett arbete upplever sig ha en bättre situation vad gällande psykiatriska symtom, hälsa 

och välbefinnande. Enligt Statistiska Centralbyrån så har närmare 60 procent av 

målgruppen nedsatt arbetsförmåga. Mueser et al. (2006) beskriver förbättringsprognos 

hos målgruppen som får ta del av yrkesträning.  

 

Rantakeisu (2002) har i sin avhandling om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga 

yttringar genomfört fyra omfattande studier. Resultaten visar att arbetslösa känner sig 

nedvärderade av sin omgivning, har försämrad hälsa och psykiska besvär.  

 

Ett arbete bidrar inte enbart med försörjning utan är av stor vikt för en persons 

vardagsrytm, struktur och ofta tillför viss mening i livet. Många arbetslösa får därför 

svårigheter kring aktivering och en känsla av meningslöshet i tillvaron (Samuelsson, 

2002). Flera studier visar att arbetslöshet ofta är psykiskt påfrestande, stressande och 

innebär för många en känsla av att inte ha kontroll över sitt liv. Välbefinnande och hälsa 

påverkas av stress, oro och ångest vilket anses förklara att nedstämdhet är vanligt 

förekommande hos arbetslösa (Kassman & Stojanovic, 2003, Levi & Pettersson, 1999, 

Novo, 2000, Rantakeisu, 1996, Åhs, 2006). Backhans, Lundin, Hemmingsson (2011) 

visar i två kohortstudier som rör arbetslöshetens konsekvenser att det finns ett klart 

samband mellan arbetslöshet, psykisk ohälsa och självmord.  

 

Dieter Henkel (2011) presenterade 2011 en forskningsöversikt genomförd kring temat  

arbetslöshet och missbruk de senaste 20 åren. Forskningen visar att arbetslöshet är en 

tydlig riskfaktor för både riskbruk och missbruk. Arbetslöshet medför också att 

återfallsrisken efter genomförd behandling är större men också omvända sambandet att 

missbruk ökar risken för att bli arbetslös.  

 

Social gemenskap 

Socialtjänstlagen (2001:453) säger att alla människor har rätt till delaktighet i samhället. 

Socialnämnden ska underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra 

människor, samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning så att de kan bo på 

ett sätt som är anpassat för eventuella särskilda behov. Trots det så visar flera 

undersökningar att personer med psykisk funktionsnedsättning inte deltar aktivt i 

samhället (Bülow, 2004, Socialstyrelsen, 2006, SOU 2006:100). Bristen på daglig 

sysselsättning framstår som ett av de mest överhängande problemen efter 

psykiatrireformens genomförande. Siffrorna för andelen personer med sysselsättning 

varierar i olika undersökningar. Bülow (2004) visar att 38 % av personerna har 

sysselsättning medan Arvidssons (2005) undersökning visar att 33 % har sysselsättning. 

Socialstyrelsens tillsyn 2002-2004 visade att hela 50 % hade daglig sysselsättning 

(Socialstyrelsen, 2005). Brunt och Hansson (2005) påtalar vikten av att personalen ska 

arbeta för att berika den enskildes vardagsliv. Mueser et al. (2006) beskriver att familjen 
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ofta blir lidande, anhöriga bryter kontakten, tillstånden förvärras ytterligare med ökar 

missbruk/beroende, ensamhet och utanförskap i samhället.  

 

 

 

 

Boende 

Kommunerna har genomfört en utveckling av boende och sysselsättning under senaste 

åren. Dock finns det skillnader var man bor någonstans. I mindre kommuner finns 

sämre tillgänglighet till särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008). Mueser et al. (2006) 

påtalar vikten av ett drogfritt boende för personer med samsjuklighet.  

Problematiken med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk/beroende 

leder ofta till problem med bostad, målgruppen har ofta svårt att överhuvudtaget ta sig 

in på bostadsmarknaden. Gruppen har stort behov av ett tryggt boende, tyvärr medför 

funktionsnedsättningen anpassningssvårigheter till bostäder som socialtjänsten hänvisar 

till. Det beteende som ibland uppvisas kan leda till att andra tar avstånd.  

 

De svårast sjuka i målgruppen kan ibland behöva särskilt boende. Enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) ska personer med psykisk funktionsnedsättning 

tillförsäkras en välfungerande bostad och det stöd han eller hon behöver.  

 

Fysisk hälsa  

Socialstyrelsen (2010) framför att personer med psykisk funktionsnedsättning ofta har 

en dålig somatisk hälsa, behov tillgodoses ej som för andra grupper. Risken är större att 

drabbas av fysisk ohälsa när man samtidigt har en psykisk funktionsnedsättning. Både 

svenska och internationella studier visar att risken för kroniska sjukdomar såsom 

hjärtsjukdom, njursjukdom samt diabetes är ökad (Björkenstam , Ljung,  Burström, 

Mittendorfer-Rutz,  Hallqvist,  Ringbäck Weitoft, 2012,  Luppino, De Wit, Bouvy, 

Stijnen, Cuijpers, Penninx,  Zitman, 2010). Johansson & Wirbing (2005) beskriver 

vanliga alkoholrelaterade somatiska symtom: magbesvär, högt blodtryck, infektioner, 

diabetes och höga blodfetter. 

 

Närstående och sociala nätverk 

 

Det är viktigt att identifiera vilka personer och vilket socialt stöd i den 

enskildes omgivning som kan vara ett stöd i rehabiliteringen. Det är 

också viktigt att stärka dessa personers betydelse och de insatser de kan 

göra (Socialstyrelsen, 2007, s. 143).  

 

Det är en betydande del av befolkningen som har missbruks-eller beroendeproblematik, 

även om det exakta antalet är osäkert. Runt dessa personer finns närstående/anhöriga.  

Den närstående/anhörige är en mycket viktig resurs för att den som blir sjuk ska återfå 

sin hälsa och livskvalitet. Anhöriga drabbas ofta också själva av oro, nedstämdhet och 

vanmakt (Johansson, 2007). När en familjemedlem drabbas av psykisk sjukdom 
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påverkas hela det sociala nätverket. Lundin och Mellgren (2012) beskriver vikten av det 

stöd som anhöriga bör få ta del av inom psykiatri och socialtjänst.  

Anhörigas kunskaper och kännedom om deras sjuke anhörige är ovärderliga. De kan 

bistå med information som så småningom kan vara en grund i det kommande 

behandlingsarbetet.  

Väldokumenterade forskningsresultat visar att det sociala nätverket ökar personens 

möjlighet till återhämtning (Ottosson, 2009). Det sociala nätverket kan aldrig ersättas 

fullt ut av samhällets insatser, därför bör närstående involveras tidigt, om det inte finns 

starka skäl för att avstå detta. Vårdpersonalens inställning till närståendes delaktighet i 

vården är mycket viktig. Den sjukes inställning påverkas av personalens inställning 

(Nationell psykiatrisamordning, 2006).  

Lundin & Mellgren (2012) menar att vara anhörig till psykiskt sjuka personer medför 

ofta mycket starka känslor som sorg, förtvivlan, skam och vrede. Det är viktigt att 

anhöriga får tala om sina upplevelser, när anhöriga mår väl så mår även den sjuke 

bättre.  

Östmans (2000) forskning kring området har formulerat begreppet familjebörda, som 

används som en beskrivning av hur familjen och nätverket påverkas negativt runt en 

person med psykisk sjukdom. Östman påtalar också att det är många närstående som 

själva upplever psykisk ohälsa på grund sin anhöriges insjuknande i psykisk sjukdom.  

Lundin och Mellgren (2012) beskriver vikten av information och kunskap för att som 

närstående på bästa sätt kunna ge stöd i vardagen såsom t ex. tydlighet och 

förutsägbarhet. Kunskap som ska förmedlas från psykiatrins och socialtjänstens 

personalresurser.  

Skårner (2001) beskriver vikten av sociala nätverk runt en person med 

missbruk/beroendeproblematik. Forskning har pågått länge och nätverket runt personen 

anses ha stor betydelse, både när det gäller vägen in och vägen ur missbruk. Nätverket 

genomför en ständig påverkan på omgivningen, samspelet i olika situationer pågår. En 

människas självbild påverkas av hur omgivning och nätverk bemöter och bekräftar. Det 

sociala sammanhanget anses vara under ständig förändring som ett resultat av relationen 

och samspelet.  

Statens folkhälsoinstitut presenterar 2006 Rapporten ” Vad får missbruket för 

konsekvenser”. Rapporten ger en sammanställning av aktuell forskning. Få studier både 

nationellt och internationellt har rört vuxna närståendes egen situation vid missbruk. De 

flesta studier rör barn och familjesituationen. Studierna är oftast kopplade till hur 

anhöriga kan påverka gynnande för den enskildes förmåga att söka hjälp. I början av 

1990-talet presenterades en stor studie från en amerikansk forskargrupp som följt 

personer med alkoholmissbruk och dess familjer. En av slutsatserna dem kom fram till 

var att närstående hade stor risk att själva utveckla egna psykiska eller psykosomatiska 

symtom och/eller eget missbruk. En annan slutsats var att anhöriga ofta använde sig av 

coping-strategier för att klara av sin situation. Strategierna var värdefulla både för dem 

själva med också för rehabiliteringen av personerna med alkoholmissbruk (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006).  

Melin och Näsholm (1998) och Socialstyrelsen (2007) påtalar att anhöriga bör 

engageras i vården av personer med missbruks/beroendeproblematik. Anhöriga bör ha 

stor betydelse och inflytande över hur vården utvecklas. Relationen mellan anhöriga och 
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personer med missbruk/beroendeproblematik kan vara avgörande för om behandling 

genomförs, dess effekt och möjlighet till förändring.  

Därför bör också stödjande insatser till den anhörige ges. Socialstyrelsen (2007) vill 

dock förtydliga att forskning inte helt entydigt kan säga att familjen alltid är bra för 

långsiktig drogfrihet eller rehabilitering. Det måste alltid göras en bedömning av 

relationernas kvalitet.  

Barn som anhöriga 

Barn till föräldrar med psykisk sjukdom har en ökad risk för egen psykisk ohälsa, har 

ofta svårigheter i det dagliga livet, känner skuld för sin anhöriges sjukdom och har även 

svårt i relationer till andra. Det finns en brist på kunskap om barns upplevelser när 

barnet har en psykiskt sjuk förälder, hos personal inom vuxenpsykiatrin. Forskning visar 

att det finns myter om att barnen till psykiskt sjuka föräldrar bör skyddas och därför inte 

bör informeras om varför deras förälder är annorlunda. Författarna menar i stället att 

barn inte bör lämnas med sina fantasier om sjukdomen och dess orsaker utan barnet ska 

få ta del av information och kunskap för att förstå det som händer (Lundin och 

Mellgren, 2012).  

Regeringen gav 2008 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att kartlägga andelen barn som 

växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna har missbruksproblematik samt hur 

deras problematik ser ut. Kartläggningen visade att barn som växer upp i familjer med 

missbruk visar olika symtom eller problem vid missförhållande. Barnen löper högre risk 

att själva utveckla egna alkoholproblem. Depressivitet, ängslighet och 

beteendestörningar kan förekomma medan det finns också de barn som aldrig utvecklar 

någon form av egen problematik. Många olika faktorer påverkar hur det går för barnen. 

Barnets olika former av levnadsförhållanden är avgörande för hälsan. Familjestruktur, 

föräldrarnas livsstil och beteende påverkar. Samstämmiga forskningsresultat visar att 

barn i ”lågstatusfamiljer” löper större risk för psykosociala problem samt problem i 

skolan. Prospektiva studier visar att barn till föräldrar som genomgått behandling 

uppvisar mindre beteendeproblem. Analysen av denna sammanställning påtalar 

framförallt två olika motiv till insatser för barn till missbrukande föräldrar. Det ena 

alternativet är att barn inte ska behöva utsättas för utsatta situationer utan att samhället 

ger insats och stöd. Det andra motivet är att minska lidandet i vuxen ålder i form av 

psykiska problem (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Lindstein (2001) menar att barn som växer upp i familjer där någon förälder eller båda 

har missbruks/beroendeproblematik ofta är präglade av omsorgssvikt och har hög 

stressnivå. Flertalet studier beskriver omsorgssvikten som försummelse av mat, hygien 

och kläder. Den höga stressnivån medför ohälsa hos barnet. Stressnivån hänger samman 

med rollförändring i familjen, förhöjd konfliktnivå samt oförutsägbarhet. Det 

förebyggande arbetet bör fokusera på de insatser som kan sänka stressnivån hos barnet. 

Zetterlind (2006) finner att ungdomar i familjer med mindre konflikter och bättre 

sammanhållning inverkar gynnande för den unges egen risk för missbruksutveckling. 

Hansson (2004) betonar vikten av familjeterapi som inriktar sig på relationerna inom 

familjen och terapins effekter för att få familjen mer funktionell.  

Skerfving (2005) beskriver tre faktorer som har visat sig vara centrala för att hjälpa barn 

och föräldrar. 
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- Samspelet mellan föräldrar och barn – framför allt den tidiga mor-barnrelationen 

och den känslomässiga anknytningen.  

- Samtal med barn om föräldrars sjukdom och vad det innebär för barnets liv.  

- Samverkan kring minderåriga barn sker mellan psykiatri, socialtjänst, 

barnavårdcentral, barnomsorg och skola.   

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver sedan 1 januari 2010 att hälso- och 

sjukvården ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd kring barnets 

psykiskt sjuke förälder eller annan vuxen person som barnet bor tillsammans med. 

Denna lagändring har medfört större krav på personal inom vårdapparatens olika 

verksamheter. Satsningar har genomförts på olika sätt i form av utbildningsinsatser och 

rutiner för arbetet med minderåriga barn. I Sveriges olika verksamheter inom psykiatrin 

beskrivs flera olika arbetssätt både lokalt, regionalt och nationellt (Lundin & Mellgren, 

2012).  

Huvudmännens ansvar 

Insatser till personer med samsjuklighet regleras främst i Socialtjänstlagen och Hälso- 

och sjukvårdslagen. Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde personen med 

samsjuklighet får den hjälp och vård som han/hon behöver. Insatserna som erbjuds 

enligt socialtjänstlagen är frivilliga. Personer med samsjuklighet kan även omfattas av 

åtgärder enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (LPT), Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM och Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).  

Vissa personer kan vara i behov av rätt till insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS (SFS 2001:453, SFS 1993:387, SFS 1988:870, SFS 

1991:1128, SFS 1991:1129, SFS 1982:763) .  

Kommunens övergripande skyldigheter 

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453), har socialnämnden ansvar för att göra sig 

väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysisk och 

psykisk funktionsnedsättning samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 

socialtjänstens verksamhet i dessa områden. Denna uppsökande verksamhet är 

avgörande för att nå personer med psykisk funktionsnedsättning och kunna ge dem 

socialtjänstens insatser. Kommunen behöver ha en god kännedom om denna grupp och 

dess behov för att kunna anpassa sina verksamheter. Kommunen ska också planera 

insatser för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. När det gäller 

planeringen ska den ske i samråd med landsting eller andra myndigheter eller 

organisationer.  

Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden arbeta för att 

människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 

livsföring ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Detta 

innebär bl.a. att socialnämnden också ska medverka till att den enskilde får en 

meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes 

behov av särskilt stöd. Bostäder med särskild service ska erbjudas för dem som till följd 

av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver ett sådant boende. Enligt 15 § lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska kommunen 

regelbundet följa upp vilka som omfattas av lagen samt vilka deras behov av stöd och 

service är.  
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Kommunenernas arbete kring missbruksproblematik regleras i socialtjänstlagen 

(2001:453). Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde personen med 

missbruk/beroende får den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån sitt 

missbruk/beroende. Insatser för missbruk/beroende som erbjuds enligt socialtjänstlagen 

är frivilliga. Om det är nödvändigt att personer med missbruk/beroende får vård men 

inte samtycker till detta kan vården under vissa förutsättningar ges mot den enskildes 

vilja. Detta är reglerat i Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Landstingets övergripande skyldigheter 

Enligt 1 och 3 § Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvården 

medicinskt, psykiatriskt och neuropsykiatriskt utreda, förebygga och behandla personer 

med riskbruk, psykisk sjukdom eller störning samt behandla somatiska sjukdomar och 

skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet med den enskilde.  

Hälso- och sjukvården ansvarar för kartläggning/utredning och behandling för personer 

med missbruks/beroendeproblematik och misstänkt samsjuklighet, missbruk och 

psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (SFS 1982:76). I uppdraget ligger också 

rehabilitering och uppföljning i öppen och sluten vård för personer med samsjuklighet.  

Landstinget ska planera sina insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 

och/eller samsjuklighet i samverkan med kommunen eller andra samhällsorgan och 

organisationer.  

Gemensam skyldighet 

Socialtjänstlagen (2 kapitel 7§) och Hälso- och sjukvårdslagen (3 f § HSL) föreskriver 

från och med januari 2010 att när en person har behov av insats från både kommun och 

landsting ska huvudmännen tillsammans upprätta en samordnad individuell plan med 

den enskilde i fokus. Detta lagkrav innebär att personer med samsjuklighet med insatser 

från Socialtjänst och psykiatri ska ha en upprättad samordnad individuell plan. Den 

samordnade individuella planen ska regelbundet följas upp, utvärderas och omarbetas 

om så behövs. Det ska finnas tydliga upprättade rutiner för samarbetet mellan 

huvudmännen (SFS 2001:453, SFS 1982:763).  

 

Samordnad vård och behandling vid samsjuklighet 

Forskningsöversikter visar att samordnad behandling av personer med samsjuklighet är 

den vårdform som är evidensbaserad (Angress et al. 2002, RachBeisel et al. 1999, 

Socialstyrelsen, 2007). Många års klinisk forskning har framfört behovet av samordnad 

behandling men trots detta är tillgången till denna vårdform relativt låg. Forskning 

genomförd i USA visar att mellan sju och tio miljoner personer har samsjuklighet. 57 % 

av alla behandlingshem i USA erbjuder samordnad behandling för samsjuklighet 

(Ducharme et al. 2006).  

För personer med samsjuklighet bör samordnad behandling ske i en och samma 

verksamhet med en gemensam huvudman.  Detta skapar förutsättningar för samverkan 

och leder till att: resultaten förbättras, återhämtningen sker snabbare när behandlingen 
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genomförs av specialister i det gemensamma teamet där tillstånden ska behandlas 

samtidigt.  

Samordnad behandling ger ökad livskvalitet och förbättrad psykosocial funktion 

(Brooks & Penn, 2003, Danermark & Kullberg, 1999, Drake et al. 2001, Drake et al. 

2004, Drake et al. 2006, Ducharme et al. 2006, Meuser et al. 2006a, Palmstierna, 2004, 

Socialstyrelsen, 2007).   

