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Abstract
The purpose of this essay has been to describe and analyze the planning and achievement of the
aftercare in the coercion car law (LVM), applied to addicts in Sweden. To achieve this, we have
conducted qualitative interviews with social workers and politicians in three Swedish
municipalities. Our issue has been related to the following topics:

• How does the social service look upon LVM?
• In what extent can the support stated in 30 § LVM be found?
• How does the planning for the aftercare seem from a social worker’s point of view and in

what moment is this assessment made?
• What is the ambition of the social service for the aftercare that is being planned?
• What are the grounds in a successful LVM-care?
• Why is the LVM-care not always followed up by a planned aftercare?

The personnel interviewed believed that they offered a fine and well organized aftercare for the
clients, which we also agree on. Their opinion was that this kind of aftercare is necessary for the
integration back into society and to secure total abstinence from drugs for the clients. A majority
of the informants believes that the law should be used as a lifesaving tool, which contradicts the
purpose of the law that states the motivation of voluntarily care as the primary goal.
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Förord

Vi vill här först och främst rikta ett stort tack till alla socialarbetare och politiker från Klippan,

Helsingborg och Hässleholm som har ställt upp på intervjuer. Alla har varit mycket

tillmötesgående och har på ett öppet sätt berättat om sina erfarenheter och tankar. Utan er

medverkan hade det aldrig varit möjligt att skriva denna uppsats.

Vi vill också tacka vår handledare Anders Östnäs. Som på ett livfullt och inspirerande sätt har

hjälpt oss att tänka klart, reda ut frågetecken och har kommit med glada och positiva tillrop. Du

har fått oss att tro på det vi gör och känna att vi kan.

Ett stort tack vill vi rikta till våra nära och kära som har hjälpt till med lite allt möjligt och som

har funnits med och stöttat oss när allt bara sett mörkt ut.

Till sist vill tacka KRIS Landskrona. Det har varit ovärderligt att kunna använda KRIS lokaler

och deras tekniska utrustningen. Att ha den möjligheten har underlättat mycket i vårt arbete.

Landskrona, 2004-06-03

Lars Brunius Martin Johansson

larsbrunius777@hotmail.com martin.johansson.869@student.lu.se
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1 Inledning

1.1 Problemformulering

I tidigare arbeten under terminen har vi kommit i kontakt med litteratur och undersökningar som

är mycket kritiska till LVM-vården, och den planering som görs för eftervården. Vi upplever det

som att de flesta kritiker är eniga om att någonting måste göras. Detta har lett till att vårt intresse

väckts för att få reda på mer om vad som händer efter LVM-vården och varför det ser ut som det

gör.

 Enligt 30 §, Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) skall socialnämnden

”aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt se till

att han får personligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk”. Detta

hänger också ihop med vad som står i Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 9 §. Där framgår att

kommunen skall ”sörja för att den enskilde missbrukaren får den vård som han eller hon behöver

för att komma ifrån missbruket”. Vad som framgår i 9 § gäller såväl frivillig vård som tvångsvård

(SOU 2004:3a s. 293). ”I bestämmelserna klargörs att socialnämnden har skyldighet att se till att

den enskilde efter vårdtiden får ett fortsatt stöd. De viktigaste inslagen i ett sådant stöd är bostad

och arbete” (Nordström & Thunved, 2004, s. 361). För att kommunernas ansvar för eftervården

skall fungera krävs att det planeras för utskrivningen redan på ett tidigt stadium. Det ligger också i

sakens natur att ett samarbete mellan kommunen och LVM-hemmet föreligger (Nordström &

Thunved, 2004, s. 361).Vi har en hypotes om att kommunerna inte följer vad som framgår i 30 § i

LVM. Denna hypotes är vi inte direkt ute efter att testa, den har snarare väckt vårt intresse och

kommer att finnas med och färga vår uppsats.

Studier och undersökningar visar att de som innan LVM-vården saknade bostad också gör det

efter utskrivningen. I några fall blir dessutom personen av med bostaden under LVM-vården. I

en uppföljning som gjordes åtta månader efter avslutad LVM-vård framkommer att situationen

fortfarande är oförändrad i frågan om bostad (Yohanes m.fl., 2002). Detta har väckt ett intresse

hos oss och en vilja att närmare studera vad som händer efter LVM-vården och varför det ser ut

som det gör.

En teori som ligger till grund för hela uppsatsarbetet är att eftervården är viktig för att den som

har varit på LVM-vård ska få en möjlighet till att integreras i samhället. Det är naivt att tro att en

person med så grava sociala problem, att den blir intagen på LVM, ska kunna bli självgående

direkt efter avslutad LVM-vård (Yohanes m.fl., 2002, SOU 2004:3a).
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen och genomförandet av

eftervården.

Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar:

• Hur ser socialtjänsten på LVM?

• I vilken utsträckning finns det stöd som 30 § LVM talar om att tillgå efter vårdtiden?

• Hur ser planeringen ut för eftervården från socialtjänstens sida och i vilket skede görs

denna planering?

• Vilka mål har socialtjänsten för den eftervård som planeras?

• Vilka faktorer ligger till grund för en lyckad vård enligt LVM?

• Varför följs inte alltid LVM-vården upp av en planerad eftervård?

1.3 Begreppsdiskussion

Under tiden arbetet fortgått med uppsatsen så har det visat sig att eftervård inte är något självklart

begrepp. Eftervård är ett begrepp som ofta förekommer i både undersökningar och i offentliga

utredningar, men det är sällan definierat. Ofta sker en uppräkning av ett antal insatser och

skyldigheter, sedan efter det benämns dessa insatser och skyldigheter som eftervård. Det talas

också om ”insatser som skall följas på utskrivningen” (Nordström & Thunved, 2004, s. 360). Vi

kommer att använda begreppet eftervård som ett samlingsbegrepp för de olika insatser som

måste till för att personen ska kunna få möjlighet att integreras i samhället. Dessa insatser är

bland annat, bostad, arbete och studier men även stöd och behandling för att varaktigt komma

ifrån sitt missbruk. Det vill säga de skyldigheter som 30 § LVM ålägger socialnämnden.

