
 1

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fördjupad uppföljning av Riskbruksprojektet 
april 2010. 

Kompletterad med deltagarintervjuer sep 2010 

 



 2

Bakgrund 
 
Riskbruksprojektet finansieras av Samordningsförbundet Östra Östergötland sedan januari 
2008. Målgruppen är patienter i primärvården tillhörande vårdcentralen Såpkullen och 
Sandbyhov med alkoholrelaterad missbruksproblematik i åldern 18-64 år.  
 
Syfte med projektet är att så tidigt som möjligt fånga upp denna målgrupp och erbjuda stöd- 
och motiverande samtal samt eventuell medicinering. 
Målet med projektet är att arbeta förebyggande samt att samverka med socialtjänsten. 
De metoder som används är att patienter initieras till rehabsamordnaren för kartläggande 
samtal av all personal på vårdcentralen. Vid samtalet förs ett motiverade samtal för att 
använda patienten förändringsbenägenhet. Patienten behöver inte ha en pågående 
sjukskrivning. Verktygen som används är AUDIT, biologisk markör i form av CDT samt 
livsstilsdator. Därefter erbjuds patienten samtalsstöd hos socionom.  
 
De Yrkeskategorier som arbetat i projektet är en socionom (socialsekreterare), 50 %, (från 
Norrköpings kommun, socialkontoret) samt två Rehabsamordnare, 25 % per vårdcentral. 
 
Sedan januari 2010 har ytterligare två vårdcentraler till kommit: Kungsgatan och Väven. 
Dessa ingår dock ej i den fördjupade uppföljningen. 
 
Mål enligt uppdragsavtalet från samordningsförbundet: 
 
Verksamhetsmål 
 
Den övergripande målsättningen med försöksverksamheten är att utveckla metoder för tidig 
upptäckt och prevention till personer med riskfylld alkoholkonsumtion/missbruk/beroende för 
att undvika utslagning från arbetsmarknaden. 
 
Resultatmål 
 
Att minst 90 % av deltagarna efter avslutad och fullföljd insats får en förbättrad hälsa och 
livssituation samt en ökad arbetsförmåga. 
 

Tillvägagångssätt 
 
Den fördjupade uppföljningen bygger dels på statistik som inrapporterats från de tre som 
arbetat i projektet, dels från intervjuer med berörda chefer (en från socialtjänsten och två från 
primärvården), projektarbetarnas egna reflektioner samt en metodbeskrivning. Under augusti 
och september månad kompletterades den fördjupade uppföljningen med intervjuer av sex 
personer som gått i samtal hos socialsekreteraren i projektet. 

Metodbeskrivning 
 
Rehabsamordnare från vårdcentralen jobbar tillsammans med socionomen från socialkontoret 
i utvecklingsarbetet utifrån Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård.  
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Patienten kan remiteras till rehabsamordnaren av;  
 

• Läkare 
• Sjuksköterska i telefonrådgivning 
• Sjuksköterska på specialistmottagning (blodtryck, diabetes, astma) 
• Kurator 
• Dietist 
• BVC 

 
Rehabsamordaren tar kontakt med patienten och erbjuder ett kartläggande samtal. 
Alkoholmarkör (CDT) och information om alkoholvanor samt fysisk aktivitet tas på alla 
patienter som ingår i resursteamet. Patienten får svara på frågor angående motion och alkohol 
via en livsstilsdator med pekskärm och när enkäten är avslutad kommer en utskrift som ger 
tips och råd om de eventuella förändringar patienten bör göra. All personal på vårdcentralen 
kan hänvisa patienten till livsstilsdatorn. Uppgifter om hur patienten kan få kontakt med 
personal om de önskar ytterligare information om testresultatet finns vid livsstilsdatorn.  
Vid behov av kortare samtalsstöd kan det ske hos rehabsamordnaren, om patienten har behov 
av rådgivning eller behandling för sin risk/missbruk erbjuds en kontakt med projektets 
socionom. Patienten fyller i själskattningsformuläret (AUDIT) inför mötet och ny AUDIT 
görs vid avslut samt sex månader efter avslut. Audit används som utvärderingsverktyg och 
svaren används även i behandlingsarbetet. 
 