Meuser et al. (2006a) menar att den samordnade behandlingen är särskilt viktig för att 

motverka den negativa påverkan som psykisk funktionsnedsättning ger på återhämtning 

från missbruk. Behandlingstiden bör pågå under en längre tid, minst ett år. Då ges 

möjlighet till jämna och successiva framsteg.  

Vissa delar är av särskilt stor vikt i den samordnade behandlingen för att kunna bedriva 

den som en helhet såsom att arbeta i team. Gemensam farmakologisk behandling, 

gemensam behandlingsform, utbilda familj och närstående, särskild utbildning för 

personal samt handledning bör ingå (Meuser, 2003, Drake, 2000).  

Morgenstern et al. (2006) genomförde en studie av 302 kvinnor i USA med känd 

samsjuklighet. Kvinnorna erhöll en långsiktig samordnad vårdinsats (intensiv case 

management) som jämfördes med kvinnor som erhöll sedvanlig vård. Uppföljning 

genomfördes efter 3, 9 samt 15 månader. Resultatet visade att det var dubbelt så många 

av kvinnorna som erhöll intensiv case management som efter 15 månader var fortsatt 

drogfria. Forskarna rekommenderar denna samordnade vårdform när det gäller 

stödinsatser för personer med samsjuklighet.  

Sandberg (2006) beskriver begreppet team som en arbetsgrupp som lyckas bra i sitt 

arbete. Ett team har en speciell sammansättning av personer med olika yrkesbakgrunder. 

Teamarbete passar bra för personer med samsjuklighet, de behöver insatser inom flera 

olika livsområden och arbetsområden (Drake et al. 2006, Gefvert et al. 2006).  

Forskare beskriver svårigheten att sammanställa studier som studerar 

behandlingseffekter av personer med samsjuklighet. Studierna är ofta små, har korta 

uppföljningstider samt att man inte alltid använt validerade instrument för mätning. 

Resultaten av de sammanställningar som gjorts är liktydiga, personer med samsjuklighet 

bör behandlas under samordnade former, integrerad behandling, gärna i teamarbete. 

Forskarna påtalar också vikten av fortsatta studier kring fungerande behandling för 

personer med samsjuklighet (Horsfall, Cleary, Hunt, Walter, 2009, Schult, Meier, 

Stirling, 2011, Thylstrup, Johansen, Sønderby, 2009). 

Öjehagen (SOU 2011:6) beskriver problematiken kring handläggning av personer med 

samsjuklighet i både socialtjänst och sjukvård.  Inom bägge områdena är det av stor vikt 

att identifiera, utreda och behandla samsjuklighet på rätt sätt. För att kunna genomföra 

vård och behandling behövs kunskap om hur vanligt förekommande samsjuklighet är.  

Case Management  

Case management är en arbetsmetod som ger stöd till personer med samsjuklighet. 

Begreppet Case management som utvecklades i USA som följd av nedmonteringen av 

mentalsjukhus, blev ett arbetssätt för att kunna förmedla vårdinsatser till målgruppen. 

Metoden utvecklades som följd att inga andra insatser fungerade. Det finns ett flertal 

modeller som utvecklats genom åren.  
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En Case manager ansvarar för, planerar, organiserar, samordnar och utvärderar den vård 

och det stöd som en person erhåller. Knutna till Case managern finns ett 

tvärprofessionellt team som tillsammans med Case managern har ansvar.  

Case managern har ofta en nära relation med terapeutiska inslag med sin klient (Brunt 

& Hansson, 2005, Palmstierna, 2004, Socialstyrelsen, 2011, Wirbing & Borg, 2011). 

Den modell för Case management som har starkast forskningsstöd är ACT-modellen, 

assertive community treatment (Burns, Catty, Dash, Roberts, Lockwood, Marshall,  

2007, Palmstierna, 2004) Denna modell innebär att Case managern förutom 

samordningsfunktioner, planering, uppföljning samt stöd också arbetar med motivation, 

återfallsprevention, social färdighetsträning och undervisning.  

En stor del av arbetet är i form av uppsökande verksamhet. Vård och stöd ges 

framförallt i klientens hemmiljö (Brunt & Hansson, 2005, Ljungqvist & Jenner, 2011, 

Palmstierna, 2004, Smith & Newton, 2007, Socialstyrelsen, 2011, Wirbing & Borg, 

2011). 

 

Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att inventering 

av personer med psykisk funktionsnedsättning genomförs (Socialstyrelsen, 2012). 

Genom att utföra en inventering kan kommuner och landsting skaffa sig en uppfattning 

om hur många personer med psykisk funktionsnedsättning med eller utan 

missbruk/beroende problematik som finns samt hur behoven ser ut för denna grupp. 

Målgruppen har ofta kontakt med ett flertal olika vårdgivare varför det är av stor vikt att 

inventeringen genomförs på bred front med olika deltagande myndigheter 

(Socialstyrelsen, 1999, Socialstyrelsen, 2005, SOU 2006:100). Socialstyrelsen (2012a) 

påtalar vikten av att öka kunskapen om målgruppens situation samt om behovet av 

hälso- och sjukvårds insatser och sociala insatser. Den kunskap en inventering ger kan 

kommuner och landsting använda sig av för att planera sina verksamheter och erbjuda 

rätt vård och stöd. För att förbättra målgruppens hälsa och levnadsvillkor. Ökad 

kunskap om målgruppens behov medför också att Socialstyrelsen kan genomföra 

uppföljningar nationellt för att undersöka om målgruppen erhåller adekvata insatser 

oberoende av var dem bor.  

Tidigare har det saknats givna metoder för hur ett inventeringsarbete skulle genomföras 

och ett flertal olika metoder har använts i svenska studier (Jansson et al 2003, Jansson et 

al 2004, Arvidsson, 2005). Socialstyrelsen och Länsstyrelsens nationella tillsyn av 

kommunernas insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning under 2002-2004 

visade att en stor andel av landets kommuner inte genomför tillfredställande 

inventeringar av målgruppen. Tillsynsmyndigheterna konstaterade samtidigt att 

kommunernas uppsökande och informerande verksamhet var bristfällig. För att förbättra 

kommunernas inventerande, uppsökande samt informerande verksamhet startade 

Socialstyrelsen ett utvecklingsarbete tillsammans med 7 lokala projekt i landet. 

Socialstyrelsen har därefter utarbetat ett enhetligt verktyg för inventering av personer 

med psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2012a).  
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Informerande och uppsökande verksamhet 

Personer med samsjuklighet kan ofta ha svårigheter att själva söka den hjälp de 

behöver. Centralt är att kommunernas arbete ska vara förebyggande. Därför är 

socialtjänstens informerande och uppsökande arbete av stor betydelse.  

Nationell psykiatrisamordning beslutade år 2006 att stödja uppsökande verksamhet för 

personer med psykisk funktionsnedsättning (SOU, 2006:5). I augusti 2012 presenterade 

Socialstyrelsen (2012b) resultaten av det utvecklingsarbete som genomförts parallellt 

med inventeringsarbetet. Materialet visade att informerande och uppsökande arbete i 

landets kommuner uppvisade en stor variation av inriktning, modeller samt arbetssätt. 

Det finns ett behov av utveckling av ett kunskapsstöd som ska användas på lokal nivå. 

Kunskapsstödet bör enligt Socialstyrelsen omfatta två delar. En del med informations- 

och utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring psykisk sjukdom och samhällets 

hjälpinsatser och en del med särskilda uppsökarteam eller annan form av 

uppsökarfunktioner i kommunerna. Socialstyrelsen arbete med att ta fram riktlinjer 

kring uppsökande verksamhet pågår.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara tillgänglig för alla, så även i akuta 

situationer. Psykiatrins roll i det uppsökande arbetet innebär att t.ex. snabbt kunna 

tillhandhålla hembesök av läkare för psykiatrisk bedömning i mobila team som kan 

arbeta i den enskildes närmiljö samt finnas till hands för socialtjänsten när den enskilde 

inte vill ha kontakt med psykiatrin (Socialstyrelsen, 2012b).  

I denna studie används insamlad data från en genomförd inventering som empirisk 

grund. Linnéuniversitetet, Anna Maria Lindblom, leg. Sjuksköterska samt fil.mag. vid 

Institutionen för pedagogik  

 

 

Sammanfattning 

Trots flertalet genomförda reformer i Sverige så lever personer med samsjuklighet ofta i 

ett utanförskap och med sämre levnadsförhållanden än andra på alla livsområden och 

behovet av förbättring kvarstår. Som framgår av kunskapsgenomgången saknar 

personer med samsjuklighet saknar ofta resurser att själva söka hjälp och formulera sina 

behov. Denna grupp behöver stora insatser när det gäller vård och stöd och det är 

vanligt att insatserna som ges avbryts och risken för återfall och försämrad ytterligare 

psykisk ohälsa är stor. Det är av stor vikt att både psykisk sjukdom och 

missbruk/beroende behandlas samtidigt under samordnade former för bästa resultat.  

För att få en mer heltäckande och samtidigt tydligare bild av hur livssituationen och 

livsvillkoren ser ut för målgruppen samt i vilken omfattning de erhåller vård och stöd så 

genomförs nu denna studie.  
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Syfte, hypoteser och genomförande 

 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur livssituationen kan se ut för 

personer med samsjuklighet inom olika livsområden utifrån en genomförd inventering i 

Blekinge län. 

 

Syftet har också varit att undersöka om personer med samsjuklighet erhåller den vård 

och det stöd som finns att tillgå enligt gällande lagstiftning.  

 

Med utgångspunkt i den redovisade kunskapsgenomgången har två huvudsakliga 

hypoteser formulerats: 

 

1: Personer med samsjuklighet har ofta sämre villkor inom följande livsområden; 

boende, arbete/sysselsättning/fritid, ekonomi, relationer och hälsa. 

 

2: Personer med samsjuklighet får ej relevanta insatser i relation till sin livssituation. 

 

Dessa båda övergripande hypoteser har prövats med stöd av empiri som samlats in vid 

en inventering i Blekinge 2012. Uppsatsförfattaren genomförde tillsammans med 

Kunskap till praktik i Blekinge en inventering av personer med samsjuklighet i 

Blekinge samt skattning av vård och stöd under år 2012. Deltagande huvudmän var 

Landstinget Blekinge, kommunerna i Blekinge, Försäkringskassan samt Frivården. 

Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete inom SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården.   

Målgruppen personer med samsjuklighet innefattar personer över 18 år med 

missbruk/beroende och samtidig psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden (bostad, studier, 

arbete, sysselsättning, social gemenskap, relationer och fritid). Funktionsnedsättningen 

ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid (minst 1 år). 

Funktionsnedsättningen ska ha varit en konsekvens av psykisk sjukdom/störning och 

samtidigt missbruk. 

Inventeringen har gällt de personer som varit mantalsskrivna i Blekinge län, kända i 

kommun/landsting inklusive enskilda/privata aktörer som driver verksamhet på de olika 

huvudmännens uppdrag. Det innebär att även personer som var mantalsskrivna i 

Blekinge län och som har varit placerade i enskild verksamhet har ingått i 

inventeringen.  

Personer missbruk/beroende utan samtidig psykiatrisk samsjuklighet ingår inte i 

målgruppen. Ej heller personer med: psykisk utvecklingsstörning utan annan psykisk 

störning, psykiatriska tillstånd som är av kortvarig och övergående natur, 

demenssjukdomar utan samtidig psykisk störning, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning utan samtidigt missbruk. 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

 

Denna studie är av hypotesprövande karaktär. Den har anknytning till Filosofen Karl 

Poppers resonemang att en teori aldrig kan veriferas utan den kan endast falsifieras 

genom empiriska studier. Hypotesen som ställs ska motbevisas. Popper anser också att 

alla vetenskapliga teorier från början utgår från en form av antagande, en hypotes som 

kan vara mer eller mindre sannolik (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012).  

Thomassen (2007) påtalar att hypoteser beskriver möjliga samband. Hypotesen är ett 

antagande som sedan visar sig vara sant eller falskt. Den vetenskapliga upptäckten, 

hypoteserna samt forskarens kreativitet påverkar förmågan att se nya och oväntade 

samband. En undersökning som stödjer en hypotes kanske inte alltid bevisar eller 

bekräftar men kan tydligt bidra till ett förstärkt antagande. 

 

Val av metod 

För att få kännedom om hur många personer med samsjuklighet som sammanlagt är 

mantalsskrivna i Blekinge län samt inventera livssituationen och behovet av insatser för 

personer i målgruppen, har studien utgått från ett kvantitativt metodologiskt synsätt. En 

kvantitativ metod användes eftersom studien riktade sig till en relativt stor population. 

Kvantitativ metod studerar hur många av en population som har en viss egenskap såsom 

kön, ålder samt skattning av behov av vård och stöd i denna studie (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005).  

För att uppfylla syftet har denna deskriptiva studie genomförts med tvärsnittsdesign vid 

ett tillfälle. Detta tillvägagångssätt klassificerar, kategoriserar samt mer precist 

beskriver egenskaper hos personer. Studien beskriver kvantifierbar nominaldata med 

univariat statistik som innehåller separata variabler. Sakförhållanden beskrivs utförligt 

och i denna studie avstår författaren från analys av orsak och verkan (Bryman, 2011, 

Denscombe, 2010, Olsson & Sörensen, 2011).  

Datainsamlingen har skett med ett för syftet anpassat inventeringsformulär innefattande 

frågor som beskriver målgruppens behov av vård- och stödinsatser. 

Inventeringsformuläret har använts till personals skattning.  

För att öka säkerheten i studiens datainsamling används flera olika undersökare vid 

inventeringens genomförande (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 
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Inventeringsformuläret behandlar sju olika livsområden 

1. Personlig vård och hemliv 

2. Kommunikation och förflyttning 

3. Mellanmänskliga relationer 

4. Lärande och sysselsättning 

5. Ekonomi 

6. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

7. Hälsa  

Målgruppens svårigheter att utföra olika typer av aktiviteter, stöd från anhöriga eller 

närstående för att klara av att utföra de olika aktiviteterna på området samt behovet av 

insatser från kommunen och landstinget bedömdes av personal. Resultatet kommer att 

redovisas i nedanstående delar:  

 Målgruppens svårigheter att utföra olika aktiviteter på området. 

 Målgruppens stöd från anhöriga eller närstående att utföra olika aktiviteter på 

området.  

 Behov av insatser från kommun och landsting.  

 

Planering och genomförande   

Etiska aspekter 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen ska kravet på informerat samtycke uppfyllas 

om intervjuer genomförs med enskilda personener. I denna studie har personal skattat 

enskilda personers behov och därför har inte behov av etisk prövning uppfyllts (World 

Medical Association Declaration of Helsinki, 1996). För samhällets och individernas 

utveckling är forskning en central och viktig del. Forskning bör hålla hög kvalitet och 

inriktas på väsentliga frågor. Formulerade etiska regler och riktlinjer för forskning ger 

viss vägledning men de är inte helt entydiga och möjlighet kan ges för eget 

ställningstagande som forskare. Gränsen mellan vad som är etiskt och oetiskt är inte 

alltid helt tydlig. Det är ofta de undersöktas rättigheter som brukar beskrivas i etiska 

riktlinjer (Bryman 2011, Denscombe, 2010, Forsman, 1997).  

Denna studie har haft för avsikt att ge information om målgruppens livssituation och 

behov. En insamling av uppgifter som rör människors personliga livssituation bör alltid 

diskuteras ur ett etiskt perspektiv. Hos huvudmännen krävs en god beredskap för att 

kunna ta tillvara resultatet i sin verksamhetsplanering såsom till exempel skapa resurser 

för att möta personers ej tillgodosedda behov med insatser. Utan en sådan beredskap 

kan inte en inventering automatiskt vara accepterad ur ett forskningsetiskt perspektiv.  

Att genomföra inventeringar som denna rekommenderas för att förbättra för 

målgruppen i samhället (Socialstyrelsen, 1999, Socialstyrelsen, 2005, SOU 2006:100). 
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Frånvaron av en inventering skulle innebära fortsatta brister, okunskap om en redan 

utsatt grupp, dess behov och det är ytterst tvivelaktigt ur ett etiskt perspektiv. Bryman 

(2011) beskriver några etiska principer som också denna studie tagit hänsyn till. 

Deltagande myndigheter har informerats, både skriftligt och muntligt om inventeringens 

syfte och upplägg samt att det har varit helt frivilligt att deltaga, informationskravet 

anses vara uppfyllt. Den personal som fyllt i enkäter har själva fått bestämma om de 

önskar delta eller ej, samtyckeskravet uppfylls. Alla enkäter har förvarats och behandlats 

så att inga obehöriga kan ta del av dem, konfidentialitetskravet uppfylls. De uppgifter 

som insamlats kommer endast att användas i forskningssyfte, nyttjandekravet uppfylls 

(Vetenskapsrådet, 2013).  

Information och förankringsarbete 

I september 2012 skickades ett missiv ut till deltagande verksamheter med information 

om den kommande inventeringen, bakgrund, syfte samt en tydlig 

målgruppsbeskrivning, se bilaga 1. Mari Söderström Processledare, Kunskap till praktik 

i Blekinge har distribuerat formulären och informerat de olika verksamheterna på 

följande sätt.  

Karlskrona kommun, familj och ungdomssektionen (utredningsgruppen, fältgruppen, 

familjehemsgruppen, familjestöd Roslunden), ekonomisektionen (ekonomigruppen, 

mottagningsgruppen, jobbintro, Rocksam) samt alkohol och drogsektionen erhöll 

muntlig information samt epostinformation till berörd socialchef. Muntlig information 

på ledningsmöte samt information via epost till ledningen. Muntlig information till 1:e 

socialsekreterare som samordnar inventeringen inom missbruk och beroendevården 

(Alkohol och drogsektionen ADS). Socialpsykiatrin, information via telefon och epost 

till verksamhetschef. Äldreförvaltningen, information via telefon och epost till 

Biträdande verksamhetschef tillika chef för hälso- och sjukvårdsorganisationen som har 

informerat äldreförvaltningens ledningsgrupp. Beslut fattades att de personer som 

omfattas av särskilt boende skulle delta. Information via telefon och epost till 

sjuksköterska som samordnar inventeringen. Arbetsmarknadsenheten, information via 

telefon och epost till arbetsmarknadschef.  Information via telefon och epost till 

verksamhetsansvarig som samordnar inventeringen.  

Ronneby kommun, barn och familjeenheten, försörjningsenheten, behandlingsenheten, 

socialpsykiatri, råd och stöd vuxna, utredningsenhet och arbetsmarknadsenhet, muntlig 

information och epost till förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef. 

Karlshamns kommun, vuxenenheten, försörjningsstöd, barn och familj samt 

socialpsykiatri, muntlig information på ledningsmöte och epost. Epost till personer i 

verksamheterna som ska samordna inventeringen. Arbetsmarknadsenheten samt 

introduktion, information via telefon och epost till verksamhetschefen.  