Öppenvård är ett begrepp som ofta kommer upp i samanhanget. Detta är begrepp som, precis som

eftervård, aldrig direkt ges någon definition på. Per definition kan dock sägas att öppenvård är

vård som inte är institutionsvård. Öppenvård finns i många olika former och bedrivs av olika

huvudmän. Kommunerna har ofta ett brett spektra av öppenvård, det är allt från förebyggande

samtal, till mer organiserade behandlingar. Gemensamt är att de sker på hemmaplan och den är

frivillig. Landstingen bedriver också öppenvård i form av t.ex. psykiatriska mottagningar. När vi

använder begreppet öppenvård handlar det om de insatser, vilka kommunerna också själva kallar

för öppenvård, som kommunerna erbjuder på hemmaplan för medborgarna och är frivilliga.
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2 Metod

2.1 Metodval

De redskap som vi använder oss av för att komma fram till ny kunskap är det som benämns

metod. De olika metoderna som kan användas inom samhällsforskningen har både sina starka

och svaga sidor. Valet av metod ska göras utifrån vilken kunskap vi vill uppnå (Holme & Solvang,

1997, s. 13). Utifrån att vi vill få en bild kring hur socialtjänsten ser på sitt arbete med och kring

eftervården har vi valt att arbeta med en kvalitativ metod, då detta är mest relevant för denna

studie. En kvalitativ metod används inte för att få fram några generella drag utan handlar om att

få en djupare förståelse för det aktuella problemet (Repstad, 1999, s. 16).

Uppsatsen är en beskrivande och analyserande studie av ett antal kommuner för att få en

heltäckande bild av arbetet med och kring eftervården. Avsikten är inte i första hand att jämföra

kommunerna med varandra, men en viss jämförelse kommer ändå att finnas.

Intervjuerna har varit ostrukturerade och ostandardiserade och har kretsat kring ett antal, i

förväg angivna, teman. På detta sätt har intervjupersonerna i stor utsträckning kunnat tala fritt

om ämnet. Vi har också haft en checklista till vår hjälp vid intervjuerna, för att på det sättet

försäkra oss om att hela området har berörts. Denna finns bifogad som bilaga ett (Holme &

Solvang, 1997, s. 99-101).

Vid intervjuerna hade vi inte någon teoretisk utgångspunkt klar för oss och därför har vårt

tillvägagångssätt varit induktivt. Vilket innebar att vi har undersökt ett område som vi på förhand

inte har haft någon större kunskap om (Halvorsen, 1992, s. 78).

2.2 Urval

Efter funderingar och övervägande har vi bestämt oss för att vi vill att studien ska omfatta tre

kommuner. I studien har vi i varje kommun valt att intervjua en tjänsteman, en person med

chefsfunktion och en politiker i socialnämnden. Utifrån nedan angivna kriterier har sedan

kommunerna valts ut. Innan valet på kommuner har kunnat göras har vi skapat oss en

förförståelse genom viss bakgrundsundersökning (Holme & Solvang, 1997, s. 101).

När vi valt ut kommuner har vi haft några kriterier som vi följt:

• Kommunerna ska vara i olika storlekar, då vi tror att det har betydelse för rutiner och

resurser.
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• Kommunerna ska finnas inom ett relativt avgränsat område, då vi vill undvika att stora

geografiska skillnader får betydelse.

• Kommunerna ska ha en viss erfarenhet av LVM. Vi har tyckt att lämpligt är att de har

haft tre eller fler personer med beslut enligt LVM under två av de tre senaste åren, som

de finns tillgänglig statistik för (2000-2002).

Till grund för urvalet har statistik från socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån använts. Utifrån

ovanstående kriterier föll valet på Helsingborg, Hässleholm och Klippan.

  2000 2001 2002

Kommun

Befolkning

2002

Beslut om

insats enligt

LVM

Personer

med beslut

enligt LVM

Beslut om

insats enligt

LVM

Personer

med beslut

enligt LVM

Beslut om

insats enligt

LVM

Personer

med beslut

enligt LVM

Helsingborg 119 000 19 10 28 15 6 3

Hässleholm 49 000 13 7 6 3 13 7

Klippan 16 000 6 4 1 1 6 4

(Källa: Socialstyrelsen 2001, Socialstyrelsen 2002, Socialstyrelsen 2003 och SCBs hemsida, 2004)

Helsingborg räknas till landets större städer och har en befolkning på ca 119 000. Under 2000

hade Helsingborg totalt 19 LVM-beslut, vilka berörde tio personer. 2001 hade Helsingborg 28

LVM-beslut, vilka omfattade 15 personer. 2002 hade Helsingborg tre LVM-beslut och tre unika

personer. Intressant är att det är så stora skillnader i antalet LVM mellan åren. Intressant är också

att Helsingborg har gått från 28 LVM till sex LVM på ett år, från 2001 till 2002.

Hässleholm räknas, i Svenska kommunförbundets kommungruppsindelning, till en medelstor

stad (SOU 2004:3a, s. 515). 2002 hade Hässleholm en befolkning på ca: 49 000 invånare. Under

2000 gjorde Hässleholm 13 st LVM-beslut, vilka omfattade sju unika personer. 2001 var det sex

LVM-beslut, vilka omfattade tre unika personer. 2002 var det 13 LVM-beslut och det var sju

unika personer som omfattades av dem. Även i Hässleholm skiljer sig antalet LVM-beslut mycket

mellan åren.