Socionomen träffar patienter i en lägenhet som tillhör socialkontoret. Metoden bygger på 10 
träffar, med en uppföljning efter 3 och 6 månader men det finns även stora möjligheter för 
individuella lösningar. Samtal sker varje vecka, ingen registrering eller dokumentation sker 
förutom minnesanteckningar som förstörs vid avslut. Metoden som används är kognitiv 
beteendeförändring och lösningsfokuserat arbetssätt.  
 
Vid första träffen beskrivs syftet med rådgivningen/behandlingen; 
  

• Sluta använda alkohol eller minska intaget av alkohol 
• Hitta alternativ, göra annorlunda 
• Förstå eget och andras beteende. 

 
Patienten sätter själv upp mål om vad som ska vara förändrat i deras liv och deras relation till 
alkohol när träffarna upphör och behandlingen är slutförd. 
 
Under hela behandlingen används olika instrument i form av skalor, dels för att mäta 
förändringar och dels för att medvetandegöra patienten om sitt bekymmer. 
Exempel på skala som alla får är:  
10 på en skala är: Alkoholen styr mitt liv – alkoholen har tagit makten över mig.  
0 är: alkohol är inget bekymmer.  
 
Den mesta tiden av arbetet ägnas åt att få patienten att förstå sitt beteende. I den fasen handlar 
det om att arbeta med försvar, kris och förändringsbeteende samt tanke-känsla-handling där 
även bilder och berättelser ingår för att förstärka effekten av behandlingen. 
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Behovet av farmakologisk behandling i kombination med samtalsstöd bedöms utifrån 
patientens önskemål och problemets svårighetsgrad. Socionomen och patienten diskuterar 
med behandlande läkare och återkoppling sker regelbundet via rehabsamordnaren. 
 
Kompetensutveckling 
 
Läkare från landstingets beroendeenhet har informerat läkare, sjuksköterskor och kuratorer på 
medverkande vårdcentraler om nya behandlingsmetoder för alkoholmissbruk. Informationen 
har varit mycket uppskattad av vårdcentralens personal. 

Personalens egna reflexioner kring projektet 
 
Socionomen 
 
Ett troligt antagande är att de patienter som fått stöd och hjälp av projektet inte behöver 
socialtjänstens insatser i lika hög grad som de som inte deltagit. När stödet kommer tidigt kan 
man anta att alkoholintaget inte utvecklats till ett beroende, vilket är bra både för individen 
och samhället. 
 
Det är viktigt att information om projektet når ut till all personal på vårdcentralen. 
Informationen bör ingå i introduktionen av ny personal, detta är speciellt viktigt till 
läkargruppen. 
 
Det vanligaste bekymret hos projektets patienter är att de har ett relativt högt intag av alkohol.  
 
Rehabsamordnare på vårdcentral 
 
Det sker en förändring hos patienten redan när frågan om alkoholvanor ställs, många minskar 
sin konsumtion på egen hand vilket är en stor vinst för den enskilde personen. 
 
Möjligheten att hänvisa till socionomen upplevs som mycket positivt. Det är troligt att ingen 
personal – läkare som övriga anställda - hade tagit upp alkoholdiskussion med en patient om 
man inte hade tillgång till alkoholterapeutens resurser. Man skulle inte veta vad man skulle 
erbjuda patienter som har problem. 
  
Innan projektstart bedömdes patientflödet bli större än vad som har visat sig under 
projekttiden. Det är svårt att bedöma vad det beror på men en av orsakerna kan vara att många 
patienter minskar konsumtionen utan att ta till hjälp från vården. Ibland har det varit svårt att 
få läkarna att ”lämna ifrån” sig patienterna till socionomen för vidare rådgivning/behandling 
av risk/missbruket. 
 
Det har varit ett mindre antal patienter som har önskat kontakt efter att ha testat sig på 
livsstilsdatorn även om resultatet visar att de har en hög konsumtion av alkohol.  
Varje enskild person som har deltagit i projektet har varit mycket nöjd med samarbetet mellan 
primärvården och kommunen. 
 
Personalens bedömer att framgångsfaktorerna för projektet är  
 

• enkelheten på upplägget av projektet 
• inga remisser eller andra jobbiga papper    
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• tydlig målgrupp 
• alla känner alla 
• lätt att ta kontakt mellan alla inblandade  
• samarbete mellan socialtjänst och primärvård är möjlig och bra  
• talar samma språk trots olika kompetens  
• har samma mål med patienter som har alkoholbekymmer 
 

 
Intervjuer av berörda chefer inom primärvården och 
socialtjänsten tillika deltagare i styrgruppen 
 
Intervjuer har genomförts med verksamhetschef  Thomas Leijon socialkontoret, samt fd. 
vårdcentralscheferna Åsa Centerstrand och Ann Tolbacke. Samtliga har funnits med i 
projektets styrgrupp. 
 