Sölvesborgs kommun, barn och familj, ekonomigruppen, stöd och motivationsgruppen 

och arbetsmarknadsenheten, information via epost till verksamhetschef. Muntlig 

information och epost till samordnare. Socialpsykiatrin, information via epost till 

verksamhetschef. Information via telefon och epost till person som samordnar 

inventeringen.  

Olofströms kommun, socialtjänsten; äldreomsorg, funktionsstöd, missbruk, 

ekonomiskt bistånd, kommunal hemsjukvård, arbetsmarknadsenhet samt socialpsykiatri, 
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information via epost till socialchefen. Muntlig information och epost till 

verksamhetschef.  

 

Landstinget Blekinge, vuxenpsykiatrin och habiliteringen (Mottagningen Ronneby, 

Mellanvården Ronneby, Karlskrona väst mottagning, Mellanvården Karlskrona, 

Karlshamns mottagning, Sölvesborg och Olofströms mottagning, Mellanvården västra 

Blekinge, avdelning 28,29,21, Psykiatrisk akutmottagning/PIVA, Beroendeenheten, 

Ätstörningsenheten, Minnesmottagningen/äldreteamet) erhöll muntlig information till 

förvaltningschef, verksamhetschefer och avdelningschefer samt också epost till alla 

chefer. Ett informationsmöte där personer som utsetts att samordna inventeringen inom 

sina enheter bjöds in och information skickades via epost till dessa personer. Informerat 

personal på arbetsplatsträff Ronneby öppenvård och mellanvård, Psykiatriska 

akutmottagningen och PIVA (psykiatrisk akutvårdsavdelning). Primärvården, muntlig 

information och epost till förvaltningschef och verksamhetsstrateg. Dessa personer 

vidarebefordrade informationen till berörda personer på ledningsmöte. Information via 

epost till alla chefer för alla vårdcentraler (offentliga och privata) via hälsovalsenheten. 

Frivården, muntlig information via telefon och epost till kriminalvårdsinspektör.  

Försäkringskassan, information via epost till länsdirektör. Information via telefon och 

epost till samverkansansvarig.  

Arbetsförmedlingen, information via epost till arbetsförmedlingschefen.  

Påminnelse har skickats till samtliga verksamheter vid ett tillfälle under perioden för 

inventering. Till de verksamheter som lämnat få formulär eller inga alls har ytterligare 

påminnelse skickats eller meddelats via telefon.  

Omfattning och avgränsning  

Inventeringen omfattar personer med samsjuklighet som identifierats av personal i 

kommunerna i Blekinge, Landstinget Blekinge, Frivården samt Försäkringskassan.  

Bortfall, gallring och tillförlitlighet 

Samtliga kommuner, Försäkringskassan, Vuxenpsykiatrin, Habilitering samt Frivården i 

Blekinge har deltagit i inventeringen. Primärvården; Vårdcentralerna Olofström, 

Nättraby, Samariten samt Brunnsgården har deltagit i inventeringen. Alla verksamheter 

som arbetar med målgruppen har erbjudits deltagande. En totalundersökning har 

genomförts och bortfallet är de verksamheter som avböjt deltagande.   

Övrig primärvård (Trossö VC, Hälsohuset för alla, Tullgårdens VC, Kungsmarkens VC, 

Tvings läkarmottagning, Lyckeby VC, Jämjö VC, Rödeby VC, Ronneby VC, Capio 

Citykliniken, Kallinge VC, Bräkne-Hoby VC, Läkarhuset i Karlshamn, Sölvesborgs VC, 

Valjehälsan, Läkehjälpen Olofström, Familjeläkarna i Olofström) har valt att avstå 

deltagande i inventeringen på grund av tids och resursbrist. Arbetsförmedlingen har valt 

att avstå deltagande. 

Vissa av Primärvårdens verksamheter och Arbetsförmedlingen valde att inte deltaga, 

vilket har medfört att det kan finnas ett visst mörkertal då dessa kan ha haft kontakt med 

personer som inte har haft kontakt med andra verksamheter i kommun eller landsting. 

Arbetsförmedlingen anser dock att de personer med samsjuklighet som är inskrivna på 
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Arbetsförmedlingen alltid har en kontakt med andra myndigheter, såsom t ex. 

Socialtjänsten, vilket innebär att dessa personer kommer att räknas av annan myndighet. 

Så kallat mörkertal kommer ej att beräknas. Denna case-finding studie avser att mäta 

”sann förekomst” av personer med samsjuklighet samt behovsinventering.   

På grund av att personal från flera olika verksamheter har deltagit i inventeringen så kan 

enstaka personer ha flera ifyllda enkäter. För kontroll av dubbelrapportering har därför 

särskild sorteringsvariabel använts.  

Initialer, födelseår samt de fyra sista siffrorna i personnumret har sorterat bort 

dubbelrapportering.  Bortsorteringen har genomförts både manuellt och elektroniskt.  

Uppgifter som insamlas av myndigheter kan vara av varierande kvalitet och storlek på 

bortfall kan också variera. Personal som arbetar inom exempelvis socialpsykiatrisk 

verksamhet, psykiatrisk slutenvård, ekonomiskt bistånd och missbruks-beroendevård 

har olika kunskaper och uppfattningar om en persons hälsa och behov. I denna studie 

finns personal representerad från olika verksamheter för att ge en bred bild av 

målgruppens livssituation, vilket bedöms kunna ge en god tillförlitlighet till resultatet.  

Identifiering samt insamling av uppgifter om personer i målgruppen  

Case finding-metod 

Personer med samsjuklighet har ofta kontakt med flera myndigheter och aktörer inom 

vård och stödsystemet i Sverige. I samband med Socialstyrelsens nationella projekt 

presenterades den metodik som rekommenderas att kommuner och landsting ska 

använda för inventering – Case finding-metodik i vård och stödsystemet. Metoden 

innebär att uppgifter samlas in om personer utifrån en målgruppsbeskrivning. Gruppen 

kan identifieras i olika delar av vård och stödsystemet (Socialstyrelsen, 2012b).  

Tidigare områden för användandet av Case finding-metodik har varit att kartlägga 

antalet personer i tex ett län eller i en kommun som använder narkotika, som 

myndigheter, organisationer och andra instanser känner till. Det var då personer som i 

sitt arbete kom i kontakt med målgruppen som lämnade uppgifter. Informationen 

redovisades på för ändamålet anpassade blanketter (Olsson, Adamsson Wahren, 

Byqvist, 1998). Anderberg och Dahlberg (2012) beskriver också Case finding-metoden 

som användbar för målgruppen.  

Jämförbart med denna inventering var att man bedömde uppgifter om personer med 

narkotikamissbruk som inhämtats från olika myndigheter och organisationer på grund 

av att problematiken ofta påverkar den enskildes olika livsområden. Om information 

inhämtas från endast en myndighet ger en begränsad bild av totalt antal individer samt 

deras behov. Det kan dock vara kostsamt att administrera denna form av undersökning. 

På nationell nivå anser Olsson (1999) att denna form av metodik är komplicerad och 

osäker men anser att den är relevant för lokala studier.  

I denna studie har personal som i sitt dagliga arbete möter personer med samsjuklighet 

identifierat och lämnat uppgifter om dessa personer genom att fylla i en enkät med 

givna svarssvarsalternativ.  

Frågeformuläret som använts i denna studie har utvecklats av Socialstyrelsen 

(Socislstyrelsen, 2012b).  
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Ett frågeformulär var det testinstrument som bäst skulle uppfylla studiens syfte då en 

sådan förser forskaren med mät och kvantifierbara uppgifter (Bryman, 2011). 

Socialstyrelsen (2012b) presenterar ett strukturerat frågeformulär för datainsamling 

utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Detta frågeformulär som har utvärderats av ett antal kommuner och genomförda 

inventeringar innefattar skattning av en persons svårigheter och behov av stöd och utgår 

från Internationell klassifikation (ICF) av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 

ICF är en klassifikation som är utvecklad och godkänd av WHO och används som 

verktyg för insamling av data i befolkningsstudier. ICF används också som kliniskt 

verktyg för bedömning av behov och kan skapa ett gemensamt språk för att beskriva 

hälsa och tillhörande tillstånd samt ökar möjligheterna att relatera resultat till andra 

studier.  

 

Validitet och reliabilitet 

Centrala begrepp vid undersökningar och i forskningssammanhang är validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att man verkligen mäter det man vill mäta. Hög reliabilitet 

innebär att undersökningsmetoden och frågeformuläret som används ger svar på det 

som undersöks och att undersökningen är utförd på ett korrekt tillvägagångssätt 

(Byström & Byström, 2011, Denscombe, 2009, Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2012).  

Ursprungsinstrumentet i denna studie rekommenderas och har testats av Socialstyrelsen 

(2012b) med dels ett test-retest samt en interbedömarstudie och vidareutvecklats efter 

resultaten. Socislstyrelsen genomförde två olika studier. I den första studien 

genomfördes en Test-retest som innebar att 53 uppgiftslämnare besvarade 

frågeformuläret/instrumentet för 122 personer. Personalen delades in i par och fick 

oberoende av varandra besvara frågeformuläret/instrumentet för en identifierad person 

(interbedömar-relibilitet). Efter 15 dagar besvarades frågeformulär ytterligare en gång 

(test-retest-reliabilitet). Undersökningen genomfördes av IMS, Institutet för utveckling 

av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen. I den andra studien, interbedömarstudien 

deltog 57 uppgiftslämnare och besvarade frågeformulär för 135 personer. Instrumentet 

bedömdes ha god validitet. Tonvikten ligger på att instrumentet ska vara anpassat för att 

ge en övergripande bild av målgruppens livssituation, ge en generell bild av svårigheter, 

insatsbehoven samt en grövre bild av hälsoområdet.   

Frågorna ska vara anpassade och resultaten ska kunna användas för utveckling och 

behovsanpassning av verksamheter. Testerna som genomfördes visade att personal ofta 

hade svårt att beskriva somatisk hälsa, stöd från anhöriga eller närstående. Trots det 

valdes dessa områden med i instrumentet då det anses vara högst relevant för 

målgruppen samt för en vidareutveckling av verksamheterna.  

 

Vid bedömningen av olika frågors reliabilitet har resultatet från test-

retestet fått större tyngd än resultatet från interbedömarstudien. Skälet är 

att det kan finnas högre förväntningar på graden av samstämmighet 

mellan två skattningar som samma person har gjort än på graden av 

samstämmighet mellan två olika uppgiftslämnare som har olika kunskap 

om en person. Låga värden för interbedömarreliabiliteten kan nämligen, 
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förutom att frågan inte är tydligt formulerad även bero på att de båda 

bedömarna har olika information om klienten (Socialstyrelsen, 2012b, 

sid 104). 

 

En annan faktor som också påverkar är frågornas detaljeringsnivå. Frågor som har en 

bredare nivå, mer generell kan rimligen ge en lägre reliabilitet än om frågan är mer 

detaljrik. 

I Socialstyrelsens bedömning av varje variabel i instrumentet ingick frågornas 

utformning (generell eller detaljrik), vad test-retestet visat i förhållande till 

interbedömarreliabiliteten. Varje fråga undersöktes. Om det sammanvägda resultatet av 

en fråga visade en låg nivå togs variabeln bort eller formulerades annorlunda 

(Socialstyrelsen, 2012b).  

Denna studie utgår från målgruppen personer med samsjuklighet; psykisk 

funktionsnedsättning och samtidigt missbruk/beroende. En inventering av antal personer 

samt dess behov av stöd skulle undersökas. Instrumentet som Socialstyrelsen har tagit 

fram riktar sig mot målgruppen psykisk funktionsnedsättning. Därför har ett antal frågor 

med inriktning missbruk/beroende lagts till frågeformuläret. Utformningen av frågorna 

har gjorts likvärdiga med övriga frågor för att bevara instrumentets validitet. Ett tillägg 

av vilken kommun personen är mantalsskriven i har också gjorts för att resultaten ska 

kunna presenteras separat för de olika kommunerna i Blekinge. Uppdragsgivaren valde 

att ta bort ett fåtal frågor i ursprungsformuläret som ej ansågs relevanta 

(Arbetsförmedlingen, landsfödd, kontakt med primärvård, bott hur länge i den 

boendeformen, utbildningsnivå, hälsoundersökning). Även frågan kring 

läkemedelshantering har utgått.  

Enkätens första del innehåller allmänna frågor kring uppgiftslämnaren och om den 

enskilde personen som uppgifter lämnas, såsom uppgifter om insatser, individuell 

planering, samarbete och slutenvård. Den andra delen innehåller frågor om personens 

livssituation, såsom boende och familjesituation, sysselsättning, ekonomi och 

föreningsverksamhet. Den sista delen innehåller skattningar av personens svårigheter att 

utföra ett antal olika aktiviteter samt behov av insatser på dessa områden. I slutet av 

denna del görs också en skattning om hälsosituation, missbruk/beroende och behov av 

insatser.  

Analys 

För analys av data användes det kvantitativa databaserade statistikprogrammet 

SPSS/PASW (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012). Enskilda frågor analyserades 

först i Query & report och därefter överfördes data till SPSS/ PASW för att möjligggöra 

sammanställningar. När det funnits dubbletter har den enkät som haft minst antal ”Vet 

ej” svar valts. Då den personal som har skrivit minst antal ”Vet ej” anses ha bäst 

kännedom om personen.  
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RESULTAT  
 

 

Sammanlagt har 406 unika personer med samsjuklighet identifierats i den inventering 

som genomförts. Totalt inkom från personal 506 formulär, varav 50 % har besvarats av 

socialtjänsten, 23% av öppenvårdspskykiatrin, 15 % av slutenvårdspsykiatrin, 1 % av 

primärvården, 5 % av landstingets beroendevård, samt 6 % av andra deltagande 

verksamheter såsom tex.  Frivården och Försäkringskassan.  

Resultatet presenterar den totala undersökningen i Blekinge. Varje enskild kommuns 

resultat presenteras i tabeller i bilaga 3-8. 

Gruppen unga (18-35 år) personer med samsjuklighet presenteras separat under 

respektive område.  

Följande områden presenteras: målgruppen; samsjuklighet, målgruppens kontakter och 

personalens samarbete, familjesituation och boende, arbete, sysselsättning och 

deltagande i föreningsverksamhet och intresseorganisationer, försörjning, vårdformer, 

personlig vård och hemliv, kommunikation och förflyttning, mellanmänskliga 

relationer, lärande och sysselsättning, ekonomi, samhällsgemenskap, socialt och 

medborgerligt liv och hälsa.  

Vissa frågeformulär har saknat svar på enskilda frågor och dessa presenteras som ”svar 

saknas” i resultatet. Resultatet som presenteras skrivs i N= antal personer.  

 

Tabell 1. Andel enkäter från inventeringens deltagande verksamheter  

 

Uppgiftslämnare N=506 

% 

Öppenvårdspsykiatri                23 

Slutenvårdspsykiatri 15 

Primärvård 1 

Socialtjänst 50 

Beroendevård  5 

Annat svar  6 

 

 

Målgruppen; Samsjuklighet  

Undersökningsgruppen i Blekinge län bestod av totalt 406 personer, där männen är 

majoritet, 29 % kvinnor och 71 % män. Målgruppen med ålder 18-45 år består av 252 

personer och gruppen med ålder 46-80 år består av 164 personer. Den yngsta 

åldersgruppen mellan 18-25 och gruppen 46-55 år består av flest antal personer. 

Åldersfördelningen för personerna visas i tabell 2.  
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Tabell 2. Undersökningsgruppen indelad i åldersgrupper. 

 

Åldersgrupper 

År 

(N=406) 

Antal 

18-25 90 

26-35 86 

36-45 76 

46-55 90 

56-65 52 

66-80 11 

Svar saknas  1 

 

Personerna i Målgruppen är mantalsskrivna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg eller Olofströms kommun. Det bor flest personer tillhörande målgruppen i 

Karlskrona (38 %) och i Karlshamn (25 %). Fördelningen presenteras i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Kommuntillhörighet 

Kommun  Befolknings 

Antal, 2012 

Andel 

% 

(N=406) 

 % 

Karlskrona 63691 42 38 

Ronneby 27788 18 21 

Karlshamn 31132 21 25 

Sölvesborg 16808 11 7 

Olofström 12896 8 8 

Svar saknas    1 

 

Målgruppens kontakter och myndigheternas samarbete  

66 % av målgruppen har insatser från både socialtjänst och psykiatri. Trots att så stor 

andel av målgruppen har insatser från båda verksamheterna så är det endast 12 % som 

har en upprättad Samordnad individuell plan. Hos 28 % av målgruppen svarar 

personalen att man inte vet om en Samordnad individuell plan är upprättad. Fler än en 

tiondel av personalen uppger att dem inte vet om målgruppen har insatser från både 

kommun och landsting. 21 % av målgruppen har inte insatser från både kommun och 

landsting. Nästan 25 % av målgruppen har haft kontakt med Frivården det senaste året.  
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Tabell 4. Insatser från både socialtjänst och psykiatri 

Pågående insatser från 

både kommun och 

landsting 

(N=406 ) 

  

% 

Ja 66 

Nej 20 

Ej känt 12 

Svar saknas 2 

 

Tabell 5 . Samordnad individuell plan upprättad i samarbete enligt 2 kap. 7 § SoL eller 

3 f § HSL 

Upprättad Samordnad 

individuell plan  

(N=406 ) 

 % 

Ja, plan finns 12 

Ja, plan håller på att 

upprättas 

3 

Nej, plan saknas 55 

Ej känt 28 

Svar saknas 2 

 

Tabell 6. Kontakt med frivården 

Kontakt med frivården 

senaste 12 månaderna 

(N=406 ) 

 % 

Ja 22 

Nej 54 

Ej känt 23 

Svar saknas 1 

 

 

Familjesituation och boende  

Av de 406 personerna vistades 13 % på någon form av särskilt boende, familjehem eller 

behandlingshem. Majoriteten, 64 % bor i ordinärt boende. 8 % dvs. 31 personer är 

hemlösa, i betydelsen hänvisad till vänner, familj/anhörig, akutboende, härbärge, 

jourboende eller uteliggare. Det är 29 män och 2 kvinnor som är hemlösa. Av 

målgruppen är 3 % placerade utanför hemkommunen i i familjehem, privat verksamhet, 

behandlingshem eller annan vård- eller stödinrättning. 8 % har praktiskt stöd av 

socialtjänsten i ordinärt boende. Svar saknas hos 5 % av målgruppen. Tabell 7 visar hur 

målgruppen bor – aktuell boendesituation i Blekinge.  
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Boendeform avser hur målgruppen bor, om personen bor ensam eller tillsammans med 

någon annan redovisas i Tabell 7. Det vanligast att man bor ensam (69 %) och 11 % av 

målgruppen bor tillsammans med egna barn. En något större andel kvinnor (55 %) bor 

tillsammans med egna barn än andelen män (45 %). Endast 1 % har hemmaboende barn 

som är över 18 år.  Största delen av målgruppen har inga barn (79 %). Hos 29 personer 

vet inte personalen om det finns barn som är under 18 år och bor hemma.  