Klippan är en ganska liten kommun med ca: 16 000 invånare år 2002. Under 2000 gjorde man i

Klippan sex LVM-beslut, och det var fyra unika personer som omfattades. 2001 togs endast ett

LVM-beslut. Under 2002 var man uppe på samma nivå som 2000, sex LVM-beslut och de

omfattade fyra unika personer.
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I varje kommun har vi valt att intervjua en person som arbetar till största delen eller enbart med

missbruk. Denna person har vi i resultatdelen av uppsatsen valt att kalla socialarbetaren på fältet eller

liknande. I varje kommun har vi också intervjuat en person som har en chefsbefattning eller

arbetsledande funktion för missbruksarbetet, denna person har vi valt att kalla socialarbetaren i

chefsposition eller liknande. Detta för att personen oftast även jobbar direkt med klienter. Den sista

kategorin informant har varit en politiker i socialnämnden, denne person har vi helt enkelt kort

och gott valt att kalla politikern eller liknande. Efter varje citat i resultatdelen finns en hänvisning

till en intervju. I bilaga två kan en mycket kort beskrivning hittas, om varje informant och dennes

befattning.

2.3 Beskrivning av kommunerna

Som tidigare nämnts är det kommunerna Helsingborg, Hässleholm och Klippan som är föremål

för studien. Nedan presenteras kommunerna utifrån information främst från kommunernas

hemsidor. Då dessa nästan enbart beskriver kommunerna i positiva ordalag har vi också valt att ta

med en del kommentarer från intervjuerna.

2.3.1 Helsingborg

Helsingborg är en expansiv kommun som idag har drygt 120 000 invånare. (SCBs hemsida, 2004).

Det är också många företag som väljer att inrätta sina huvudkontor i Helsingborg. Största

branscher inom näringslivet är livsmedel, läkemedel och logistik. Trots det är det så att

”Arbetslösheten är stor i Helsingborg i jämförelse med resten av Skåne.” (intervju 5).

I Helsingborg är det idag socialdemokraterna som styr tillsammans med vänsterpartiet och

miljöpartiet. Staden ligger där Öresund är som smalast och just där Europavägarna E4 och E6

korsar varandra. (Helsingborgs hemsida, 2004a) Det betyder att det är nära till kontinenten och

Danmark. Kommunen har en ansträngd bostadsmarknad och ”Det råder en stor bostadsbrist i

Helsingborg, det är mycket svårt att få tag på lägenheter.” (intervju 5).

På kommunens hemsida kan man läsa om hur fördelningen av socialtjänstens arbete ser ut och

att ”Socialtjänsten innefattar insatser för personer i alla åldrar. Också familjerättsenheten, som bl.

a. arbetar med vårdnadsfrågor och faderskapsutredningar är en del av socialtjänsten.”

(Helsingborgs hemsida, 2004b).

Den del av socialtjänsten som är inom vårt intresseområde är Socialtjänst – vuxna. Här hamnar

sedan de ärenden som handlar om LVM. Men själva utredningen görs av en speciell LVM-

handläggare. (Helsingborgs hemsida, 2004a).
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2.3.2 Hässleholm

Hässleholms kommun är en stor kommun till ytan som består av många mindre samhällen kring

huvudorten. De har idag knappt 49 000 invånare. (SCBs hemsida, 2004) Det är mycket ont om

bostäder i Hässleholm (intervju 9). I Hässleholm styr socialdemokraterna tillsammans med

centerpartiet.

Man kan läsa på hemsidan att verksamheten inom socialtjänsten är uppdelad på olika grupper

som arbetar med utredning, information och öppenvård i olika former. Allt arbete inom

socialförvaltningen bygger på att den som söker hjälp ska kunna frigöra och utveckla sina egna

resurser. Verksamheten bygger på respekt för människors integritet, rätt till självbestämmande

samt ett sakligt och respektfullt bemötande.

Om du vill ha hjälp med missbruk eller andra sociala problem, till exempel psykiska

funktionshinder, måste du göra en ansökan. Utredningsteamet tar hand om ansökan och

samarbetar med dig för att hitta en bra lösning (Hässleholms hemsida, 2004a). Utredningsteamet

jobbar inom vuxenenheten och på kommunens hemsida beskrivs vilka åldersgrupper som

omfattas av deras arbete. ”Enheten arbetar med vuxna personer från 21 år, med olika former av

sociala problem, till exempel missbruk eller andra livskriser. Vi arbetar med både utredningar,

samtalsbehandling, boende, arbetsrehabilitering och dagverksamhet.” (Hässleholms hemsida

2004b).

Det är också utredningsteamet som har hand om de LVM-ansökningar som görs. Det är en

liten grupp som arbetar med LVM-utredningarna i Hässleholm så de kan vara väl insatta i

varandras utredningar. Socialsekreterarna tar hjälp av varandra och diskuterar ärendena mellan

sig. Men det är den enskilde socialsekreteraren som fattar besluten (intervju 6).

2.3.3 Klippan

I Klippans kommun finns det idag knappt 16 000 invånare (SCBs hemsida, 2004), drygt hälften

av dessa bor i huvudorten Klippan. Klippan är en gammal bruksort, men de senaste åren har det

varit en stor omflyttning som gjort att detta inte speglar befolkningen lika tydligt (intervju 7).

Klippans kommun har idag ett borgligt styre, med de tre traditionellt borgerliga partierna

moderaterna, folkpartiet och centern.

Klippans kommun ställer krav på att klienterna skall delta i praktik för att de ska få uppbära

försörjningsstöd. Denna praktik utformas så att den blir så lik ett riktigt arbete som möjligt.

Uteblir klienterna från praktiken så leder det till avdrag på försörjningsstödet (intervju 8).

Individ- och familjeomsorgen i Klippans kommun har som uppgift att verka för en
ekonomisk och social trygghet för dem som vistas i kommunen. Till uppgifterna hör att
handlägga ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, sociala frågor rörande
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barn och familjer, alkohol- och drogrådgivning mm. Vi har tystnadsplikt enligt gällande
lagstiftning. (Klippans hemsida, 2004)

Under Individ och familjeomsorgen arbetar vuxengruppen som är den del inom

socialförvaltningen som handhar LVM-ärenden och övrig missbruksvård. Det är två handläggare

som arbetar som missbrukshandläggare i Klippans kommun.