Under projekttiden har en mycket bra och effektiv modell utvecklats. Många patienter 
hänvisas till livsstilsdatorn där det finns information om hur man kan kontakta personal för 
rådgivning. Det är svårt att utvärdera vilken effekt som testet på livsstilsdatorn har på 
patienten, troligen minskar många sin konsumtion enbart utifrån resultatet från testet. Det 
finns en egen drivkraft att själv ändra sitt beteende.  
 
Självskattningsformuläret AUDIT, biologiska markörer (CDT) samt samtal enligt metoden 
Motiverande samtal (MI) bedöms som en bra och enkel modell som är enkel att införa och 
utvärdera. 
 
Styrkan i modellen är att man fångar individen i ett tidigt stadium innan alkoholkonsumtionen 
har ställt till för mycket problem för individen och dennes omgivning. Det är mycket bra för 
personalen att de kan erbjuda stöd och hjälp till patienter som önskar hjälp för att minska sin 
alkoholkonsumtion. Det innebär att frågor kring alkohol oftare ställs till patienterna. 
 
När det gäller antalet deltagare i projektet så skiljer sig åsikterna åt från att det har varit för få 
till att det varit utifrån förväntan. CDT-proverna som tas på sjukskrivna personer vilka är 
aktuella i resursteamen har inte lämnat något större utfall på rekryteringen av deltagare. 
 
Frågan om alkoholkonsumtion ställs till alla sjukskrivna som ingår i resursteamet men det har 
inte framkommit att så många har hög alkoholkonsumtion. Inriktningen på primärvården där 
tillgängligheten prioriteras högt innebär att många besök på vårdcentralen idag är akuta och 
frågor kring alkohol inte alltid är relevanta. Flödet av patienter hade säkert varit större om 
sjuksköterskorna på specialistmottagningarna (blodtrycks och diabetesmottaningen) hade som 
rutin att samtala kring alkohol samt använda AUDIT.  
 
Viktigaste framgångsfaktorn i projektet bedöms vara enkelheten och lättillgängligheten i 
modellen. Det är lätt att ta kontakt med socionomen från socialtjänst, inga remisser eller långa 
väntetider försvårar arbetet. Övriga framgångsfaktorer är att projektet har legat rätt i tiden, de 
nationella riktlinjerna ger stöd i arbetet, närheten till primärvården från socionomens sida har 
underlättat arbetet. Att använda primärvården som utgångspunkt samt att samtals-
behandlingen bedrivits utanför vårdcentralen samtidigt som man kan vara anonym är andra 
framgångsfaktorer.  
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Det är en naturlig funktion att rehabsamordnaren driver arbetet på vårdcentralen, de arbetar 
med samverkan mellan myndigheter och har kontakt med sjukskrivna. 
Beroendekliniken har en klar roll i att bistå vårdcentralerna med kompetensutveckling vilket 
har skett till läkare och sjuksköterskor på vårdcentralerna. 
 
Samarbetet med socionomen från socialtjänst har fungerat utmärkt, den är personbunden 
vilket innebär att den kan vara svår att ersätta. Socionomen har också fungerat som en länk 
mot socialkontoret för de patienter som har behov av andra insatser än samtalsbehandling. 
 
Det har under hela projekttiden funnits en styrgrupp som har fungerat bra. Det har varit 
personer med mandat som suttit med från vårdcentralerna, socialkontoret och 
samordningsförbundet, vilket upplevs som viktigt för att kunna fatta beslut.  
 
Som hinder i projektet nämns det låga inflödet av deltagare. Det kan fortfarande vara svårt 
för personalen att fråga varje patient om alkoholvanor, det behövs ytterligare 
kompetensutvecklingsinsatser för att nå det målet. En svårighet som en av VC chefen 
upplever är att yngre läkare har svårt att ställa frågor kring alkohol. 
Att upprätthålla en bra modell resursmässigt är inte så enkelt då vårdcentralerna inte har 
budget som sträcker sig över flera år. Det finns inget tydligt uppdrag mellan primärvård och 
beroendeklinik. Det är viktigt att arbetssättet förankras på hela vårdcentralen och inte lever ett 
”eget liv” vid sidan om. Ett annat hinder som lyfts fram är att projektet inte riktar sig till 
personer över 65 år. 
 