 

Tabell 7. Aktuell boendeform 

Boendeform (N=406) 

% 

Bor ensam 69 

Bor tillsammans med 

make/maka/sambo/partner 

13 

Bor tillsammans med 

föräldrar 

4 

Bor tillsammans med annan 

vuxen person 

4 

Bor med barn över 18 år 1 

Vet inte 7 

Svar saknas 2 

 

Tabell 8. Aktuell bostadsform 

Bostadsform 

 

(N=406)  

% 

 

Ordinärt boende 64 

Ordinärt boende med praktiskt stöd i 

hemmet från socialtjänst 

8 

Särskild boendeform  6 

Bor hos föräldrar eller annan släkting 2 

Placerad i familjehem, privat 

verksamhet, behandlingshem eller 

annan vård- eller stödinrättning i 

mantalskommunen 

4 

Placerad i familjehem, privat 

verksamhet, behandlingshem eller 

annan vård- eller stödinrättning 

utanför mantalskommunen 

3 

Hemlös 8 

Vet inte 0 

Svar saknas 5 



 

29 

 

Tabell 9. Hemmaboende barn under 18 år 

Hemmaboende barn yngre 

än 18 år 

(N=406) 

% 

Ja, egna barn 11 

Ja, andras barn 0 

Ja, både egna och andras 

barn 

1 

Nej, har inga barn 79 

Vet inte 7 

Svar saknas 2 

 

 

Arbete, sysselsättning och deltagande i 
föreningsverksamhet och intresseorganisationer 

 

Av målgruppen har 10 % arbete på den öppna marknaden och 1 % är egna företagare 

(Tabell 10). Fler än hälften har varit arbetslösa och utan sysselsättning sista 12 

månaderna. Av de arbetslösa är cirka dubbelt så många män än kvinnor. 11 personer är 

studerande. Det är 7 % som har strukturerad sysselsättning inom kommunal verksamhet 

och 1 % deltar i kommunens mer öppna former av sysselsättning. 17 % har deltagit i en 

brukar- eller anhörigorganisation/förening, såsom AA, Länkarna och NA medan 44 % 

har ej deltagit i någon förening eller intresseorganisation alls. 75 % av de som deltar i 

någon form av organisation eller förening är män och 25 % är kvinnor.  

 

 

Tabell 10. Arbete/sysselsättning sista 12 månaderna 

Arbete/ 

sysselsättning  

(N=406) 

% 

Ja  29 

Nej  55 

Ej aktuellt  2 

Vet inte 13 

Svar saknas 1 
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Tabell 11. Inventerade personer fördelade på olika former av sysselsättning och arbete. 

Flera svarsalternativ har varit möjliga.  

Arbete eller sysselsättning (N =406) 

% 

JA 

 

% 

NEJ 

Egen företagare 1 99 

På öppna arbetsmarknaden, hel eller deltid 10 90 

Offentligt skyddat arbete, Samhall, praktikplats 

arbetsmarknadspolitisk insats 

3 97 

Arbete inom socialt företag (arbetskooperativ) 1 99 

Sysselsättning inom kommunal dagverksamhet 

(strukturerad) 

7 93 

Deltagit i kommunens öppna verksamhet (träffpunkt 

under mer kravlösa former) 

2 98 

Studier på grund- gymnasie- eller högskolenivå 3 97 

Vet inte  0 0 

Annan sysselsättning 5  

 

 

Tabell 12. Deltagande i föreningsverksamhet och i intresseorganisationer 

Deltagande 

 

(N=406) 

% 

Ja, har deltagit i en 

brukar- eller 

anhörigorganisation/ 

förening  

17 

Nej  44 

Vet inte 38 

Svar saknas 1 
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Försörjning 

Av de 406 personerna uppges cirka 12 % ha lön av arbete. Personernas huvudsakliga 

inkomst är ersättning från Försäkringskassan samt försörjningsstöd från socialtjänsten. 

Annan försörjning som angivits är ersättning från kriminalvården.  

Tabell 13. Inventerade personers huvudsakliga försörjning fördelat på olika typer av 

inkomst. Flera svarsalternativ har varit möjliga.  

Försörjningskälla de senaste 12 

månaderna 

(N=406) 

% 

JA 

(N=406) 

% 

NEJ 

Lön av arbete (inkl. lönebidrag)  12 88 

Sjuk- eller aktivitetsersättning 39 61 

Sjukpenning 15 75 

Föräldrapenning 1 99 

Studiemedel 1 99 

Arbetslöshetsersättning 2 98 

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

från socialtjänsten 

30 70 

Försörjning genom anhörig/närstående 

eller eget kapital 

4 96 

Annat  3 97 

Vet inte  0 0 

Svar saknas 1  
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Samlad bild av målgruppens livssituation  

 

Inventeringens samlade resultat visar att många personer med samsjuklighet har egen 

stadigvarande bostad. Det finns dock personer som helt saknar bostad. Majoriteten 

saknar helt någon form av arbete/sysselsättning. Ett fåtal deltar i öppna verksamheter 

för social samvaro. De flesta bor ensamma men det är också en stor andel personer som 

bor tillsammans med egna eller andras barn.  

  

Tabell 14. Översikt – inventerade personers livssituation på olika områden 

Livssituation (N=406) 

 

% 

Boendeförhållanden  

Bor ensam 69 

Bor tillsammans med make/make/ partner 13 

Bor tillsammans med föräldrar 4 

Barn  

Bor tillsammans med egna eller andras barn 12 

Boendeform  

Har stadigvarande boende 64 

Hemlös 8 

Arbete och sysselsättning 

En person kan ha flera olika typer av arbete/sysselsättning 

 

Saknar helt någon form av arbete eller sysselsättning 55 

Har någon form av arbete inklusive arbete inom socialt företag 12 

Har skyddat arbete eller någon form av arbetsmarknadspolitisk insats 3 

Studerar  3 

Deltar i sysselsättningsverksamhet 7 

Deltagit i kommunens öppna verksamhet (mer kravlös form) 2 
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Vårdformer 

Målgruppen som varit inlagd på institution har till största delen vårdats frivilligt. Den 

tvångsvårdslagstiftning som använts mest är Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), 

9% av målgruppen har under det senaste året vårdats enligt LPT. Endast 3 % av 

målgruppen har varit föremål för vård enligt LVM.  

 

Tabell 15 . Inventerade personer som varit inskrivna på någon form av sluten vård, 

institution, korttidsboende, öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk 

tvångsvård de senaste 12 månaderna.  

Vårdform 

 

Ja 

% 

Nej 

% 

Ej känt 

% 

Svar saknas 

% 

Slutenvård enligt HSL 31 52 9 8 

Slutenvård enligt LRV 1 69 10 20 

Slutenvård enligt LPT 9 65 10 16 

Vård enligt LVM  3 68 9 20 

Institutionsvård, HVB 11 61 9 19 

Korttidsboende enligt 

SOL 

3 66 9 22 

Öppen rättspsykiatrisk 

vård 

1 90 9 0 

Öppen psykiatrisk 

tvångsvård 

2 88 9 1 

 

Svårigheter och behov av insatser på viktiga 
livsområden  

 

Personlig vård och hemliv 

Resultaten från frågeformulären visar att personalen skattar att mellan 33-51 % av 

målgruppen klarar själva att sköta sin personliga vård och sitt hemliv. 11-20 % av har 

måttliga, stora eller totala svårigheter med att utföra personlig hygien, handla mat, 

bereda enkla måltider samt städa och tvätta.  Resultaten visar också att personalen 

saknar kunskap om svårigheter hos minst en fjärdedel av målgruppen. Cirka 10 % av 

målgruppen har behov inom området personlig vård och hemliv och dessa är ej 

tillgodosedda genom insats av kommun och landsting.  

Anhöriga och närstående är en resurs för målgruppen så de kan sköta sin personliga 

vård och sitt hemliv. Cirka 10 % har sammanlagt stöd av anhöriga och närstående.  
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Unga gruppen, 18-35 år (N=176). 

18 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att ta hand om 

och sköta sin hygien. 16 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget.  

36 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att handla mat. 

27 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget.  

29 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att bereda enkla 

måltider. 20 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget.  

40 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att städa och 

tvätta. 32 bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget.  

 

Tabell 16. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet - Personlig vård och hemliv – fördelat på respektive 

aktivitetsområde 

Personlig vård och  

hemliv 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

% 

Ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Personlig hygien 51 14 11 0 23 1 

Handla mat 36 17 18 1 27 1 

Bereda enkla måltider 43 10 14 1 31 1 

Städa och tvätta 33 14 20 1 30 2 

 

 

Tabell 17. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Personlig vård och  

Hemliv 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd  

 

% 

Nej, har ej stöd  

 

% 

Vet inte  

 

% 

Svar 

saknas 

% 

Personlig hygien 4 64 31 1 

Handla mat 14 51 34 1 

Bereda enkla måltider 8 55 35 2 

Städa och tvätta 13 50 36 1 
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Tabell 18. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Personlig vård 

och hemliv 

 

Aktivitets 

områden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har insats 

som kan 

minska 

 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Personlig hygien 56 1 7 7 27 2 

Handla mat 44 1 13 12 29 1 

Bereda enkla 

måltider 

50 0 9 9 31 1 

Städa och tvätta 43 0 11 13 32 1 

 

Kommunikation och förflyttning 

Många personer med samsjuklighet har stora svårigheter att hantera kommunikation 

med t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling. 40 % klarar sig helt på 

egen hand men 16 % är i behov av nytt stöd för att klara sin kommunikation i form av 

att ge eller ta emot information. 25 % av målgruppen har måttliga, stora eller totala 

svårigheter att ta emot eller ge information. Personalen har idag ingen kännedom om 

cirka en tiondel av målgruppen kan ta emot eller ge information.  

Nästan en femtedel av målgruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att 

använda offentliga transportmedel. 9 % av målgruppen behöver stöd från 

anhöriga/närstående för att kunna använda offentliga transportmedel.  

 

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

39 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att ta emot eller 

ge information. 36 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget. 

9 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att använda 

telefon. 7 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

5 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att använda IT för 

kommunikation. 5 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget. 

29 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att använda 

offentliga transportmedel. 22 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen 

eller landstinget. 
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Tabell 19. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet – kommunikation och förflyttning  – fördelat på respektive 

aktivitetsområde 

Kommunikation och 

förflyttning 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

% 

Ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Ta emot eller ge 

information 

40 20 25 0 13 2 

Använda telefon 58 9 10 1 20 2 

Använda IT 39 4 8 4 42 3 

Använda offentliga 

transportmedel 

38 11 17 1 30 3 

 

Tabell 20. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Kommunikation och 

förflyttning 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd  

 

% 

Nej, har ej stöd 

 

% 

Vet inte  

 

% 

Svar 

saknas 

% 

Ta emot eller ge 

information 

11 59 28 2 

Använda telefon 4 65 29 2 

Använda IT 4 51 42 3 

Använda offentliga 

transportmedel 

9 51 37 3 

 

Tabell 21. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Kommunikation 

och förflyttning 

 

 

Aktivitetsområden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har insats 

som kan 

minska 

 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Ta emot eller ge 

information 

47 1 13 16 22 1 

Använda telefon 62 1 6 3 27 1 

Använda IT 50 0 4 3 42 1 

Använda offentliga 

transportmedel 

47 1 8 9 34 1 
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Mellanmänskliga relationer 

Personalen skattade att ca 40 % av målgruppen har måttliga till totala svårigheter i alla 

former av mellanmänskliga relationer. Nästan 20 % av målgruppen har stöd från 

anhöriga i relationer med andra. Personalen vet dock inte om ca 40 % av målgruppen 

har stöd från anhöriga eller ej. Cirka 20 % behöver nya insatser från kommun och 

landsting kring området mellanmänskliga relationer.  

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

61 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter med 

familjerelationer. 41 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget. 

70 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter med informella 

relationer. 39 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

83 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter med formella 

relationer såsom myndigheter eller hälso- och sjukvården.  49 personer bedöms ha 

behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

 

Tabell 22. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet – mellanmänskliga relationer  – fördelat på respektive 

aktivitetsområde 

Mellanmänskliga 

relationer 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

% 

Ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Familjerelationer 16 15 38 1 28 2 

Informella relationer 15 14 38 1 31 1 

Formella relationer 15 17 45 0 21 2 

 

Tabell 23. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Mellanmänskliga 

relationer 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd  

 

% 

Nej, har ej stöd  

 

% 

Vet inte  

 

% 

Svar 

saknas 

% 

Familjerelationer 17 35 47 1 

Informella relationer 15 36 47 2 

Formella relationer 26 34 37 3 
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Tabell 24. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Mellanmänskliga 

relationer 

 

 

Aktivitetsområden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har insats 

som kan 

minska 

 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Familjerelationer 29 1 14 20 34 2 

Informella relationer 27 1 15 18 36 3 

Formella relationer 19 2 26 22 29 2 

 

Vardag, lärande och utbildning 

Inom livsområdet vardag, lärande och utbildning skattar personalen relativ okunnighet 

om målgruppen. Hos cirka en fjärdedel känner man inte till hur målgruppen hanterar 

sina vardagsproblem, saknas också kunskap om huruvida anhöriga ger stöd i vardagens 

problemlösning. 40 % av målgruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att 

hantera och lösa vardagsproblem. Nästan en fjärdedel av målgruppen erhåller stöd från 

anhöriga för att hantera vardagsproblem. 21 % av målgruppen har insats från kommun 

och landsting för att hantera sina vardagsproblem men det saknas fortfarande insats för 

26 % av målgruppen.  

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

72 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att lösa 

vardagsproblem. 56 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget. 

22 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att tala, läsa och 

skriva. 21 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

69 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att befinna sig i 

en undervisningssituation . 53 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen 

eller landstinget. 

 

Tabell 25. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet – vardag, lärande och utbildning  – fördelat på respektive 

aktivitetsområde 

Vardag, lärande och 

utbildning 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

% 

Ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Lösa vardagsproblem 15 20 40 1 24 0 

Tala, läsa och skriva 54 12 10 1 22 1 

Befinna sig i en 

utbildningssituation 

10 8 32 7 42 1 
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Tabell 26. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Vardag, lärande och 

utbildning 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd % Nej, har ej stöd  

 

% 

Vet inte  

 

% 

Svar 

saknas 

% 

Lösa vardagsproblem 23 34 40 3 

Tala, läsa och skriva 7 55 34 4 

Befinna sig i en 

utbildningssituation 

13 32 51 4 

 

Tabell 27. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Vardag, lärande och 

utbildning 

 

 

Aktivitetsområden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har insats 

som kan 

minska 

 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Lösa 

vardagsproblem 

19 2 21 26 31 1 

Tala, läsa och skriva 56 1 5 8 28 2 

Befinna sig i en 

utbildningssituation 

26 0 6 19 46 3 

 

Arbete, sysselsättning och ekonomi 

Personalen skattar att ca 10 % klarar arbete, sysselsättning och sin ekonomi. Inom 

området finns ett stort behov av ökade insatser för målgruppen. Genomsnittligt så är det 

närmare hälften av hela målgruppen som har måttlig, stor eller total svårighet inom 

området. Det finns också okunskap om målgruppens behov av insats för området, runt 

en tredjedel av gruppens behov av insats känner man inte till.  

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

127 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att skaffa eller 

behålla arbete. 83 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller 

landstinget. 

105 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att delta i 

sysselsättnings- eller rehabiliteringsverksamhet. 81 personer bedöms ha behov av ny 

insats från kommunen eller landstinget. 

89 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att delta i öppen 

verksamhet med social samvaro. 72 personer bedöms ha behov av ny insats från 

kommunen eller landstinget. 
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90 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att hantera sin 

ekonomi.  48 personer bedöms ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

Tabell 28. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet – Arbete, sysselsättning och ekonomi  – fördelat på 

respektive aktivitetsområde 

 

Arbete, sysselsättning 

och ekonomi 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

% 

Ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Skaffa eller behålla 

arbete 

6 6 54 16 17 1 

Delta i sysselsättnings- 

eller rehabiliterings-

verksamhet 

9 10 52 5 23 1 

Delta i öppen 

verksamhet med social 

samvaro 

12 12 44 2 28 2 

Hantera ekonomi 13 10 47 2 27 1 

 

 

Tabell 29. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Arbete, sysselsättning 

och ekonomi 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd  

 

% 

Nej, har ej stöd  

 

% 

Ej aktuell  

 

% 

Vet inte 

 

% 

Svar 

saknas 

% 

Skaffa eller behålla 

arbete 

16 25 19 37 3 

Delta i sysselsättnings- 

eller rehabiliterings-

verksamhet 

16 31 7 43 3 

Delta i öppen 

verksamhet med social 

samvaro 

17 31 7 43 

 

2 

Hantera ekonomi 20 32 2 43 3 
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Tabell 30. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Arbete,sysselsättning 

och ekonomi 

 

 

Aktivitetsområden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har 

insats 

som kan 

minska 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Skaffa eller behålla 

arbete 

22 1 16 31 28 2 

Delta i 

sysselsättnings- eller 

rehabiliterings-

verksamhet 

14 1 19 36 29 1 

Delta i öppen 

verksamhet med 

social samvaro 

14 1 17 33 34 1 

Hantera ekonomi 16 1 26 23 33 1 

 

 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

Resultaten från inventeringen visar att det finns behov av insatser för målgruppens 

möjligheter till samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Över en tredjedel av 

gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter inom området. Runt 40 % av 

målgruppens möjligheter till deltagande i förenings- eller intresseorganisationer samt 

utöva rekreations eller fritidssysselsättningsverksamhet känner man inte till. Personalen 

är relativt ovetande om huruvida anhöriga/närstående eller kommun/landsting stöttar 

målgruppen för ett aktivt socialt liv. 37 % av gruppen unga har måttliga, stora eller 

totala svårigheter och 27 % av gruppen unga behöver ny kommunal insats för en 

förbättrad fritid.  

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

66 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att delta i 

förenings- eller intresseorganisationer.  48 personer bedöms ha behov av ny insats från 

kommunen eller landstinget. 

60 personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att utöva 

rekreations- eller fritidssysselsättning. 52 personer bedöms ha behov av ny insats från 

kommunen eller landstinget. 
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Tabell 31. Inventerade personer som har olika grad av svårigheter att utföra olika 

aktiviteter inom livsområdet – samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – 

fördelat på respektive aktivitetsområde 

Samhällsgemenskap, 

socialt och 

medborgerligt liv 

 

Aktivitetsområden 

Ingen 

svårighet 

 

 

% 

Lätt  

svårighet 

 

 

% 

Måttlig, stor 

eller total 

 

 

% 

Ej 

aktuellt 

 

 

% 

Ej känt 

 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Delta i förenings- eller 

intresseorganisationer 

10 7 35 5 43 0 

Utöva rekreations- 

eller fritids-

sysselsättning 

13 9 33 3 39 3 

 

Tabell 32. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive aktivitetsområde.  