2.4 Intervjuernas genomförande

När vi bestämt oss för vilka kommuner vi velat ha med i undersökningen genomförde vi en kort

research på hur missbruksarbetet är organiserat i de tre kommunerna. Denna faktainsamling

gjordes dels ifrån hemsidor men också genom att kontakta kommunerna via telefon och på det

viset samla in kompletterande information. Efter att ha fått en klar bild över hur organisationen

på socialförvaltningarna ser ut, ringde vi upp och bad att få tala med dem, som vi genom

researchen funnit som lämpliga till intervjuerna. Alla vi talat med var mycket tillmötesgående och

vänliga, vi beskrev syftet för dem och bokade tid för intervju. Valet av tid för intervjun gjordes

helt efter vad som passade informanten. Åtta av nio intervjuer gjordes under en treveckorsperiod,

dessa tre veckor sammanföll med den planering vi gjort tidigare om när intervjuerna skulle

genomföras. Den nionde intervjun genomfördes veckan efter treveckorsperioden, detta på grund

av att informanten var på semesterresa.

Åtta av nio intervjuer spelades in på band, med informanternas godkännande. Den nionde

intervjun gjorde vi omfattande anteckningar ifrån. Intervjuerna varade mellan 50 och 80 minuter.

De genomfördes på platser som informanterna själva valt ut.

En av intervjuerna gjordes med två informanter, detta för att den informanten vi bokat med

tyckte detta var lämpligt. I transkriberingen och resultatredovisningen har vi inte gjort någon

skillnad på vem som sagt vad och intervjun pressenteras som om den är gjord med en person.

Detta för att de var samspelta och att de höll med varandra hela tiden. I detta fall ledde det också

till ett dynamiskt samtal och en mycket fyllig information (Repstad, 1999, s. 83).

2.5 Bearbetning av insamlat material och analys

Den inspelningsutrustning, en bandspelare för vanliga kassettband, som Socialhögskolan håller

med är undermålig. Det är mycket svårt att få ett bra ljud och höra allt som sägs på banden, detta

trots att utrustningen och banden tidigare var oanvända. Detta ledde till ett visst

informationssvinn. Därför valde vi efter två intervjuer att göra dubbla inspelningar, dels på band

men också digitalt på en MP3-diktafon. På detta sätt blev det enklare att transkribera intervjuerna

och informationssvinnet blev betydligt mindre.



Kapitel 2 Metod

Sida 14

De åtta inspelade intervjuerna är transkriberade i sin helhet, detta för att ha ett så brett material

och få en så bred analys som möjligt (Holme & Solvang 1997, s. 140). Det har dock skett en

varsam redigering av överflödiga ord i samband med transkriberingen. Efter detta har all text

gåtts igenom och delats upp i olika temaområden. Det är också dessa temaområden som ligger till

grund för redovisningen av det insamlade intervjumaterialet.

Efter att intervjuerna transkriberats och vi valt ut vilka delar av intervjuerna som ska användas,

har det utskrivna materialet skickats till varje informant. Detta för att minska risken för att det ska

ha blivit några missuppfattningar och försäkra att deras åsikter förmedlas på ett korrekt sätt

(Holme & Solvang 1997, s. 140). Informanterna har haft fem dagar på sig att reagera, men inga

reaktioner har kommit in, som haft betydelse för uppsatsen, och därmed har vi inte heller justerat

någon av transkriberingarna.

2.6 Studiens tillförlitlighet

Det material (data) vi fått från informanterna i de tre kommuner som ingår i vår studie ska inte

ses som några absoluta sanningar. De fakta som de väljer att beskriva för oss i våra intervjuer är

deras tolkning av sin verklighet. I dessa sammanhang kan det vara på sin plats tänka på

tillförlitligheten, reliabiliteten av vårt insamlade material. En fråga vi kan ställa oss är om det

smugits in några sytematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid insamlingen av

informationen (Holme & Solvang, 1997). Samtidigt som reliabiliteten kanske inte är det centrala i

en kvalitativ undersökning, ger den större förståelse av det vi ska undersöka.

Även det som vi som intervjuare har med oss i form av förutfattade meningar påverkar i viss

grad de intervjuade. De personer som ställt upp på att låta sig intervjuas har gjort det valet själva.

Detta kan betyda att de, medvetet eller omedvetet, vill lägga tyngdpunkten på något som de

tycker är speciellt viktigt. Det kan tänkas att det också finns en viss självcensur för att den egna

organisationen/arbetsplatsen inte ska framstå i allt för dålig dager. Det är mycket som påverkar

hur en intervju blir och mycket som påverkar vår tolkning av den. Exempelvis de stunder som

informanterna tystnar, halvt uttalade meningar som aldrig får något riktigt svar. Det är viktigt att

inte glömma bort att det är deras tolkning av verksamheten som utgör grunden för vår analys,

men utifrån våra egna perspektiv. Därför har vår strävan med metodvalet – att intervjua personer

med likvärdiga positioner i organisationen – varit att vi på så vis skulle kunna göra en så

tillförlitlig analys som möjligt av våra intervjuer.



Kapitel 2 Metod

Sida 15

2.7 Etiska övervägande

Vi har informerat våra intervjupersoner om vårt syfte med uppsatsen och vilka vi är samt vid

vilken skola och vilken kurs vi läser. Alla informanter har deltagit helt frivilligt, de har också haft

möjlighet att kontrollera att vi har uppfattat det som sagts under intervjuerna korrekt.

Vi anser inte att det finns någon anledning till att nämna personerna vi intervjuat vid namn. Det

är inte intressant att veta vem det är som har sagt vad. Däremot är det intressant att veta var i

organisationen informanterna befinner sig. Vi anser också att det är intressant att veta vilka

kommuner som studien omfattar samt vilken kommun informanterna representerar. Detta för att

de skiljer sig åt mycket, beroende på hur de är beskaffade, deras läge och deras storlek.