Båda vårdcentralscheferna anser att projektet bör permanentas i framtiden inom ordinarie 
verksamhet och att det sprids till samtliga vårdcentraler. Det behövs kompetensutveckling till 
all personal så fler lär sig att ställa frågan kring alkohol, även MI utbildning behövs till fler 
medarbetare. Frågor som lyfts fram från socialkontorets representant är vem som har ansvar 
för samtalsbehandlingen i en ordinarie permanent verksamhet. Är det socialtjänsten eller har 
primärvården hela ansvaret? 
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Statistik 
 
Nedan visas i grafisk form antalet deltagare per månad. Antalet har fluktuerat över tid och 
könsfördelningen har varierat kraftigt.  
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Observera att Kungsgatans och Vävens vårdcentraler redovisas från och med jan 2010. 
 
Under år 2009 såg fördelningen mellan kön och åldersindelat ut enligt följande: 
Antal deltagare efter ålder och kön 
Ålder Kvinna Man Summa 
18 - 24 0 3 3 
25 - 29 2 3 5 
30 - 39 1 1 2 
40 - 49 1 8 9 
50 - 59 3 13 16 
60 -    2 0 2 
Summa 9 28 37 
 
Första halvåret 2010 ser ut enligt följande: 
Ålder Kvinna Man Summa 
18 – 24 0 0 0 
25 – 29 2 4 6 
30 – 39 1 1 1 
40 – 49 0 8 8 
50 – 59 2 9 9 
60 -    1 2 2 
Summa 6 24 30 
 
Observera att en person kan räknas dubbelt då redovisning sker både för landstinget och 
kommunens medarbetare. Cirka 75% är män. 
Som framgår av tabellen är de flesta i åldersintervallet 50-59 år. 
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Intervjuer av deltagare i Riskbruksprojektet.  
 
 
 
Metod och tillvägagångssätt 
 
Undertecknad har fått i uppdrag att medelst intervjuer av deltagare i Riskbruksprojektet 
komplettera den tidigare fördjupade uppföljningen, vilket genomfördes av kansliet i 
Samordningsförbundet Östra Östergötland (SamÖ) under våren 2010. 
 
Uppdraget till socialsekreteraren i projektet, var att tillfråga samtliga deltagare i projektet 
huruvida de ville ställa upp på att bli intervjuade av utvärderaren i SamÖ. Sex deltagare 
svarade ja på frågan och telefonintervjuades av utvärderaren veckorna 35 och 36. Fem av 
dessa är män och en kvinna. Medelåldern är 46 år, den yngsta 28 och den äldsta 61 år. 
Samtliga har kommit i kontakt med socialsekreteraren via de i projektet ingående 
vårdcentralerna. Sandbyhov, Såpkullen och Kungsgatan. 
 
 
Intervjuer - resultat 
 
 
Bakgrund: Uppväxt (hel/delad familj), Skolgång, boende, arbete, civilstånd och barn. 
 
Samtliga intervjuade är uppväxta i s.k. kärnfamiljer i lägenhet eller radhus. En är uppvuxen i 
småhus.  Fem av sex har fulltständig gymnasieutbildning medan en enbart har 
grundskoleutbildning. Ingen har eftergymnasial utbildning.  
 
Samtliga intervjuade är gifta och fyra av dem har barn. Alla utom en har arbete.  
 
 
Riskbruket: Hur växte insikten fram? (tvång/frivilligt) 
 
Samtliga svarar att insikten växte fram hos dem själva, i några fall tillsammans med övriga 
familjen. Ingen uppger att arbetsgivaren ”tryckt på” eller krävt att deltagaren ska uppsöka 
vården för att motverka en ökad alkoholkonsumtion. En deltagare uppger att han använt 
alkohol som ett slags ”självmedicinering” mot ångest och depression. 
 
Två deltagare nämner specifikt att sjukvårdspersonal påpekat att det föreligger risk med den 
för höga alkoholkonsumtionen men gemensamt för samtliga sex deltagare som intervjuats är 
att de verkar befinna sig i ett relativt ”tidigt” stadium i missbruksutvecklingen. 
 
 
Aktuellt: Bemötande sjukvård, socialtjänst. Hur kontakt? Har du fått den hjälp du ville 
ha? Bra-dåligt? Anonymiteten? 
 