Samhällsgemenskap, 

socialt och 

medborgerligt liv 

Aktivitetsområden 

Ja, har stöd  

 

 

% 

Nej, har ej stöd  

 

 

% 

Vet inte  

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Delta i förenings- eller 

intresseorganisationer 

16 28 52 4 

Utöva rekreations- 

eller fritids-

sysselsättning 

17 30 48 5 

 

Tabell 33. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Samhällsgemenskap, 

socialt och 

medborgerligt liv 

 

Aktivitetsområden 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har 

insats 

som kan 

minska 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Delta i förenings- 

eller intresse-

organisationer 

22 1 9 21 45 2 

Utöva rekreations- 

eller fritids-

sysselsättning 

20 1 11 23 43 2 
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Samlad bild av de 406 personernas behov av insatser 
på viktiga livsområden 

 

Målgruppens behov av personlig vård och hemliv är de områden som är bäst 

tillgodosedda. Personalen skattar att 40 % av målgruppen har måttliga, stora eller totala 

svårigheter att lösa vardagsproblem, 26 % behöver ny insats. Inventeringen visar stora 

behov av nya insatser inom arbete, sysselsättning och socialt liv.  

 

Tabell 34. Översikt – behov av nya insatser på olika områden 

Behov av insatser Antal personer  

 

% 

Personlig vård och hemliv  

Handla mat 12 

Städa och tvätta 13 

Kommunikation och förflyttning   

Ta emot och ge information 16 

Använda offentliga transportmedel 9 

Mellanmänskliga relationer  

Familjerelationer 20 

Formella relationer 22 

Vardag, lärande och utbildning  

Lösa vardagsproblem 26 

Befinna sig i en utbildningssituation 19 

Arbete, sysselsättning och ekonomi   

Skaffa eller behålla arbete 31 

Delta i sysselsättnings- eller 

rehabiliteringsverksamhet 

36 

Delta i öppen verksamhet med social 

samvaro 

33 

Samhällsgemenskap, social och 

medborgerligt liv 

 

Delta i förenings- eller 

intresseorganisationer 

21 

Utöva rekreations- eller 

fritidssysselsättning 

23 
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Hälsoproblem och behov av insatser 

Resultatet presenterar en bild av målgruppens hälsoproblem de senaste 6 månaderna på 

några olika hälsoområden, anhörigas eller närståendes stöd kring dessa hälsoproblem 

samt behovet av insatser från kommun och landsting för de personer som har ett 

hälsoproblem.  

De hälsoområden som målgruppen har störst problem med är: kroppslig hälsa (40 %), 

alkoholproblem (69 %) samt narkotikaproblem (59 %). Dock är det 57 % av 

målgruppen där man inte känner till om det finns problem med tandhälsan. Ca 18 % av 

målgruppen har stöd av anhörig/närstående för sitt missbruk/beroende. 28 % behöver ny 

insats av kommunen eller landstinget för sitt narkotikamissbruk.  

Personalen har också skattat aktuellt behov av psykiatrisk insats samt insats för 

missbruk/beroende. Där behöver fler än 40 % av målgruppen ny insats för respektive 

problematik.  

Unga gruppen i ålder 18-35 år (N=176). 

45 personer av unga gruppen har haft somatisk/kroppslig ohälsa. 12 personer bedöms ha 

behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

26 personer av unga gruppen har haft problem med sin tandhälsa.  8 personer bedöms 

ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget. 

59 personer av unga gruppen har haft problem med tobak och snus. 22 personer bedöms 

ha behov av ny insats från kommunen eller landstinget.  

100 personer av unga gruppen har haft alkoholproblem och 140 har haft 

narkotikaproblem. 79 personer bedöms ha behov av ny missbruks/beroendeinsats från 

kommunen eller landstinget. 

 

 

Tabell 35. Inventerade personers hälsoproblem fördelade på respektive hälsoområde 

Hälsoområde 

 

Problem finns 

% 

Inget problem 

% 

Ej känt 

% 

Svar saknas 

% 

Kroppslig hälsa  40 21 36 3 

Tandhälsa 20 18 57 4 

Alkoholproblem 69 11 16 4 

Narkotikaproblem 59 19 17 5 

Problem med tobak 34 15 47 4 

 

 

 

 

 

 



 

45 

Tabell 36. Inventerade personer som har stöd från anhöriga eller närstående fördelat 

på respektive hälsoområde.  

Hälsoområde 

 

Ja, har stöd från 

anhörig/ 

närstående 

% 

Nej, har ej stöd 

från anhörig/ 

närstående 

% 

Vet inte  

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

% 

Kroppslig hälsa  10 34 54 2 

Tandhälsa 3 33 61 3 

Alkoholproblem 21 31 45 3 

Narkotikaproblem 16 35 45 4 

Problem med tobak 2 32 61 5 

 

Tabell 37. Inventerade personer med behov av insatser från kommunen eller landstinget 

Hälsoområde Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har 

insats 

som kan 

minska 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Kroppslig hälsa  22 1 19 10 45 3 

Tandhälsa 16 0 8 8 65 3 

Narkotikaproblem 19 1 23 28 25 4 

Problem med tobak 18 0 6 10 60 6 

 

Tabell 38. Inventerade personer med aktuellt behov av insatser från kommunen eller 

landstinget 

Psykiatrisk insats eller 

insats för 

missbruk/beroende 

Ej behov 

av insats 

 

 

% 

Har 

insats 

som kan 

minska 

% 

Har insats 

som 

motsvarar 

behoven 

% 

Behov av 

insats 

 

 

% 

Behovet 

ej känt 

 

 

% 

Svar 

saknas 

 

 

% 

Psykiatrisk insats 3 2 31 45 16 3 

Insats för missbruk/ 

beroende 

7 1 32 42 17 1 
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DISKUSSION 
 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur livssituationen kan se ut för 

personer med samsjuklighet inom olika livsområden utifrån en genomförd inventering i 

Blekinge län. Syftet har också varit att undersöka om personer med samsjuklighet 

erhåller den vård och det stöd som finns att tillgå enligt gällande lagstiftning.  

 

Studien prövar två hypoteser om hur samsjuklighet är relaterat till olika livsområden 

samt möjligheter till vård och stöd. Första hypotesen var att personer med samsjuklighet 

ofta har sämre villkor inom följande livsområden; boende, arbete/sysselsättning/fritid, 

ekonomi, relationer och hälsa. Den andra hypotesen var att personer med samsjuklighet 

ej erhåller  relevanta insatser för att förbättra sin livssituation. De båda hypoteserna är 

närliggande varandra och presenteras därför också ofta tillsammans.  

 

Metoddiskussion 

En person med samsjuklighet har ofta kontakter med flera olika vårdinstanser och 

myndigheter. För att nå så många som möjligt har undersökningen därför genomförts 

med Socialstyrelsens för området rekommenderade Case finding – metod. Metoden 

innebär att uppgifter samlas in om personer utifrån en specifik målgruppsbeskrivning. 

Eftersom syftet med inventeringen var att inventera antalet personer med samsjuklighet 

samt deras behov genomfördes en totalundersökning. Alla Blekinge läns berörda 

verksamheter, myndigheter och vårdinstanser kontaktades och ombads delta i 

inventeringen. Bortfallet är de verksamheter som avböjt deltagande. Vissa av 

primärvårdens verksamheter (Trossö VC, Hälsohuset för alla, Tullgårdens VC, 

Kungsmarkens VC, Tvings läkarmottagning, Lyckeby VC, Jämjö VC, Rödeby VC, 

Ronneby VC, Capio Citykliniken, Kallinge VC, Bräkne-Hoby VC, Läkarhuset i 

Karlshamn, Sölvesborgs VC, Valjehälsan, Läkehjälpen Olofström, Familjeläkarna i 

Olofström) samt Arbetsförmedlingen valde att ej delta i inventeringen.  

Inventeringen genomfördes med strukturerade frågeformulär som besvarades av 

personal. Från Blekinges olika kommuner bedömde personal behov för 50 % av 

målgruppen, 6 % från andra uppgiftslämnare och landstingets olika verksamheter för 

resterande 44 %. Det kan finnas personer i målgruppen som ej har identifierats eftersom 

vissa av primärvårdens verksamheter samt Arbetsförmedlingen valt att avstå deltagande 

i inventeringen.  

Denna studie baseras på en inventering från endast ett län, vilket medför att det är svårt 

att fullt generalisera resultaten. Dock ska uppmärksammas att resultaten i hög grad 

överensstämmer med tidigare redovisad kunskapsgenomgång, vilket tyder på att 

resultaten kan ha betydelse i andra liknande sammanhang.   

Frågeformuläret har utarbetats av Socialstyrelsen och riktar sig mot gruppen personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Eftersom denna studie riktar sig mot målgruppen 

med samsjuklighet har ett antal frågor med inriktning missbruk/beroende lagts till. 

Frågorna utformades likvärdigt för att bevara instrumentets validitet.  
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Ett fåtal av de ursprungliga frågorna gällande bla landsfödd och utbildningsnivå valdes 

att ta bort pga. att de inte ansågs relevanta. Det finns alltid risker med att göra 

justeringar i ett färdigt dokument. I samband med detta föll tyvärr någon delfråga bort, 

denna ersätts dock av en annan fråga med likvärdigt innehåll.  

Detta instrument rekommenderas i Sverige av Socialstyrelsen för denna typ av 

inventering/undersökning. En egenproducerad enkät hade troligen medfört större 

brister. Behov av fortsatt forskning och utveckling av inventeringsformulär för 

målgruppen med samsjuklighet finns. 

Frågeformulären skulle ursprungligen besvarats mellan 20121015-20121028. Vissa av 

verksamheterna behövde förlängd tid och undersökningen avslutades därmed i 

november 2012. Inför kommande inventeringar bör tiden utökas för att all personal ska 

hinna genomföra sin skattning.  

I den mån det är möjligt bör också tidig information om den kommande inventeringen 

genomföras så detta kan planeras in av deltagande personal.  

Frågeformulären har utlämnats i pappersform vilket har medfört att även personal som 

ej har daglig tillgång till internet och dator har kunnat deltaga i inventeringen. Om 

enkäten endast hade kunnat fyllas i via internet hade det kunnat medföra ett större 

bortfall. Det medför dock att denna form av undersökning blir extra tidskrävande i form 

av manuell inläggning av frågeformulärsvar. För kontroll av dubbelrapportering har 

både manuell och elektronisk bortsortering genomförts.  

I denna studie finns personal representerad från olika verksamheter vilket ger en bred 

bild av målgruppens livssituation och troligen en god validitet till resultatet.  

Största delen av Blekinges myndigheter och olika vårdinstanser har varit delaktiga. 

Primärvården har dock endast deltagit med 1 % av inlämnade enkäter. Troligen finns 

det därmed ett mörkertal med ytterligare personer med samsjuklighet som inventeringen 

ej funnit.  

Det hade varit av intresse att göra en jämförelse med andra inventeringar av personer 

med samsjuklighet samt behovsinventering men någon sådan data har ej gått att finna. 

Det finns endast inventeringar gjorda av personer psykisk funktionsnedsättning utan 

samtidigt missbruk/beroende, vilket således ej går att jämföra med varandra.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenterar resultat, studiens hypoteser samt diskuterar också vissa 

resultat som framkom mer oväntat.  

Totalt identifierades 406 unika personer med samsjuklighet i Blekinge län, 29 % 

kvinnor och 71 % män. Ett något oväntat resultat som framkom var att den yngsta 

åldersgruppen mellan 18-35 år består av flest antal personer med samsjuklighet. Därför 

presenterades också denna grupp separat. Nationella riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård från 2007 beskriver ej denna unga grupp personer med samsjuklighet 

(Socialstyrelsen, 2007).  



 

48 

 

Personerna är mantalsskrivna i kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström. Det bor flest tillhörande målgruppen i Karlskrona och 

Karlshamn vilket också överensstämmer med invånarantalet.  

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att inventering 

och behovsskattning utförs. Studien belyser hur många personer med samsjuklighet som 

finns och hur behoven för denna grupp ser ut (SOU 2006:100).  

 

Livsvillkor och social situation 

 

Boende 

Majoriteten, 64 % av målgruppen bor i ordinärt boende (boende i vanliga 

flerbostadshus, egna hem eller motsvarande). En stor andel (69 %) av målgruppen lever 

ensamma och 13 % är gifta eller sambo. Enligt socialtjänstlagen (5 kap. § 8 SoL) ska 

personer med psykisk funktionsnedsättning tillförsäkras en välfungerande bostad. 8 % 

av målgruppen, dvs. 31 personer är hemlösa i betydelsen hänvisad till vänner, 

familj/anhörig, akutboende, härbärge, jourboende eller uteliggare.  

Detta överensstämmer med hypotesen att personer med samsjuklighet har sämre villkor 

inom livsområdet boende. Detta överensstämmer också med Muesers (2006) forskning: 

personer med samsjuklighet har problem med bostad och funktionsnedsättningen vilket 

medför svårigheter att anpassa sig och beteendet kan medföra att andra tar avstånd. De 

svårast sjuka kan behöva särskilt boende vilket i Blekinge innebär 6 % av målgruppen. 

Personalen har god kännedom om målgruppens aktuella bostadsform, ingen har svarat 

”vet inte”.  

Arbete och sysselsättning 

Fler än hälften av målgruppen (55 %) är arbetslösa och utan sysselsättning vilket 

stämmer väl överens med resultatet av behov av stöd. Där anges att 54 % har måttlig, 

stor eller total svårighet att skaffa eller behålla ett arbete. 7 % har strukturerad 

sysselsättning inom kommunal verksamhet och endast 1 % deltar i kommunens mer 

öppna sysselsättningsformer. 52 % respektive 44 % av målgruppen har måttliga, stora 

eller totala svårigheter att delta i sysselsättnings eller rehabiliteringsverksamhet och 

öppen verksamhet med social samvaro. Närmare hälften av målgruppen har inte heller 

deltagit i någon föreningsverksamhet eller andra intresseorganisationer.  

Resultatatet kring målgruppens möjligheter till arbete, sysselsättning och fritid stämmer 

väl överens med båda hypoteserna. Personer med samsjuklighet har sämre villkor inom 

livsområdet och har också sämre förutsättningar att få arbeta eller deltaga i kommunal 

verksamhet.  

Ett resultat som uppmärksammats och som delvis ligger vid sidan av de båda 

formulerade hypoteserna är att den unga gruppen arbetslösa är stor. Det är också många 

unga som har svårt att deltaga i de verksamheter för sysselsättning som finns. En stor 

grupp unga behöver helt ny insats för att kunna få deltaga i social samvaro.  
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127 unga personer har svårigheter att skaffa eller behålla arbete. 83 av dessa bedöms ha 

behov av hjälp för att få arbeta.  

105 unga personer har svårt att delta i sysselsättnings- eller rehabiliteringsverksamhet. 

81 personer bedöms ha behov av sysselsättning från kommunen eller landstinget. 89 

personer av unga gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att delta i öppen 

verksamhet med social samvaro. 72 personer bedöms ha behov av ny sysselsättning från 

kommunen eller landstinget. 

Tidigare forskning har visat att personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att 

ta sig in på arbetsmarknaden och många saknar helt sysselsättning och studier visar att 

det är ofta mindre än 15 procent som har ett arbete (Bengtsson – Tops & Hansson, 

1999, Bond et al. 2001, Eklund et al. 2001, Grove, 1999, SOU 2006:100). Detta belyser 

svårigheterna hos målgruppen samsjuka i denna studie som har hela 55 % arbetslöshet.  

Brunt & Hansson (2005) menar att personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

ett arbete upplever sig må bättre vad gällande psykiatriska symtom, hälsa och 

välbefinnande. Enligt Statistiska Centralbyrån så har närmare 60 procent av målgruppen 

nedsatt arbetsförmåga. Mueser et al. (2006) beskriver förbättringsprognos hos 

målgruppen som får ta del av yrkesträning. Att arbeta minskar tillfällena till missbruk 

samt ökar självkänslan. Andelen människor som får sjukersättning eller 

aktivitetsersättning växer stadigt och är relaterat till psykisk ohälsa (SOU 2006:5, 

Carlénius, Johansson, 2006).   

Arbetslösa känner sig ofta nedvärderade av sin omgivning, har försämrad hälsa och 

psykiska besvär (Rantakeisu, 2002). Arbetet är betydelsefullt för en persons 

vardagsrytm, struktur och ofta tillför viss mening i livet. Många arbetslösa får därför 

svårigheter kring aktivering och en känsla av meningslöshet i tillvaron (Samuelsson, 

2002). Flera studier visar att arbetslöshet ofta är psykiskt påfrestande, stressande och 

innebär för många en känsla av att inte ha kontroll över sitt liv (Kassman & Stojanovic, 

2003, Levi & Pettersson, 1999, Novo, 2000, Rantakeisu, 1996, Åhs, 2006). Detta kan 

förklara det låga deltagandet på kommunernas mer öppna verksamheter i form av 

träffpunkter under mer kravlösa former. Eftersom den unga gruppen utmärker sig i 

studiens resultat så bör de också uppmärksammas extra.  

Socialtjänstlagen (2001:453) säger att alla människor har rätt till delaktighet i samhället. 

Socialnämnden ska underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra 

människor, samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning. Trots det så visar 

flera undersökningar (Bülow, 2004, Socialstyrelsen, 2006, SOU 2006:100) att personer 

med psykisk funktionsnedsättning inte deltar aktivt i samhället. Daglig sysselsättning 

framstår som ett av de mest överhängande problemen efter psykiatrireformens 

genomförande. Siffrorna för andelen personer med sysselsättning varierar i olika 

undersökningar. Bülow (2004) visar att 38 % av personerna har sysselsättning medan 

Arvidssons (2005) undersökning visar att 33 % har sysselsättning. Socialstyrelsens 

tillsyn 2002-2004 visade att hela 50 % hade daglig sysselsättning (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Den sammanlagda summan av olika former av sysselsättning som inte är ett arbete på 

den öppna marknaden uppgår i denna studie till 13 %. I den sammanslagna frågan kring 

både arbete och sysselsättning blev resultatet 29 %. Anhöriga/närstående gör också en 

insats när det gäller området arbete och sysselsättning, ca.16 % har stöd från 
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anhörig/närstående när det gäller både att skaffa arbete och behålla det, delta i 

sysselsättningsverksamhet samt social samvaro. Det framgår dock att personal vet lite 

om i vilken omfattning målgruppen har anhörigstöd eller ej inom angivet område.  

Brunt och Hansson (2005) påtalar vikten av att personalen ska arbeta för att berika den 

enskildes vardagsliv. Mueser et al. (2006) beskriver att familjen ofta blir lidande, 

anhöriga bryter kontakten, tillstånden förvärras ytterligare med ökat missbruk/beroende, 

ensamhet och utanförskap i samhället.  

Ekonomi och försörjning 

Nästan hälften av gruppen har måttlig, stor eller total svårighet att hantera sin ekonomi. 