2.8 Källkritik

Här presenterar vi vårt val av material som vi använt oss av under avsnittet tidigare forskning,

motivet till det och en kritisk granskning av dessa val. Vi har valt detta material dels för att skapa

oss en bild av vad som gjorts på området tidigare och dels för att kunna göra oss en frågeställning

av vad som är relevant för en uppsats. Men valet har också gjorts utifrån tanken att vi även ska

kunna använda oss av detta material när vi analyserar våra intervjuer.

I materialet ingår en forskningsrapport från SiS där Yohanes m.fl. (2002) tar upp problematiken

kring boende och hemlöshet för missbrukare och sätter det i ett samband med LVM-vården. I

deras undersökning ingår tre kommuner och två LVM-hem.

I serien SiS följer upp och utvecklar 5/99 presenter Larsson & Ollus (1999) en uppföljning av 31

LVM-klienter och hur deras situation såg ut ett år efter utskrivningen. Deras syfte har varit att

studera behandlingsframgången hos ett antal utvalda klienter från två olika behandlingshem.

I ännu en rapport från samma serie 3/2000 redovisar Arne Gerdner (2000) en pilotstudie från

två LVM-institutioner. Klinterna från dessa institutioner har följts upp nio respektive femton

månader efter utskrivningen från institutionen. Detta material från SiS får anses tillförlitligt då det

är de som står som huvudman för LVM-vården och materialet är en del av utvecklingen av denna

vård. Faktum är att SiS är mycket självkritiska och att det inte är personer inom deras egna led

som gör deras studier och undersökningar. De är oftast anlitade just för den undersökning det

gäller och kommer ofta från universitet och forskarvärlden.

En utredning som har betytt mycket för oss i vårt arbete är SOU 2004:3a och b. Anledningen

till denna uppdelning i a och b är att utredningen är så pass omfattande att den består av två

delar. SOU 2004:3 Tvång och förändring är ett betänkande av en LVM-utredning som tillkom på

grund av ett regeringsbeslut i januari 2002. Skälet till utredningen var att regeringen ville att
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utredningen skulle göra en översyn av hur lagens tillämpning ser ut. I uppdraget ingick bland

annat också att analysera hur lagen har kommit att användas under 1990-talet.

Resultatet av denna utredning har varit till nytta för oss inför de intervjuer vi genomfört i de tre

kommuner som ingick i vår undersökning. Vi gör antagandet att denna utredning har

trovärdighet och tillförlitlighet då den ska komma att vara ett underlag inför en kommande

förändring av LVM.

Repstads bok Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg- och socialt arbete (1997) har vi använt till grund för

uppsatsen teoridel. Vi har till en del använt oss av Repstads bok Närhet och distans (1999), liksom

vi har använt oss av Holme & Solvangs (1997) bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och

kvantitativa metoder. Dessa böcker har vi haft till hjälp för arbetet med hela uppsatsen. Vi menar att

även dessa tre böcker får anses trovärdiga och tillförlitliga då de också är kursböcker. Annan

litteratur har också använts i begränsad omfattning.

2.9 Fortsatt framställning

Fortsättningsvis är uppsatsen uppdelad i olika kapitel som berör olika delar av studien. I kapitel

tre ger vi en bakgrund till hur LVM har utvecklats och vad som gäller idag. Därefter pressenterar

vi tidigare forskning i kapitel fyra. Kapitel fem behandlar de teorier som vi har använt oss av för

att tolka resultatet från intervjuerna. Efter detta kommer kapitel sex, där vi redovisar vårt

intervjumaterial och analyserar det utifrån tidigare forskning och teorier. Avslutningsvis gör vi en

sammanfattning i kapitel sju, där finns också en avslutande diskussion.

3 En bakgrund av LVM och gällande rätt

Innan tillkomsten av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, hade det under flera år

förts en livlig debatt om tvångsvårdens vara eller inte vara, samt hur utformningen av vården när

det gäller vuxna missbrukare skulle se ut.

Motsättningarna i frågan var starka under hela arbetet på socialtjänstreformen. De rörde
allt från den grundläggande frågan om tvångsvård överhuvud taget kunde accepteras till
om tvångsvården skulle begränsas till det akuta avgiftningsskedet eller för att säkerställa
genomförandet av ett längre behandlingsprogram. Det förslag som kom att ligga till
grund för LVM utarbetades efter det att huvuddelen av reformen hade antagits i
riksdagen i juni 1980. (prop. 1987/88:147, s. 36)

1982 kom sedan den första lydelsen av LVM och den ersatte då tidigare lagar som hanterade

tvångsvård av missbrukare, Alkoholistlagen och Nykterhetsvårdslagen (SOU 2004:3b, s. 307). Då
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tidigare lagar endast berörde ”alkoholister och innehöll klara klassmässiga inslag, är den nya lagen

främst grundad i behovet av vård och gäller även narkotikamissbrukare (samt från 1989

missbrukare av lösningsmedel)” (SOU 2004:3b, s. 307).

Efter stark kritik mot det blandade huvudmannaskapet övertog 1983 kommunerna ansvaret för

ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna (SOU 2004:3a, s. 57). Denna

ansvarsfördelning hade då successivt vuxit fram.

Kommunaliseringen var en direkt följd av socialtjänstreformen som trädde i kraft 1982.
Socialberedningen angav i sitt principbetänkande Socialvården – Mål och medel (SOU
1974:39) tre principer som man ansåg vara av grundläggande betydelse vid
utformningen av institutionsvården: Kontinuitet, flexibilitet och närhet.
Socialberedningen var kritisk till att nykterhetsvården var uppdelad på flera olika
huvudmän: staten, kommuner, landsting, organisationer, föreningar, stiftelser m.fl.
Förekomsten av flera huvudmän försvårade samordningen och kontinuiteten i vården.
(SOU 2004:3a, s. 57-58)

Efter ett antal år av debatt kom ännu en omstrukturering, och återigen kom staten att ta över

huvudmannaskapet för institutionerna. 1993 bildades en ny myndighet, SiS (Statens

institutionsstyrelse) som skulle bedriva vård och behandling av ungdomar och vuxna

missbrukare.