Samtliga intervjuade uppger sig ha fått ett ”bra” bemötande från sjukvården. En deltagare 
anser dock att sjukvården ”tog för lång tid på sig”. ”Läkaren borde snabbare ha lotsat vidare i 
vårdkedjan”. Samtliga är nöjda med bemötandet från socialsekreteraren,. ”Jag har fått många 
aha-upplevelser” säger en deltagare. ”Kan ringa och maila när jag vill” svarar en annan. 
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Anonymiteten har inte varit så viktig för de intervjuade utom för en deltagare som uppgav att 
detta var ”oerhört viktigt”, detta p.g.a. vederbörandes arbetsförhållande. ”Det skulle varit helt 
omöjligt för mig att gå till Pilen” säger den intervjuade. 
 
Två av de intervjuade uppger att de idag medicinerar mot ”alkoholsug”. 
 
 
Framtiden. Hur tror du det blir för dig? 
 
Samtliga intervjuade ser positivt på sin framtid. Två deltagare berättar att de kunnat minska 
sitt drickande medan övriga fyra helt avhåller sig från alkohol (i några fall med några 
s.k.återfall). De uppger, fast med olika ord, att de erhållit kunskap och ”verktyg” för att 
hantera sin överkonsumtion av alkohol.  
 
 

Hälsobarometer start/nuläge 
 
Hälsobarometern är ett verktyg som används bl.a inom landstinget. Det ingår i det s.k. EQ5.  
Meningen är att den som svarar ska uppge sitt totala mående, både psykiskt och fysiskt och 
försöka ange ett värde från 0 = botten till 100 = toppen.  
Normalt ska den som svarar göra det vid start i ett projekt eller verksamhet samt vid avslut. I 
detta fall har de som intervjuats ombetts tänka tillbaka hur de såg på sitt ”totala mående” vid 
den tidpunkt när de tog kontakt med sjukvården. 
 
Start: Genomsnitt 35 med en spännvidd från 15 till 90 
 
Nuläge: Genomsnitt 75 med en spännvidd från 40 till 90. 
 
Det upplevda totala hälsotillståndet har förbättrats avsevärt enligt de intervjuade. 
 
 

Slutsats/kommentar 
 
Urvalet har som nämnts inledningsvis ej skett genom slumpvist urval utan genom att de som 
gått/går på samtal hos socialsekreteraren tillfrågats om de vill ställa upp och svara på ett antal 
frågor. 
Urvalsprocessen kan alltså ha påverkat resultatet genom att de med mest ”välvilja”, de som är 
mest ”positiva” ställt upp på att låta sig intervjuats. 
Även om så kan vara fallet ger intervjuerna ett antal intressanta svar. 
Samtliga beskriver sig vara i ”storkonsumentfasen” med ett visst mått av missbruk (en 
intervjuad beskriver att han använt alkohol som ”medicin”, för att dämpa ångest. Intervjuerna 
med professionen vidimerar det som framkommit i deltagarintervjuerna. ” Styrkan i modellen 
är att man fångar individen i ett tidigt stadium innan alkoholkonsumtionen har ställt till för 
mycket problem för individen och dennes omgivning” svarar professionen. 
 
Samtliga svarar att de tagit intryck av de råd de erhållit av sjukvården/ socialsekreteraren. 
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Samtliga svarar att de på något sätt fått de ”verktyg” som de behövt för att minska/eliminera 
sitt drickande. 
 
Avslutningsvis torde Riskbruksprojektet vara ett kostnadseffektivt och humant ”sätt” att 
motverka en alkoholkonsumtion som i de fall den eskalerar, genererar samhället ökande 
kostnader i form av bl.a. produktionsbortfall, ökade (vård)kostnader och minskade 
skatteintäkter samt inte minst, den enskilde stort lidande. Både sjukvården och socialtjänsten 
”tjänar” på tidig upptäckt.  
 
 
Verksamhetsmålet kan därför till del sägas vara uppfyllt. Problemet är och har varit att nå 
målgruppen. 
Vad beträffar resultatmålet så uppger samtliga sex deltagare som intervjuats att de förbättrat 
sin hälsa, livssituation och arbetsförmåga. Huruvida detta är applicerbart på hela populationen 
är naturligtvis svårt att säga.  
 
 
 
    Tomas Feldt 
    Peter Johansson 
    Grace Hagberg 