Endast 13 % klarar att sköta sin ekonomi själv. Hos 27 % av gruppen har personalen 

ingen kännedom om deras ekonomiska situation. 20 % har stöd från anhöriga att hantera 

sin ekonomi. Även här finns en stor okunskap om målgruppen har stöd från anhöriga 

eller ej, 43 % känner man inte till. 23 % av gruppen behöver ny insats för att hantera sin 

ekonomi.  

Eftersom en stor del av gruppen har inkomst från Försäkringskassan och att hälften av 

gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att delta i sysselsättnings eller 

rehabiliteringsverksamhet så behöver samverkansformer mellan dessa myndigheter 

utarbetas. Detta för att både förbättra rehabiliteringsmöjligheter och förbättra 

möjligheten till bättre ekonomi så småningom i form av t.ex. arbete. Dessutom behöver 

målgruppen få stöd kring sin ekonomi för att inte hamna i ytterligare utsatt ekonomisk 

situation med skulder.  

Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) beskriver svårigheterna för målgruppen 

när det gäller att kunna betala vardagens utgifter och många tvingas ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Målgruppen har lägre inkomst än befolkningen i övrigt. Den allra 

lägsta inkomsten har målgruppen med samsjuklighet. Socialstyrelsen (2008) påtalar 

också att denna grupp är mer utsatt än andra grupper.   

23 % av målgruppen behöver nya insatser för att få hjälp med sin ekonomiska situation. 

Det är hela 43 % av målgruppen där man inte känner till personernas ekonomiska 

situation. Vilket troligen betyder ännu fler som behöver stöd kring sin ekonomiska 

situation. Detta överensstämmer i hög grad med båda hypoteserna. Målgruppen har 

sämre villkor inom livsområdet samt erhåller ej relevanta insatser för att förbättra sin 

livssituation.  

 

Relationer och sociala nätverk 

40 % av studiens målgrupp har måttliga till totala svårigheter i alla former av 

mellanmänskliga relationer. 20 % har stöd från anhöriga i relationer till andra. Inom 

området relationer finns också en stor okunskap kring anhörigas insatser, 40 % av 

målgruppen vet man inte om de har stöd från anhöriga eller ej. Ca.20 % har stöd från 

anhöriga inom området relationer.  

Alla människor utgör någon del av ett socialt nätverk. Nätverket är genom livet i en 

ständig förändring. I nätverket handlar det ofta om att i någon form få eller ge omsorg. 

När någon närstående drabbas av sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning så 

drabbas nätverket i olika omfattning. Oro, nedstämdhet och vanmakt är känslor som 
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ofta uppstår. En vilja att hjälpa och ge stöd är ofta stark. Den närstående är en mycket 

viktig resurs för att den som blir sjuk ska återfå sin hälsa och livskvalitet (Johansson, 

2007).  

Lundin och Mellgren (2012) beskriver vikten av det stöd som anhöriga bör få ta del av 

inom psykiatri och socialtjänst. Anhörigas kunskaper och kännedom om deras sjuke 

anhörige är ovärderliga. De kan bistå med information som så småningom kan vara en 

grund i det kommande behandlingsarbetet. Väldokumenterat forskningsstöd visar att det 

sociala nätverket ökar personens möjlighet till återhämtning (Ottosson, 2009). Det 

sociala nätverket kan aldrig ersättas fullt ut av samhällets insatser, därför bör närstående 

involveras tidigt, om det inte finns starka skäl för att avstå detta. Lundin & Mellgren 

(2012) påtalar att det är viktigt att anhöriga får tala om sina upplevelser, när anhöriga 

mår väl så mår även den sjuke bättre.  

Östmans (2000) beskriver begreppet familjebörda, som används som en beskrivning av 

hur familjen och nätverket påverkas negativt runt en person med psykisk sjukdom. 

Östman påtalar att det är många anhöriga/närstående som själva upplever psykisk ohälsa 

på grund sin anhöriges insjuknande i psykisk sjukdom. Lundin och Mellgren (2012) 

beskriver vikten av information och kunskap för att som närstående på bästa sätt kunna 

ge stöd i vardagen såsom t ex. tydlighet och förutsägbarhet. Kunskap som ska förmedlas 

från psykiatrins och socialtjänstens personalresurser.  

Skårner (2001) beskriver vikten av sociala nätverk runt en person med 

missbruk/beroendeproblematik. Forskning har pågått länge och nätverket runt personen 

anses ha stor betydelse, både när det gäller vägen in och vägen ur missbruk. Nätverket 

genomför en ständig påverkan på omgivningen, samspelet i olika situationer pågår.   

Runt 20 % av målgruppen är i behov av nytt stöd för att kunna behålla eller hantera alla 

former av relationer, både de mer familjära och de mer formella.  

Forskning visar tydligt att anhöriga och familj är av stor vikt för målgruppens 

rehabilitering. Denna studie visar att det finns stor okunskap om anhörigas situation och 

om de eventuella insatser de gör. Vilket också är ett anmärkningsvärt resultat även om 

det till viss del finns utanför de hypoteser som studien utgår ifrån.  

 

Barn  

Studiens resultat visar att största delen av målgruppen inte har barn. Av 406 personer 

med psykisk funktionsnedsättning och missbruk/beroende har 11 % hemmaboende egna 

barn.  

Det är dessutom 7 % av målgruppen där man inte känner till om det finns 

hemmaboende barn under 18 år, vilket är ett tecken på att barnens behov och situation 

bör uppmärksammas. Detta innebär att det är minst 29 barn som bor tillsammans med 

förälder med samsjuklighet. 

Hypoteserna avser personer med samsjuklighet och deras tillvaro, studien visar dock 

också att dessa personer har barn som bor hemma och att både föräldrar och barn bör 

uppmärksammas. Det är dessutom ett stort antal personer med samsjuklighet som man 

inte känner till om de har hemmaboende barn eller ej.  
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Statens folkhälsoinstitut presenterade 2008 en forskningssammanställning som visade 

att barn som växer upp i familjer med missbruk visar olika symtom eller problem vid 

missförhållande. Depressivitet, ängslighet och beteendestörningar kan förekomma 

medan det finns också de barn som aldrig utvecklar någon form av egen problematik. 

Familjestruktur, föräldrarnas livsstil och beteende påverkar. Samstämmiga 

forskningsresultat visar att barn i s.k. lågstatusfamiljer löper större risk för psykosociala 

problem samt problem i skolan. Analysen av denna sammanställning påtalar framförallt 

två olika motiv till insatser för barn till missbrukande föräldrar. Det ena alternativet är 

att barn inte ska behöva utsättas för otrygg uppväxtmiljö utan att samhället ger insats 

och stöd. Det andra motivet är att minska ev. lidande som uppstår i vuxen ålder i form 

av psykiska problem (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Lindstein (2001) menar att barn som växer upp i familjer där någon förälder eller båda 

har missbruks/beroendeproblematik ofta är präglade av omsorgssvikt och har hög 

stressnivå. Flertalet studier beskriver omsorgssvikten som försummelse av mat, hygien 

och kläder. Den höga stressnivån medför ohälsa hos barnet. Stressnivån hänger samman 

med rollförändring i familjen, förhöjd konfliktnivå samt oförutsägbarhet. Det 

förebyggande arbetet bör fokusera på de insatser som kan sänka stressnivån hos barnet. 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver sedan 1 januari 2010 att hälso- och 

sjukvården ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd kring barnets 

psykiskt sjuke förälder eller annan vuxen person som barnet bor tillsammans med. 

Satsningar har genomförts på olika sätt i form av utbildningsinsatser och rutiner för 

arbetet med minderåriga barn. I Sveriges olika verksamheter inom psykiatrin beskrivs 

flera olika arbetssätt både lokalt, regionalt och nationellt (Lundin & Mellgren, 2012).   

 

Kommunikativ förmåga 

För att kunna kommunicera med sin omgivning är det viktigt att kunna ta emot och ge 

information. För många med samsjuklighet är det svårt att tala i telefon och använda IT 

i kommunikativt sammanhang. Det är en mindre del av målgruppen som bedöms 

behöva insats för sin kommunikativa förmåga, vilket kanske kan förklaras av 

personalens okunskap om behoven. Mellan 13-42 % av målgruppens behov känner man 

inte till, ej heller huruvida anhöriga ger stöd eller ej. Dessutom har 45 % av målgruppen 

måttlig, stor eller total svårighet att hantera formella relationer. De formella relationerna 

kan vara kontakter med t.ex. Försäkringskassan och där det då ofta krävs kontakter via 

telefon eller via internet.  

För att kunna tillgodogöra sig de insatser som finns tillgängliga måste målgruppen ha 

förmåga till kontakt med t.ex. olika myndigheter och instanser.  

Resultatet överensstämmer väl med den andra hypotesen som belyser målgruppens 

svårigheter att få rätt insatser för att förbättra sin livssituation. Nästan halva målgruppen 

har måttlig, stor eller total svårighet att hantera formella relationer. Vilket troligen 

medför att målgruppen ej heller ges möjlighet att framföra sina behov och önskemål 

som senare kan leda till rätt insatser för att förbättra livssituationen.  
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Utbildning och lärande 

Inom livsområdet utbildning och lärande är personalen relativt okunnig om hur 

målgruppen har det, hos 42 % av gruppen känner man inte till om de kan befinna sig i 

en utbildningssituation. När det gäller möjligheten att befinna sig i en 

utbildningssituation är svårigheterna stora (32 %) och kunskapen om behovet av insats 

för att kunna befinna sig i situationen är också stort. Vilket innebär att personalen 

behöver sätta sig in i målgruppens möjligheter kring utbildning, vilket även kan 

medföra social gemenskap och delaktighet i samhället.  

Vardagsliv och personlig vård 

Studien visar att det är relativt okänt hur målgruppen har det i sin vardag. Hos cirka en 

fjärdedel känner man inte till hur målgruppen hanterar sina vardagsproblem, saknas 

också kunskap om huruvida anhöriga ger stöd i vardagens problemlösning. 40 % av 

målgruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att hantera och lösa 

vardagsproblem. Nästan en fjärdedel av målgruppen erhåller stöd från anhöriga för att 

hantera vardagsproblem. 21 % av målgruppen har insats från kommun och landsting för 

att hantera sina vardagsproblem men det saknas fortfarande insats för 26 % av 

målgruppen. Det är framförallt att lösa vardagsproblem som målgruppen både har stora 

svårigheter inom samt behov av ny insats. Personalen behöver göra sig mer informerad 

om målgruppens vardag och möjligheten till hantering av problem.  

Resultatet inom livsområdet vardag stämmer väl överens med båda hypoteserna. Nästan 

halva gruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter att hantera och lösa 

vardagsproblem. Det är mer än hälften av dessa som inte har någon insats som kan 

förbättra livssituationen för målgruppen.   

Personlig vård är det område där målgruppen har flest behov tillgodosedda. 25 % av 

personalen känner dock inte till målgruppens svårigheter inom området. 11-20 % av 

målgruppen har måttliga, stora eller totala svårigheter med att utföra personlig hygien, 

handla mat, bereda enkla måltider samt städa och tvätta.  Cirka 10 % av målgruppen har 

behov inom området personlig vård och hemliv och dessa är ej tillgodosedda genom 

insats av kommun och landsting. Anhöriga och närstående är en resurs för målgruppen 

så de kan sköta sin personliga vård och sitt hemliv. Cirka 10 % har sammanlagt stöd av 

anhöriga och närstående.  

Även inom området personlig vård överensstämmer resultatet med hypoteserna. Det 

finns en andel personer i målgruppen som behöver insatser från kommun och landsting. 

Det som är mest anmärkningsvärt är att det är 25 % av målgruppens behov som man 

inte känner till. Vilket kan betyda att det är ett stort antal personer som har stora behov 

inom livsområdet och som inte är tillgodosedda.  

Hälsa  

Kroppslig hälsa, alkoholproblem samt narkotikaproblem är de hälsoområden som 

studien visar att målgruppen har störst problem med. 40 % har av målgruppen har 

problem med sin kroppsliga hälsa, 69 % har alkoholproblem och 59 % har 

narkotikaproblem. Vilket harmonierar väl med hypoteserna att målgruppen har sämre 

villkor inom livsområdet hälsa samt avsaknad av relevanta insatser för en förbättrad 

livssituation. Målgruppens svåra situation med både psykisk ohälsa och 

missbruk/beroende blir än mer komplicerad när det är nästan hälften av hela 
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målgruppen som är i behov av ny insats för respektive problematik. Det 

överensstämmer särskilt väl med den andra hypotesen att målgruppen inte erhåller 

relevanta insatser för att förbättra sin livssituation.  

Det är 57 % av målgruppen där man inte känner till om det finns problem med 

tandhälsan. Ca 18 % av målgruppen har stöd av anhörig/närstående för sitt 

missbruk/beroende. 28 % behöver ny insats av kommunen eller landstinget för sitt 

narkotikamissbruk. Personalen har också fått uppge ett mer generellt aktuellt behov av 

psykiatrisk insats samt insats för missbruk/beroende. Där behöver fler än 40 % av 

målgruppen ny insats för respektive problematik. Målgruppen med samsjuklighet i 

Blekinge har stora behov av insatser för både missbruk/beroende och psykiatrisk 

problematik.  

Hypoteserna stämmer väl överens med Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer samt 

flertalet svenska och internationella studier som framför att personer med psykisk 

funktionsnedsättning ofta har en dålig somatisk hälsa. Risken är större att drabbas av 

fysisk ohälsa när man samtidigt har en psykisk funktionsnedsättning (Björkenstam , 

Ljung,  Burström, Mittendorfer-Rutz,  Hallqvist,  Ringbäck Weitoft, 2012,  Luppino, De 

Wit, Bouvy, Stijnen, Cuijpers, Penninx,  Zitman, 2010).  

Socialstyrelsen (SOU 2006:100) visar också brister i den svenska vården av personer 

med samsjuklighet. Målgruppen vårdas oftast för antingen sin psykiska ohälsa eller för 

sitt missbruk/beroende trots att samordnad behandling är den vårdform som är 

evidensbaserad (Angress et al. 2002, RachBeisel et al. 1999, Socialstyrelsen, 2007). 

Forskning visar att även återhämtning sker snabbare när behandlingen genomförs i ett 

gemensamt team där tillstånden ska behandlas samtidigt (Brooks & Penn, 2003, 

Danermark & Kullberg, 1999, Drake et al. 2001, Drake et al. 2004, Drake et al. 2006, 

Ducharme et al. 2006, Meuser et al. 2006a, Palmstierna, 2004, Socialstyrelsen, 2007).  

Meuser et al. (2006a) menar också att den samordnade behandlingen är särskilt viktig 

för att motverka den negativa påverkan som psykisk funktionsnedsättning ger på 

återhämtning från missbruk. Behandlingstiden bör pågå under en längre tid, minst ett år.  

 

Möjlighet till vård och stöd 

Målgruppens kontakter  

Resultatet belyser ett stort behov av förbättring vad gällande upprättande av Samordnad 

individuell plan. 66 % av målgruppen har insatser från både socialtjänst och landsting 

och det är endast 12 % som har en upprättad individuell plan. 3 % av målgruppen håller 

på att få en samordnad individuell plan upprättad. Av både Socialtjänstlagen (5 kap. 8 § 

SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (7 och 8 § HSL) framgår att kommuner och 

landsting ska planera sin verksamhet i samverkan med utgångspunkt i målgruppens 

behov.  

Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för personer med samsjuklighet. 

Behandling samt stödinsatser för målgruppen ska ske samtidigt och i samordnade 

former (Brooks & Penn 2003, Danermark & Kullberg 1999, Drake et al. 2001, Drake et 

al. 2004, Drake et al. 2006, Ducharme et al. 2006, Meuser et al. 2006a, Palmstierna 

2004, SFS 2001:453, SFS 1982:76, Socialstyrelsen, 2007).  
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Socialtjänstlagen (2 kapitel 7§) och Hälso- och sjukvårdslagen (3 f § HSL) föreskriver 

från och med januari 2010 att när en person har behov av insats från både kommun och 

landsting ska huvudmännen tillsammans upprätta en samordnad individuell plan med 

den enskilde i fokus. En samordnad individuell plan ska upprättas om det bedöms att 

den behövs för att den enskilde personen ska få sina behov tillgodosedda. Med tanke på 

målgruppens komlexa problematik bör det göras övervägande om att upprätta 

samordnad individuell plan för dessa.  

Forskning visar att målgruppen behöver stöd från flera myndigheter och tillhörande 

samverkan mellan dessa. Inventeringens resultat stämmer väl överens med hypotesen att 

personer med samsjuklighet ej erhåller relevanta insatser för att förbättra sin 

livssituation.  

Den samordnade individuella planen ska regelbundet följas upp, utvärderas och 

omarbetas om så behövs. Det ska finnas tydliga upprättade rutiner för samarbetet mellan 

huvudmännen (SFS 2001:453, SFS 1982:763).  

 

Informerande och uppsökande arbete 

Denna studie belyser inte direkt kommunernas och landstingets informerande och 

uppsökande arbete. Resultaten från denna studie visar dock att uppsökande verksamhet 

behöver utökas för att nå målgruppen som idag inte har sina behov tillgodosedda, inte 

minst för den unga gruppen. Dessa områden bör lyftas upp då Socialstyrelsens 

utredning presenterar stor variation på hur det genomförs i Sveriges alla kommuner och 

landsting. Dessutom har gruppen personer med samsjuklighet ofta stort behov av 

uppsökande verksamhet.  

Flera kommuner i Sverige har upprättat särskilda informationsbroschyrer med riktad 

information till målgruppen psykisk funktionsnedsättning. Personer med samsjuklighet 

kan ofta ha svårigheter att själva söka den hjälp de behöver. Centralt är att 

kommunernas arbete ska vara förebyggande.  

Därför är socialtjänstens informerande och uppsökande arbete av stor betydelse. I 

augusti 2012 presenterade Socialstyrelsen (2012b) att informerande och uppsökande 

arbete i landets kommuner uppvisade en stor variation av inriktning, modeller samt 

arbetssätt. Socialstyrelsen rekommenderar informations- och utbildningsinsatser för att 

öka kunskapen kring psykisk sjukdom och samhällets hjälpinsatser och en del med 

särskilda uppsökarteam eller annan form av uppsökarfunktioner i kommunerna. 

Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer kring uppsökande verksamhet pågår.  

 

 

Den unga gruppen 

Ett något oväntat resultat utöver studiens hypoteser är den stora unga gruppens 

svårigheter och behov av nytt stöd. Därför presenteras dessa resultat i särskilda delar 

under olika livsområden, den unga gruppens svårigheter och behov av nytt stöd. Den 

unga gruppen är dessutom den största åldersgruppen. Resultatet visar behov av nya 

insatser inom alla livsområden. Inom vissa områden stora behov och även stora behov 

av nya insatser. Socialstyrelsen (2012b) påtalar att personer med samsjuklighet ofta har 
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svårigheter att själva söka hjälp och formulera sina behov. Socialstyrelsen förtydligar 

också behovet av samordnade och samtidiga insatser.  