I dag är det SiS som är huvudman för LVM-vården. ”Den 1/4 1994 Tog SiS över de

institutioner som skulle ingå i myndigheten. Det var 25 institutioner för missbrukare med

samanlagt 1 300 platser och 32 institutioner för ungdomar med samanlagt 570 platser.” (SiS

hemsida 2004). De första kommande åren skulle innebära en kraftig omstrukturering av antalet

platser inom institutionerna. För missbrukare minskade antalet institutioner och platser, för

ungdomarna har det blivit tvärtom. SiS har 49 olika institutioner runt om i landet, där drygt

tusentalet klienter vårdas. ”För unga finns 35 institutioner med knappt 700 platser och för vuxna

missbrukare finns 14 institutioner med cirka 330 platser.” (Sandelin, 2004).

Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft 1989, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

fall. Lagen kom att bli obligatoriskt i sin tillämpning ”Enligt 4 § första stycket skall tvångsvård

beslutas om de i bestämmelsen uppräknade förutsättningarna föreligger.” (SOU 2004:3a, s. 133).

I lagen talas här om indikationer. Dessa indikationer återfinns i 4 § LVM och handlar om

hälsan, det sociala livet och risken att skada sig själv eller annan. Det räcker att en av dessa

indikationer är uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig.
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Vård enlig LVM skall var ett medel att bryta en destruktiv utveckling. Den skall syfta till
att ge den enskilde motivation till fortsatt behandling och stöd i frivilliga former och en
realistisk möjlighet att själv fortsätta att arbeta med sina problem. Tvångsvården skall
ses som inledning till en behandling som kan leda till missbruksfrihet och en förbättrad
livssituation i övrigt. Så snart det finns förutsättningar för en fortsatt vård i frivilliga
former skall tvångsvården upphöra. Vården skall därefter inriktas på att tillsammans
med den enskilde planera behandling och andra rehabiliteringsinsatser, som i de flesta
fall måste fortgå en längre tid efter det att vården enligt LVM har avslutats. (Nordström
& Thunved, 2004, s. 322)

I kommentarerna till § 27 talas det om det om att syftet med vården bör vara att klienten ska

motiveras till vård under frivilliga former. ”Vården med stöd av LVM skall ses som ett led i en

längre behandling och tjäna som en utgångspunkt för motivationsarbete och planering av vård-

och stödinsatser, som i de flesta fall måste fortgå efter det att vården enligt LVM har avslutats.”

(Nordström & Thunved, 2004, s. 358).

Beslut om denna vård skall tas så snart det är möjligt med hänsyn till den planerade vården.

Beslutet får tas av den som förestår vården av ett LVM-hem och socialnämnden ska se till att

anordna plats för sådan vård.

I § 30 talas det om vikten av vad man kan kalla för eftervård och att det är viktigt att det ingår

vissa delar för att hjälpa personen att varaktigt komma ifrån sitt missbruk. ”Socialnämnden skall

aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt se till

att han får personligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk.”

(Nordström & Thunved, 2004, s. 360).

Ansvaret för utredningar och ansökningar om LVM-vården har växlat mellan socialnämnden och

länsstyrelsen. Från början var det länsstyrelsen som ansvarade för utredningarna och som inför

länsrätten skulle föra det allmännas talan. 1992 tillsattes en utredning som skulle titta över om det

var möjligt att ge socialnämnden hela utrednings- och ansökningsansvaret om vård enligt LVM.

I SOU 1993:31 föreslog utredaren att ”utrednings och ansökningsförfarandet skulle vila på

socialnämnden.” (SOU 2004:3a, s. 141). Från och med den 1 juli 1994 trädde denna förändring i

kraft.

Genom åren har det alltså varit en hel del förändringar. I början av 2004 kom en ny utredning om

tvångsvården enligt LVM, SOU 2004:3, Tvång och förändring. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om

att tillsätta en utredning ”med uppdrag att genomföra en översyn av tillämpningen av lagen

(1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall.” (SOU 2004:3a).
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I uppdrager har det ingått att analysera hur lagen har använts under 1990-talet och samtidigt

göra en bedömning av orsakerna till den minskning av antalet LVM-beslut under samma tid. Än

en gång har utredarna fått uppdraget att utreda själva utredningsförfarandet.

”Kommunaliseringen den 1 juli 1994 av utrednings- och ansökningsförfarandet vid beredande av

vård enligt § 4 LVM är en fråga som utredaren skall överväga, om den har haft betydelse för hur

LVM tillämpas.” (SOU 2004:3a, s. 43).

Här är vi nu idag med en utredning som ska lägga grunden för nya beslut kring tvångsvården

enligt LVM. En utredning som enligt vår mening både är grundlig och omfattande.

4 Tidigare forskning

Nedan kommer ett antal forskningsrapporter att pressenteras. De pressenteras var för sig och

överskriften på varje stycke är hämtat från titeln på rapporten.

4.1 ”De kommer ut fräscha och fina”

I en rapport från Statens Institutionsstyrelse (Yohanes m.fl., 2002) framkommer att två av tre

klienter, som ingick i undersökningen, saknade eget kontrakt på lägenhet vid utskrivningen från

LVM. 12 % av de som skrevs ut hade en träningslägenhet som väntade. 21 % gick vidare till

annan behandling och 14 % av de som skrevs ut hade ingen bostad alls ordnad. 21 % gick vidare

till hotell, tillfälligt boende, fängelse eller gruppboende. Denna rapport bygger på 52 klienter från

Malmö, Helsingborg och Lund som varit omhändertagna enligt LVM under år 2000. 40 % av

klienterna som ingick i undersökningen hade bostad innan de skrevs in på LVM. Det

framkommer bland de intervjuade klienterna att de inte är negativt inställda till behandling, men

att de gärna själva vill kunna välja vilken behandling och plats för behandlingen.

”Klienten hade andra önskemål” och ”Klienten har erbjudits behandling, men tackat nej”

(Yohanes m.fl., 2002, S. 41) var sådant som användes som motiv till att ingen bostad var ordnad.

Anmärkningsvärt är att fyra personer av de som hade lägenhet när de skrevs in på LVM blev av

med den under vårdtiden. Två av dessa fyra hade inget boende alls ordnat när de skrevs ut. Ingen

av dem som saknade boende innan LVM-tiden hade någon bostad ordnad när de skrevs ut.

Vid intervjuer av klienterna som ingick i undersökningen så framkommer att ett Svensson-liv är

det som många drömmer om och att slippa ha någon kontakt med socialtjänsten. Högst upp på

önskelistan så står en egen lägenhet, men även arbete eller att studera är också något som många

prioriterar högt.
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Att eftervården är en förutsättning för att det ska bli en varaktig förändring hos individen är

något som personalen på LVM-hemmen är ense om. De har också en uppfattning om att

bostadsfrågan är något som inte är särskilt högt prioriterat i kommunerna och menar att oftast

finns ingen bostad ordnad när det är dags för klienten att skrivas ut från LVM. De anställda på

LVM-hemmen menar att tar inte klienten emot det som socialtjänsten erbjuder så blir det inget

alls.

Socialsekreterarna har vanligtvis ambitionen att klienterna efter tvånget skall fortsätta
vården under frivilliga former och försök görs att få in klienterna på familjehem eller
behandlingshem. Om klienterna inte accepterar det får de inget annat bistånd. Många
klienter vill inte gå med på detta och konsekvenserna blir då att de inte får något
bistånd från socialtjänsten. (Yohanes m.fl., 2002, s. 43)

Utskrivning direkt till ett härbärgesboende är ytterst olämpligt menar både personalen på LVM-

hemmen och de tvångsvårdade klienterna. De kommer tillbaka till samma situation som de var i

innan de blev intagna på LVM-vård och riskerar att ta upp ett missbrukarmönster igen. ”Att sätta

någon på Stadsmissionen efter LVM det är som att kasta dem rätt in i en knarkarkvart” (Yohanes

m.fl., 2002, s. 43) Klienterna själva upplever att det är vanligt att de själva får ringa runt för att

hitta ett ställe att bo på.

Något som kom fram i nästan alla intervjuer med frivilligrepresentanter var ”Klienterna

kommer ut i fysiskt god form, men de går snabbt ner sig igen”. (Yohanes m.fl., 2002, s. 44)

När socialsekreterarna ombads ge motivering till varför klienterna en kort tid efter LVM-vården

blivit hemlösa är att de har återfalligt i missbruk, klienten var hemlös före LVM-vården och inte

kan få en lägenhet och klienten avbröt planeringen. Det gavs också motiv som dålig planering

inför utskrivningen, brister i vårdplan mellan klient, behandlingshem och socialtjänst.

Anledningen till att de som tvångsvårdats blivit hemlösa kort tid efter tvångsvården, är enligt

frivilligrepresentanterna att det ”inte fanns någon bostad ordnad när de skrevs ut och att det

finns brister i uppföljningen”. (Yohanes m.fl., 2002, s. 49)

I socialsekreterarnas redovisning framgår det att de tvångsvårdade har fått ganska många

insatser från socialtjänsten efter LVM-vården. I de flesta fall har rört sig om ekonomiskt bistånd,

”stöd och social planering”. I fyra fall har klienterna fått öppenvård. Av dem som ingått i

undersökningen är det är en minoritet (mindre än 10 %) som har arbete, den allra största delen

saknar sysselsättning eller har pension/sjukbidrag. (Yohanes m.fl., 2002)
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4.2 Ett år efter utskrivningen – vad hände sen?

I Statens institutionsstyrelses rapportserie SiS följer upp och utvecklar, 5/99 har Larsson & Ollus,

gjort uppföljningar på totalt 31 klienter med dubbeldiagnoser vid LVM-hemmen Frösö

behandlingshem och Hessleby behandlingshem, ett år efter utskrivning från tvångsvården enligt

LVM.

I undersökningen visar det sig att många klienter inte alls följs upp efter utskrivningen, många

klienter berättar att missbruket börjar direkt efter utskrivningen. Boendet är av central betydelse

och då det inte finns någon ordnat boende så ser många det som en anledning till att fortsätta sitt

missbruk. I studien var det 13 av 28 klienter som saknade egen bostad vid undersökningstillfället.

Något som verkar vara avgörande om behandlingsinsatsen ska bli något lyckat är att klienten

finner förtroende för någon och får stöd. Tyvärr visar det sig i studien att få klienter har haft

någon kontakt med socialtjänsten eller annan professionell person under året som gått sedan de

skrev ut. Det är viktigt med uppföljning och planering av klientens situation, då detta är en

möjlighet till att bryta missbruket. I studien har man också kommit fram till att eftervården inte

fungerar tillfredställande och att den behöver planeras på ett bättre sätt. En viss förtvivlan och

hopplöshet speglas i klienternas berättelse. I kontakten med socialtjänsten upplever klienterna

meningslöshet, passivitet och brist på respekt från socialsekreterarna.

Den största bristen verkar finnas i uppföljningen efter LVM-vården, 15 av de 28 klienterna

fortsätter sitt missbruk, eller återfaller i missbruk efter tiden på LVM-hemmet. Författarna menar

också att många klienter får lite eller ingen hjälp alls att integreras i samhället. Speciella bostäder

till denna typ av klienter fungerar ofta väldigt dåligt, det leder ofta bara till fortsatt kontakt med

missbrukare och på det sättet hamnar klienterna lätt i missbruket igen. Dessa speciella boenden är

dock bättre än att komma tillbaka till den tidigare miljön. Halvvägshus och familjehem däremot

fungerar bra och ger en bra uppföljning av LVM-vården, och ger en bra start inför att klienterna

ska ut i samhället.