 

Sammanfattning  

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur livssituationen kan se ut för 

personer med samsjuklighet samt om målgruppen erhåller den vård och det stöd som 

finns att tillgå enligt gällande lagstiftning. Utifrån den redovisade 

kunskapsgenomgången formulerades två hypoteser och dessa har prövats med stöd av 

den empiri som samlats in vid genomförd inventering. Första hypotesen var att personer 

med samsjuklighet ofta har sämre livsvillkor inom boende, arbete/sysselsättning, 

ekonomi/försörjning, relationer/sociala nätverk/barn, kommunikation, 

utbildning/lärande vardagsliv, personlig vård och hälsa. Andra hypotesen var att 

målgruppen ej erhåller relevanta insatser för att förbättra sin livssituation.  

Båda hypoteserna bekräftas av studiens samtliga resultat.  

Hypotesen att målgruppen har sämre villkor inom livsområdet boende bekräftas av att 

31 personer är hemlösa. Studien visar att många personer i målgruppen även står utan 

arbete och sysselsättning vilket bekräftar båda hypoteserna.  

Målgruppen har sämre villkor inom livsområdet ekonomi/försörjning samt erhåller ej 

relevanta insatser för att förbättra sin situation. Hypoteserna bekräftas av att studien 

visar att hälften av målgruppen inte klarar att hantera sin ekonomi och 23 % av 

målgruppen behöver få hjälp.  

Studien visar att målgruppen har svårt att behålla och hantera alla former av relationer 

och att 20 % är i behov av nytt stöd för att kunna förbättra sin situation vilket bekräftar 

båda hypoteserna. Anhöriga och och familj är viktiga i rehabiliteringen och studien 

visar att det finns en stor okunskap om anhörigas situation, vilket också kan bekräfta 

hypotesen att relevanta insatser ej ges. Hypoteserna avser personer med samsjuklighet 

och deras tillvaro, studien visar dock att dessa personer har barn som bor hemma, minst 

29 barn bor tillsammans med målgruppen. Det är dessutom 7 % av målgruppen som 

man inte känner till huruvida de har barn hemma eller ej.  

Både föräldrar och barn bör uppmärksammas och därför lyfts även dessa resultat som 

har bekräftats utöver hypoteserna.  

Båda hypoteserna bekräftas utifrån studiens resultat som avser livsområdet 

kommunikation. Nästan halva gruppen har svårigheter att hantera formella relationer 

vilket medför problem att framföra sina behov om hjälp och stöd som kan förbättra 

livssituationen.  

Studien visar att gruppen har svårt att befinna sig i en utbildningssituation och att 

kunskapen om målgruppens förmågor inom området är liten vilket bekräftar båda 

hypoteserna och kan ge sämre möjlighet till delaktighet till social gemenskap och 

delaktighet i samhället.  

Närmare hälften av gruppen har svårigheter att hantera sin vardag och lösa 

vardagsproblem, det är fler än hälften av dessa som inte har någon insats som kan 

förbättra livssituationen vilket bekräftar båda hypoteserna inom livsområdet vardagsliv.  
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Personlig vård är det livsområde där gruppen har flest behov tillgodsedda. Trots det så 

är det runt 20 % som har svårigheter att utföra personlig vård och 10 % har behov av 

nya insatser samt att 10 % har anhöriga och närstående som gör ger stöd och gör 

insatser. Vilket bekräftar båda hypoteserna.  

Kroppslig hälsa, alkoholproblem samt narkotikaproblem är de hälsoområden som 

studien visar att målgruppen har störst problem med inom livområdet hälsa. Vilket 

harmonierar väl med hypoteserna att målgruppen har sämre villkor inom livsområdet 

hälsa samt avsaknad av relevanta insatser för en förbättrad livssituation. Målgruppens 

svåra situation med både psykisk ohälsa och missbruk/beroende blir än mer 

komplicerad när det är nästan hälften av hela målgruppen som är i behov av ny insats 

för respektive problematik. Det överensstämmer särskilt väl med den andra hypotesen 

att målgruppen inte erhåller relevanta insatser för att förbättra sin livssituation.  

66 % av målgruppen har insatser från både kommuner och landsting och det är endast 

12 % som har en upprättad individuell plan. Forskning visar att dessa ska planera sin 

verksamhet i samverkan för att förbättra livssituationen för målgruppen. Studien visar 

ett stort behov av förbättring vad gällande upprättande av Samordnad individuell plan 

vilket bekräftar hypotesen att målgruppen ej erhåller insatser för att förbättra sin 

livssituation.  

Studiens kanske mest anmärkningsvärda resultat är det resultat som framkommit utöver 

hypoteserna. Att den unga gruppen personer med samsjuklighet är så stor. Resultatet 

visar behov av nya insatser inom alla livsområden. Inom flera områden stora behov och 

även stora behov av nya insatser. Vilket bekräftar att den unga gruppen också har sämre 

villkor inom de olika livsområdena samt att de inte erhåller instser som kan förbättra 

deras livssituation.  

 

 

Implikationer för praktik och forskning 

Studien visar att personer med samsjuklighet ofta har sämre livsvillkor inom alla 

livsområden och att målgruppen ej erhåller relevanta insatser för att förbättra sin 

livssituation. Tidigare forskning påtalar vikten av samverkan mellan olika myndigheter, 

att vård och stödinsatser bör vara evidensbaserade och effektiva. Socialstyrelsen 

presenterade 2007 nationella riktlinjer för personer med samsjuklighet. Trots 

riktlinjerna visar denna studie att målgruppen fortfarande ej erhåller tillräckligt med 

vård och stödisatser för att förbättra sin livssituation. Samarbetet mellan myndigheterna 

är inte tillräcklig och ett fortsatt samarbete mellan samhällets olika vårdinstanser är 

nödvändig. På vilket sätt kan kommuner och landsting förbättra samordad vård och 

behandling för personer med samsjuklighet? En god start för samordad behandling är att 

använda samordnad individuell plan för målgruppen.  

Detta för att ge målgruppen det stöd och den vård de enligt svensk lagstiftning har rätt 

till. En förklaring till att målgruppen ej erhåller det stöd och den vård de har rätt till kan 

bero på deras svårigheter med formella kontakter. Vilket medför att de inte framför sina 

behov och önskemål som kan leda till till rätt insats för att förbättra sin livssituation. På 

vilket sätt kan målgruppen ges möjlighet att uttrycka sina behov? Ett alternativ är 

uppsökande verksamhet som kan arbeta uppsökande, motiverande och förebyggande, 
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som inte måste utgå från ett biståndsbeslut, vilket också Socialstyrelsen (2012b) har 

påtalat är ett förbättringsområde.  

Studien visar på ett stort behov av att utveckla insatserna kring arbete, strukturerad 

sysselsättning, träffpunktsverksamhet samt göra sig mer uppdaterad om målgruppens 

anhöriga och de insatser dem gör.  

Personal som arbetar med målgruppen behöver ha grundläggande kunskaper om 

samsjuklighet och vilka svårigheter det medför. Behövs utökade utbildningsinsatser för 

att förbättra för målgruppen?  

Svårigheterna hos den unga gruppen med samsjuklighet var ett resultat utanför 

hypoteserna. Gruppen visade sig vara stor och med stora behov av vård och stöd. Går 

det att med tidiga insatser i form av arbete, sysselsättning och sociala insatser till den 

unga gruppen förebygga fortsatt psykisk ohälsa samt missbruk/beroende? Eftersom det 

är en så stor andel unga personer kan detta också ställa andra krav på arbete och 

sysselsättningsverksamheter än de traditionella verksamheter som ofta är mer anpassade 

för den äldre målgruppen. Hur ser det ut i övriga Sverige?? Finns det anpassade 

verksamheter för den unga gruppen? Kan det skilja sig åt mellan olika delar av landet?  

Är nuvarande verksamheter uppbyggda för denna yngre grupp personer? Hur ser det ut 

för denna grupp i övriga Sverige? Behöver Socialstyrelsen förtydliga kring ”den unga 

gruppen” med samsjuklighet i kommande Nationella riktlinjer?   

Personer med samsjuklighet behöver ges fortsatt forskningsfokus. Fler kvantitativa 

studier inom området behöver genomföras för ökad kunskap om gruppen. Hur ser det ut 

i andra län? Skiljer det sig åt mellan storstäder och mindre tätorter?  

Kvalitativa studier där gruppen ges möjlighet att ge sin syn på tillvaron kan utöka 

kunskapen om hur personer med samsjuklighet har det i vårt samhälle i dag. Inte minst 

bör den unga gruppens situation belysas ytterligare. Vad är det som gör att denna grupp 

inte erhåller arbete och sysselsättning? Hur upplever de sin situation? Vad skulle kunna 

förbättra deras situation? Intressant hade varit att genomföra en kvalitativ undersökning 

med denna grupp för att få ta del av deras tankar och åsikter kring hur deras situation ser 

ut idag och hur den skulle kunna förbättras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

REFERENSER 

 

Abrahamsson,  M.,  Brådvik, L., Thiblin I., Zetterlind U. ( 2006). Vad får missbruket för 

konsekvenser? Stockholm: Folkhälsoinstitutet  MOB Rapport nr 16.  

Hämtad 2012-11-12: 

http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/rusmiddeletaten%

20(RME)/Internett%20(RME)/Dokumenter/rapport/kompetansesenteret/m

ob.pdf 

Adams, W. (2008). Comorbidity of mental health and substance misuse problems: a 

review of workers’ reported attitudes and perceptions. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing 15, 101–108.  

Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende. Lund: 

Studentlitteratur.  

Allgulander, C. (2005). Introduktion till klinisk psykiatri. Studentlitteratur Lund.  

Anderberg, M & Dahlberg, M (2009). Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – 

som en grund för kunskapsutveckling. Hämtad: 2012-11-12.  

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:222735/FULLTEXT01  

Angress, D., McGovern, M., Rawal, P., Shaw, Matthew. M. (2002). Psychiatric 

Comorbidity and Physicians With Substance Use Disorders: Clinical 

Characteristics, Treatment Experiences, an Post-Treatment Functioning. 

Vol. 1:3 (s89-98).  

Arvidsson, H. (2005). Changes in the group defined as severely mentally ill: fiveyears 

after the mental health-care reform in Sweden. International journal of 

social welfare, 14, 277-286. 

Attention http://www.attention-riks.se/  Hämtad: 2010-11-22 

Backhans, M., Lundin, A., Hemmingsson, T. (2011). Arbetslöshet och psykisk ohälsa – 

två kohortstudier. Karolinska institutets folkhälsoakademi 2011:17.  

Björkenstam, E ., Ljung, R.,  Burström, B., Mittendorfer-Rutz ,E.,  Hallqvist, J.,        

Ringbäck Weitoft, G. (2012). Quality of medical care and excess mortality 

in  psychiatric patients—a nationwide register-based study in Sweden. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289986/ 

 

Bengtsson-Tops, A. & Hansson, L. (1999). Subjective quality of life in schizophrenic 

patients living in the community. Relationship to clinical and social 

characteristics. European Psychiatry 14: 264-269. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S092493389

900173X 

 

Bond, G.B., Becker, D.R., Drake, R.E., Rapp, C.A., Meisler, N. & Lehman, A.F. 

(2001). Implementing supported employment as an evidence-based 

practice. Psychiatric services 52 (3):313-322. 

http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/rusmiddeletaten%20(RME)/Internett%20(RME)/Dokumenter/rapport/kompetansesenteret/mob.pdf
http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/rusmiddeletaten%20(RME)/Internett%20(RME)/Dokumenter/rapport/kompetansesenteret/mob.pdf
http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/rusmiddeletaten%20(RME)/Internett%20(RME)/Dokumenter/rapport/kompetansesenteret/mob.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:222735/FULLTEXT01
http://www.attention-riks.se/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289986/
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S092493389900173X
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S092493389900173X


 

60 

 

http://ps.psychiatryonline.org.proxy.lnu.se/data/Journals/PSS/3563/313.pd

f 

Brooks, A. & Penn, P. (2003). Comparing Treatments for Dual Diagnosis: Twelve-Step 

and Self-Management and Recovery Training. The American Journal of 

Drug and Alcohol abuse, 29:2, 359–383. 

Brunt, D., Hansson, L. (2005).  Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation 

och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Brunt, D. & Hansson, L. (2011). Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation 

och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in 

Psychiatric treatment 6, 65-72. http://apt.rcpsych.org/content/6/1/65.full 

Bülow, P. (2004). Efter mentalsjukhuset: en studie i spåren av avinstitutionalisering av 

den psykiatriska vården. Akademisk avhandling. Institutionen för hälsa 

och samhälle. Linköpings universitet. 

Burns, T., Catty, J., Dash, M., Roberts, C., Lockwood, A & Marshall, M. (2007). Use of 

intensive case management to reduce time in hospital in people white 

serves mental illness: systematic review and meta-regression. BMJ 2007; 

335:336  

Byström, J, Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik. Natur & Kultur, Stockholm.  

CAN. (2012). Hämtad 2012-11-12: www.can.se 

Chambers, M., Guise, V., Valimaki, M., Botelho, M., Scott, A., Staniuliene, V. & 

Zanotti, R. (2010). Nurses' attitudes to mental illness: a comparison of a 

sample of nurses from five European countries. International Journal Of 

Nursing Studies, 47(3), 350-362. 

Cruse, G (2008). Riskbruk och beroende av  alkohol, narkotika och tobak hos personer 

med svår psykisk sjukdom. Lunds universitet, Medicinska fakulteten 

Institutionen för kliniska vetenskaper – Psykiatri.  

Dahlberg, M & Anderberg, M. (2013). The hidden population: Some methodological 

issues about estimation of problematic drug use. Nordisk alcohol och 

narkotikatidskrift vol. 30, 149-166.  

Danermark, B & Kullberg, C. (1999). Samverkan. Välfärdsstatsens nya arbetsform. 

Lund: Studentlitteratur.  

Denscombe, M (2010). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G, Larsson, R, Stjärnhagen, O.(2012). Statistisk verktygslåda. 

Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvatitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur.  

Drake, R.E., Essock, Susan. M, Shaner, Andrew., Carey, Kate. B, Minkoff, Kenneth. & 

Kola, Lenore. et al. (2001). Implementing Dual Diagnosis Services For 

Clients With Server Mental Illness. Psychiatric Services 52:4, 469-76. 

http://ps.psychiatryonline.org.proxy.lnu.se/data/Journals/PSS/3563/313.pdf
http://ps.psychiatryonline.org.proxy.lnu.se/data/Journals/PSS/3563/313.pdf
http://apt.rcpsych.org/content/6/1/65.full
http://www.can.se/


 

61 

Drake. R., Mercer-McFadden, C., Mueser, K.T., McHugo, J., Qregory, J & Bond Q. 

(1998). Review of Integrated Mental Health and Substance Abuse 

Treatment for Patients with Dual Disorders. Schizophrenia Bulletin. 24:4, 

598-608.  

Drake, R.E., Mueser, K.T. & Brunette, M.F. (2007). Management of persons with co-

occuring severe mental illnes and substance use disorder: program 

implications. World Psychiatry, 6, 131-136. 

Drake, R. E. ,Mueser, K.T, Brunette, M. F., McHugo, G. J. (2004). A review of 

treatments for people with severe mental illnesses and co-occuring 

substance use disorders. Psychiatric Rehabilitation Journal  27(4), 360-

374. 

Drake, R. E., Mercer-McFadden, C., Meuser, K. T., McHugo, G. J. & Bond, G. R. 

(2006). Samordnad behandling av psykisk sjukdom och missbruk hos 

patienter med dubbeldiagnos. En forskningsöversikt. I: Kim T, Meuser 

(Red.) Dubbel diagnos. Allvarlig psykisk sjukdom och missbruk (21). 

Karlskrona: Stiftelsen Ett helt liv. 

Drake E. R., & Mueser T. K. (2000). Psychosocial Approaches to Dual Diagnosis. 

Schizophrenia Bulletin. 26:1, 105-118. 

Ducharme, L., Knudsen, H. & Roman, P. (2006). Availability of integrated care for co-

occurring substance abuse and psychiatric conditions. Community mental 

health journal, 42:4, 363-375. 

Eklund, M., Hansson, L. & Beijerholm, U.(2001). Relationships between occupational 

factors and health-related variables among people with schizophrenia. 

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 36: 79-85. 

http://download.springer.com.proxy.lnu.se/static/pdf/156/art%253A10.100

7%252Fs001270050293.pdf?auth66=1351687968_395f73f93b2cf5a74c1c

cfcd7c004212&ext=.pdf 

Engel, J. (2007). Hjärnans belöningssymfoni. Leva med beroende: Om alkohol- och 

drogmissbruk och hur man tar sig ur det. Uppsala: 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House. 

Fridolf, M. (2004). Samordning – Nya möjligheter inom välfärdsområdet. Stockholm: 

Edita Norstedts Tryckeri. 

Forsman, B. (1997).  Forskningsetik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Franck., J & Nylander, I ( 2011). Beroendemedicin. www.studentlitteratur.se  

Gafoor, M. & Rassool, G. H. (1989). The co-existence of psychiatric disorder and 

substance misuse: working with dual diagnosis patients. Journal of 

Advanced Nursing, 27, 497-502. 

Gefvert, O., Sundberg, L., & Wiberg. (2006). Samordnad behandling av patienter med 

dubbla psykiatriska diagnoser. Spindel i Västerås: resultat och metoder. I: 

Kim T, Meuser. (Red). Dubbel diagnos. Allvarlig psykisk sjukdom och 

missbruk. Karlskrona: Stiftelsen Ett helt liv.  

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall. 

http://download.springer.com.proxy.lnu.se/static/pdf/156/art%253A10.1007%252Fs001270050293.pdf?auth66=1351687968_395f73f93b2cf5a74c1ccfcd7c004212&ext=.pdf
http://download.springer.com.proxy.lnu.se/static/pdf/156/art%253A10.1007%252Fs001270050293.pdf?auth66=1351687968_395f73f93b2cf5a74c1ccfcd7c004212&ext=.pdf
http://download.springer.com.proxy.lnu.se/static/pdf/156/art%253A10.1007%252Fs001270050293.pdf?auth66=1351687968_395f73f93b2cf5a74c1ccfcd7c004212&ext=.pdf
http://www.studentlitteratur.se/


 

62 

 

 

Grove, B. (1999). Mental health and employment. Shaping a new agenda. Journal of 

Mental Health 8: 131-140. 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7ef

80950-d3bb-44cd-835a-77584ef91efd%40sessionmgr13&vid=4&hid=27 

Hansson, K. (2004) Familjebehandling på goda grunder. En forskningsbaserad 

översikt.  CKU. Gothia, Stockholm.  

Henkel D. (2011). Unemployment and substance use: a review of the literature (1990-

2010). Curr Drug Abuse Rev. 2011;4:4-27. 

 

Horsfall J, Cleary M, Hunt GE, Walter G. (2009). Psychosocial treatments for people 

with co-occurring severe mental illnesses and substance use disorders 

(dual diagnosis): a review of empirical evidence. Harvard Review of 

Psychiatry 17(1):24-34. 

Janlert, U & Hammarstrom, A. (1992). Alcohol consumption among unemployed 

youths: results from a prospective study. Br J Addict. 1992 

May;87(5):703-14. 

Jansson, L., Sonnander, K., & Wiesel, F-A. (2003). Clients with  long-term mental 

disabilities in a Swedish county – conditions of life, needs of support and 

unmet needs of service provided by the public health and social service 

sectors. European Psychiatry, 18, 296-305. 

Jansson, L., Sonnander, K., & Wiesel F-A. (2004). Needs assessed  by psychiatric 

health care and social services in a defined cohort of clients with mental 

disabilities. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 255, 57-64. 

Johansson, K & Wirbing, P. (1999). Riskbruk och missbruk. Alkohol - läkemedel – 

narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, 

socialtjänst och psykiatri. Stockholm: Natur och kultur. 

Johansson, K & Wirbing, P. (2005). Riskbruk och missbruk. Natur och Kultur, 

Stockholm.  

Johansson, L. (2007). Anhörig- omsorg och stöd. Narayana Press, Danmark.  

Kassman, A, Stojanovic, V. (2003). Unga utanför. SOU 2003:92.Stockholm: Fritzes. 

Kommittédirektiv 2003:2003:133. En nationell psykiatrisamordnare. Hämtad 2012-10-

14 från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/En-nationell-

psykiatrisamordna_DIR2003;133/ 

Larsson, S, Lilja, J, Mannheimer K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur.  

Levi, L., & Pettersson, I-L. (1999). Att mista jobbet. Trygghetsstiftelsen. 

Lindstein, T. (2001). Vändpunkten. Elanders Graphic Systems AB, Göteborg.  

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7ef80950-d3bb-44cd-835a-77584ef91efd%40sessionmgr13&vid=4&hid=27
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7ef80950-d3bb-44cd-835a-77584ef91efd%40sessionmgr13&vid=4&hid=27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/En-nationell-psykiatrisamordna_DIR2003;133/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/En-nationell-psykiatrisamordna_DIR2003;133/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/En-nationell-psykiatrisamordna_DIR2003;133/


 

63 

Lindqvist, P. (2007). Mental disorder, substance misuse and violent behaviour; the 

Swedish experience for the triply troubled. Criminal behavior and Mental 

Health, 17, 242-249. 

Lindqvist, P. (2007). Mental disorder, substance misuse and violent behaviour; the 

Swedish experience for the triply troubled. Criminal behavior and Mental 

Health, 17, 242-249. 

Ljungqvist I & Jenner, H. (red) (2011). Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en 

evidensbaserad praktik. Gothia förlag, Stockholm.  

Lundberg, L. (2010). Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer 

med psykisk sjukdom. Media- Tryck, Lunds Universitet. 

Lundin, L Mellgren Z. (2012). Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva 

funktionsnedsättningar. Malmö: Studentlitteratur 

Luppino FS, de Wit LM, Bouvy PF, Stijnen T, Cuijpers P, Penninx BW, Zitman FG. 

(2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and 

meta-analysis of longitudinal studies. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20194822 

Markström, U. (2003). Den svenska psykiatrireformen. Bland brukare, eldsjälar och 

byråkrater. Umea: Boréa Bokförlag.  

Melin, A-G & Näsholm, K. (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Malmö, 

Studentlitteratur.  

Morgenstern, J, Blanchard KA, Mc Crady, BS, McVeigh KH, Morgan, TJ, Pandina RJ 

(2006). Effectiveness of Intensive Case Management for substance-

dependent woman receiving temporary assistance for needy  families. Am 

J Public Health 2006 November; 96 (11): 2016-2023.  

Mueser, K, T., Gefvert, O. (2006). Dubbel diagnos. Allvarlig psykisk sjukdom och 

missbruk. Karlskrona, Stiftelsen ETT HELT LIV.  

Mueser, K, T., Drake, R, E & Noordsy, D, L. (2006). Samordnad psykiatrisk vård och 

missbruksvård för patienter med dubbla sjukdomstillstånd. I: Kim T, 

Meuser (Red.) Dubbel diagnos. Allvarlig psykisk sjukdom och missbruk 

(15). Karlskrona: Stiftelsen Ett helt liv. 

Mueser T. K., Torrey C., William., Lynde D., Singer P & Drake E. R. (2003). 

Implementing Evidence-Based Practices for People With Severe Mental 

Illness. Behavior Modification. 27:3, 387-411. 

Nordén, H. (2001). Änglar och demoner - röster om psykiatrireformen. Borås: 

Kommentus Förlag. 

Novo, M. (2000). Young and unemplyed – Does the cycle matter for health? Umeå 

Universitet. 

Ogloff, J., Lemphers, A. & Dwyer, C. (2004). Dual Diagnosis in Australian Forensic 

Psychiatric Hospital: Prevalence and Implications for services. Behavioral 

Sciences and the Law, 22, 543-562. 

Olsson, B, Adamsson Wahren, C, Byqvist, S. (1998). Det tunga narkotikamissbrukets 

omfattning i Sverige 1998. Hämtad 2012-10-23: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20194822


 

64 

 

http://www.can.se/contentassets/5f7c76fe2e444988854331e0fe043a7a/can

-rapportserie-61-det-tunga-narkotikamissbrukets-omfattning-i-sverige-

1998.pdf  

 

Olsson, B. (1999). Metoder att uppskatta  antalet  narkotikamissbrukare. I 

Narkotikastatistik – om samhällets behov av information om 

narkotikastatistik, SOU 1999:90. Stockholm: Socialdepartementet.  

Hämtat 2012-10-23: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/65/13c72f0d.pdf 

Olsson, H &Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Liber, Stockholm.  

Ottosson, J-O. (2009). Psykiatri. Stockholm: Liber.  

Palmstierna, T. (2004). Fokusrapport – Behandling av personer med komplexa 

vårdbehov pga. Psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting.  

Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forksningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.  

Printz, A. (2008). Psykiskt funktionshindrades rättigheter. Stockholm: Norstedts Juridik 

AB. 

RachBeisel, J., Scott, J & Dixon, L. (1999). Co-Occurring Severe Mental Illness and 

Substance Use Disorders: A Review of Recent Research.  Psychiatric 

services. 50:11 (1427-1434). 

Rantakeisu, U. (2002). Arbetslöshetens olika ansikten. Fyra studier om arbetslöshetens 

sociala och hälsomässiga yttringar. Institutionen för socialt arbete, 

Göteborgs universitet. 

Rantakeisu, U,. Starrin, B & Hagquist, C. (1996). Ungdomsarbetslöshet – vardagsliv 

och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, C. (2002). Att göra eller inte göra- : arbetslösas fritidsdeltagande, 

sökaktivitet, anställningsmöjligheter och tidsstruktur. Stockholm: 

Institutet för social forskning. 

Schulte, S. J., Meier, P. S., & Stirling, J. (2011). Dual diagnosis clients' treatment 

satisfaction—A systematic review.BMC Psychiatry 2011, 11:64. 

Skerfving, A. (2005). Att synliggöra de osynliga barnen. Stockholm, Gothia.  

Smith, L., & Newton, R. (2007). A systematic review of Case management. Australian 

and New Zealand Journal of Psychiatry. 41, 2-9. 

Snowden, P. (2001). Substance misuse and violence: the scope and limitations of 

forensic psychiatry’s role. Advances in Psychiatric Treatment, 7, 189-197. 

Socialstyrelsen. (1999). Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 

års psykiatrireform. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1999:1.  

Socialstyrelsen. (2004). Förbättringsprocessen hos personer med svår psykisk störning 

och missbruksproblem – En långtidsuppföljning av Socialstyrelsens 

försöksverksamheter i samband med psykiatrireformen. Hämtad 2012-10-

14: 

http://www.can.se/contentassets/5f7c76fe2e444988854331e0fe043a7a/can-rapportserie-61-det-tunga-narkotikamissbrukets-omfattning-i-sverige-1998.pdf
http://www.can.se/contentassets/5f7c76fe2e444988854331e0fe043a7a/can-rapportserie-61-det-tunga-narkotikamissbrukets-omfattning-i-sverige-1998.pdf
http://www.can.se/contentassets/5f7c76fe2e444988854331e0fe043a7a/can-rapportserie-61-det-tunga-narkotikamissbrukets-omfattning-i-sverige-1998.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/65/13c72f0d.pdf


 

65 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/200

4-123-11_200412311.pdf 

Socialstyrelsen. (2005). Kommunernas insatser för personer med psykiska 

funktionshinder. Slutrapport från en nationell tillsyn 2002–2004. Hämtad 

2012-10-14 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9924/2005

-109-17_200510917.pdf 

Socialstyrelsen. (2006). Social rapport 2006. Stockholm: Socialstyrelsen (a), 2006.  

Socialstyrelsen. (2007). Lägesrapport 2006. Handikappomsorg. Stockholm, 

Socialstyrelsen , 2006.  

Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. ( 2011). Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 

eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning.  

Hämtad: 2012-11-09 : 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservi

dschizofreni 

Socialstyrelsen. (2012a). Att inventera behov. Inventering av gruppen personer med 

psykisk funktionsnedsättning.  www.socialstyrelsen.se  

Socialstyrelsen. (2012b). Att nå personer med psykisk ohälsa. Uppsökande och 

informerande verksamhet. www.socialstyrelsen.se  

SOU 1992:73. Välfärd och valfrihet - Service, stöd och vård för psykiskt störda : 

slutbetänkande av Psykiatriutredningen. Stockholm, Socialstyrelsen.  

SOU 2006. Nationell psykiatrisamordning (2006).  Så vill vi ha det.  Patient-, brukar- 

och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom 

psykiatriområdet. Rapport nr 2006:6.  

SOU 2006:5. Nationell psykiatrisamordning. Vad är psykiskt funktionshinder? 

Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt 

funktionshinder. Stockholm, Socialstyrelsen.  

SOU 2006: 91. Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare: betänkande från 

Nationell psykiatrisamordning. Statens offentliga utredningar, Stockholm. 

SOU 2006:100. Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets 

insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. 

Stockholm: Fritzes.  

SOU 2011:6. Missbruket, Kunskapen, Vården . Missbruksutredningens 

forskningsbilaga. Statens offentliga utredningar, Stockholm.  

Statens folkhälsoinstitut. (2008). Barn i familjer med  alkohol-och narkotikaproblem. 

Omfattning och analys. Östersund, Rapport 2008:28.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/2004-123-11_200412311.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/2004-123-11_200412311.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9924/2005-109-17_200510917.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9924/2005-109-17_200510917.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservidschizofreni
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservidschizofreni
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


 

66 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2006). Vad får missbruket för konsekvenser? Rapport 16. 

Hämtad: 2012-10-28: http://www.fhi.se/PageFiles/4927/MOB2006-16-

vad-far-missbruket-for-konsekvenser.pdf 

Svensk författningssamling.  Socialtjänstlag.  2001:453. 

http://www.riksdagen.se/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Svensk författningssamling. Hälso-och sjukvårdslagen  1982:763. 

http://www.riksdagen.se/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Svensk författningssamling. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 1988:870. 

http://www.riksdagen.se/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Svensk författningssamling. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

1993:387. http://www.riksdagen.se/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Thylstrup, B., Johansen, K., & Sønderby, L. (2009). Treatment effect and recovery—

Dilemmas in dual diagnosis treatment. NAT Nordisk Alkohol & 

Narkotikatidskrift, 26(6), 552-560.  

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Gleerups utbildning.  

Wirbing, P, Borg, S. (2011). Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser. 

Studentlitteratur AB, Lund.  

Vetenskapsrådet, (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2013 från www.vr.se.  

World Medical Association Declaration of Helsinki. (1996). Ethical principles for 

medical research involvning human subjects. Helsinki: WMA.  

Young, A. (2006). Dual diagnosis and forensic care. Are the needs of service users 

being met? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13, 117-

124. 

Åberg, J & Källtorp O. (2001). Styra sitt liv. Om förutsättningar för social funktion hos 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Bjurner och Bruno AB.  

Åhs, A. (2006). Health and health care utilization among the unemployed. 

Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap.  

Öjehagen, A, Hansson, L, Sandlund, M, Gustafsson, C, Cruse, G, Nyström, M, Glad, J, 

Jonsson, A-K & Fredriksson, M. (2006). Effekter av psykosociala insatser 

för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom. En sammanställning 

av systematiska översikter. Hämtad 2012-10-15 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9519/2006

-110-37_200611037.pdf 

Öjehagen, A  & Schaar, I. (2004). Förbättringsprocessen hos personer med psykisk 

störning och missbruksproblem. En långtidsuppföljning av 

http://www.fhi.se/PageFiles/4927/MOB2006-16-vad-far-missbruket-for-konsekvenser.pdf
http://www.fhi.se/PageFiles/4927/MOB2006-16-vad-far-missbruket-for-konsekvenser.pdf
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.vr.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9519/2006-110-37_200611037.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9519/2006-110-37_200611037.pdf


 

67 

Socialstyrelsens försöksverksamheter i samband med psykiatrireformen. 

Socialstyrelsen.  

Östman, M. (2000). Family burden and participation in care : A study of relatives to 

patients admitted to voluntary and compulsory psychiatric care. Lund, 

Lunds Universitet. 

 

 





Bilaga I 

I 

 

Bilaga 1: Missiv 

 

 

MISSIV 

 

På uppdrag av FINSAM, Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län. 

 

INVENTERING AV ANTAL PERSONER MED MISSBRUK/BEROENDE OCH 

SAMTIDIG PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

samt 

SKATTNING AV DERAS BEHOV AV VÅRD OCH STÖD 

 

 

Inventeringen pågår: 

121015-121028 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          

  

http://www.finsam-blekinge.se/
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II 

 

                                   

Bakgrund 

 

Med samsjuklighet menas att en person med missbruk/beroendeproblem samtidigt har 

en psykisk sjukdom, personlighetsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

och/eller somatisk sjukdom.  Av både Socialtjänstlagen (5 kap. 8 § SoL) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (7 och 8 § HSL) framgår att kommuner och landsting ska planera sin 

verksamhet i samverkan med utgångspunkt i målgruppens behov. Kommuner och 

landsting har ett gemensamt ansvar för personer med samsjuklighet. Behandling samt 

stödinsatser för målgruppen ska ske samtidigt och i samordnade former.  

Kommunens arbete kring missbruksproblematik regleras i Socialtjänstlagen. 

Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde personen med missbruk/beroende får 

den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk/beroende. 

Insatserna som erbjuds enligt socialtjänstlagen är frivilliga. Om det är nödvändigt att 

personer med missbruk/beroende får vård men inte samtycker till detta kan vården 

under vissa förutsättningar ges mot den enskildes vilja. Detta är reglerat i Lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och 

behandla personer med riskbruk samt behandla sjukdomar och skador. Arbetssättet ska 

utmärkas av delaktighet från den enskilde. Hälso- och sjukvården ansvarar för 

kartläggning/utredning och behandling för personer med 

missbruks/beroendeproblematik och misstänkt samsjuklighet, missbruk och psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning.  

Många personer med samsjuklighet isolerar sig och saknar resurser att själva söka hjälp 

och formulera sina behov. I sådana fall är det av stor betydelse att samhället agerar 

aktivt och erbjuder insatser till dem som har behov av dem.  

 

Information om förestående inventering  

Blekinge län genomför denna inventering för att se vilka förbättringsområden som 

finns. 

 

Syfte med inventeringen är 

o Att få kännedom om hur många personer psykisk funktionsnedsättning och samtida 

missbruksproblem som bor i Blekinge län.  

o Syftet är att inventera livssituationen och behovet av insatser för personer i en 

avgränsad målgrupp, personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk 

funktionsnedsättning.  

o Att med hjälp av ett för syftet utformat inventeringsformulär kartlägga målgruppens 

behov av vård- och stödinsatser. 

o  Inventeringsformuläret används till personals skattning.  
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III 

 

 

Personer som omfattas av inventeringen 

Inventeringen gäller de personer som är mantalsskrivna i Blekinge län, kända i 

kommun/landsting inklusive enskilda/privata aktörer som driver verksamhet på 

huvudmännens uppdrag. Det innebär att även personer som är mantalsskrivna i 

Blekinge län och som är placerade i enskild verksamhet ska ingå i inventeringen.  

Målgruppen är följande personer över 18 år: 

o Personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk/neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden (bostad, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap, 

relationer och fritid). 

o Funktionsnedsättningen ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en 

längre tid (minst 1 år). 

o Funktionsnedsättningen ska vara en konsekvens av psykisk sjukdom/störning och 

samtidigt missbruk. 

Följande tillstånd ingår inte: 

o Missbruk/beroende utan psykiatrisk samsjuklighet. 

o Psykisk utvecklingsstörning utan annan psykisk störning. 

o Psykiatriska tillstånd som är av kortvarig och övergående natur. 

o Demenssjukdomar utan samtidig psykisk störning. 

o Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan samtidigt missbruk. 

 

 

Metod och genomförande av inventering 

o Metodik – Case finding i vård och stödsystemet. Innebär att uppgifter samlas in 

om personer i målgruppen som identifieras i olika delar av vård och 

stödsystemet.  

o Utvalda personer anställda i kommun och landsting i Blekinge län listar personer 

med känd samsjuklighet.  

o Frågeformuläret är utformat av Socialstyrelsen och är anpassat för ändamålet.  

o Personal inom kommuner och landsting med god kännedom om personen 

genomför personalskattning. Ett formulär för varje person ifylls där samtliga 

frågor ska besvaras.  OBS! Fyll i formulär för även de personer du har 

kännedom om men inte träffar under den tid då inventeringen pågår.        

o  Initialer, födelseår och de 4 sista siffrorna ska anges. 

o Allt material hanteras konfidentiellt. 

o De identifierade personerna behöver ej godkänna att inventeringen genomförs. 

Etikprövning behöver ej genomföras. 
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o Inventeringsformulären lämnas till Mari Söderström i bifogat svarskuvert senast 

121028. 

o Inlämnade inventeringsformulär kommer att förvaras i låst arkivskåp. 

o Sammanställning av material, analys och rapport genomförs av Anna Maria 

Lindblom, Linnéuniversitetet.  

 

Avrapportering 

Rapport ska delges samtliga involverade myndigheter. Resultatet kommer att redovisas 

på så sätt att inga enskilda svar kan identifieras. 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta mig: 

Mari Söderström 

Processledare för missbruks och beroendevård. Kunskap till praktik.  

Telefonnummer: 0734471615 

Epostadress: mari.soderstrom@ltblekinge.se  

 

mailto:mari.soderstrom@ltblekinge.se
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Bilaga 2: Inventeringsformulär 
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