Flera klienter i undersökningen vittnar om att de blivit övergivna av socialtjänsten. De har gått

ut från LVM-vården med en stark vilja att fortsätta sin förändringsprocess, men socialtjänsten har

då tyckt det sett så bra ut att de inte har stöttat och hjälpt till. Det finns ingen som är så sårbar

som en missbrukare som precis har lämnat ett behandlingshem och det är när en missbrukare

bestämt sig för att förändra sitt liv som merparten av stödresurserna behövs. (Larsson & Ollus,

1999)
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4.3 Utfall och kvalitet inom LVM-vården

Vid en uppföljning, gjord på uppdrag av SiS, visar det sig att det var deltagande i eftervård som

var den starkaste faktorn för en förbättring av missbruket. Studien är gjord 9 respektive 15

månader efter utskrivning från LVM-hemmen Lunden och Älvgården. Totalt skulle 30 personer

delta i undersökningen vid varje institution, det har funkat i alla fall utom ett. De allra flesta som

deltagit i undersökningen tycker att de har fått stöd och hjälp för sitt missbruk. Men endast var

tredje tycker att de har fått hjälp med fysik hälsa, fritid, ekonomi och andra relationer. En

femtedel fick hjälp med boende.

När det gäller att avhjälpa klientens mest akuta behov, social träning och utarbetandet av en

långsiktig vårdplan har socialsekreterarna höga förväntningar på institutionerna. Däremot har de

inte lika höga förväntningar när det gäller att motivera klienterna till vidare vård. Vilket är ett

syfte som är mycket centralt enligt LVM. Socialsekreterarna tyckte att institutionerna avhjälpte de

akuta hjälpbehoven på ett sätt som var tillfredställande. Däremot så var man inte särskilt nöjd

med vårdplaner och utredningar som institutionerna gjorde. (Gerdner 2000)

4.4 Tvång och förändring

Statistik från SiS visar att av de som togs in på LVM under 2000 hade hälften egen bostad, medan

17 % var helt bostadslösa. Den största andelen som saknade egen bostad fanns bland dem som

var yngre än 30 år. Många av dessa har tillfälliga lösningar som ofta är otrygga och där det gäller

att jaga boende för varje natt. Många klienter har ingen bostad när de skrivs ut och är då

bostadslösa och då är inte den grundläggande situationen förändrad jämfört med innan LVM-

tiden. Utifrån socialstyrelsens statistik framgår det att det blir generellt svårare för kommunerna

att hitta försökslägenheter då kraven både från privata och kommunala hyresvärdar är höga. Det

är också vanligt att klienterna snabbt mister sin lägenhet om de börjar missbruka igen, då de då

ofta blir utestängda från sysselsättningsåtgärden. (SOU 2004:3a s. 292-294 ”Det är mer regel än

undantag att en klient som återfaller i missbruk, eller som aldrig upphör med sitt missbruk, mister

sin plats på inackorderingshemmet eller träningslägenheten eller annat boende som socialtjänsten

kan ha anvisat.” (SOU 2004:3a s. 294)

5 Teori

I det här avsnittet kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ska bilda grunden för

vår och analys av intervjumaterialet. Till grund för detta har vi huvudsakligen använt Pål Repstads
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”Sociologisk analys av organisationer” som finns i hans bok ”Sociologiskt perspektiv i vård,

omsorg och socialt arbete” (1997). Det är denna källa som använts då inget annat anges.

5.1 Övergripande

”Vård-, omsorg- och socialarbetare har mycket kontakt med organisationer i sitt arbete.”

(Repstad, 1997, s. 120). En organisation som ett socialkontor befinner sig oftast på en mellannivå,

mellan de enskilda aktörerna och samhället. Socialkontoren är utsatta för inflytande från andra

organisationer och påverkas av omständigheter i samhället, samtidigt som de befinner sig nära

individerna (klienterna). Det tankar som ligger till grund för organisationsanalyser kallas vanligen

systemteori. ”Att föreställa sig det sociala livet indelat i kategorier används här som ett analytiskt

redskap för att bättre förstå vad som händer.” (Repstad, 1997, s. 120).

En uppsättning delar som påverkar varandra ömsesidigt, brukar i de här sammanhangen kallas

system. Händelserna i detta system påverkar i sin tur delarna som får konsekvenser för systemet

som helhet.

I ett systemteoretiskt språkbruk omtalas processerna i systemet och mellan systemet
och omvärlden med hjälp av begrepp som input, throughput och output (jfr t.ex.
Axelsen och Sandsberg, 1980). Input är allt som kommer in i systemet (t.ex. klienter,
bemanning, resurser), throughput är den verksamhet som bedrivs i systemet (t.ex.
behandling) och output är produkten eller resultatet systemets verksamhet (t.ex.
utskrivna patienter). När systemet fungerar perfekt, skickas det hela tiden information
om resultatet tillbaka till de olika delarna, så att justeringar kan göras (feedback). Ett
system är alltså kontinuerligt i rörelse, det är dynamiskt. (Repstad, 1997, s. 120-121)

När vi använder oss av en systemteoretisk tankegång är det inte så att vi kan slå fast några

absoluta sanningar om hur en organisation ser ut. Däremot kan vi använda oss av dessa

tankegångar som ett hjälpmedel att tillrättalägga sociala processer så att de blir begripliga, lättare

att beskriva.

Repstad talar om att det kan var lämpligt att göra ett analysschema. Ett analysschema över vilka

drag inom organisationerna som man ska ta fasta på. Detta för att göra det lättare för oss att

förstå vad som händer inom organisationen. De olika variabler som uppstår inom organisationen

kan förklaras utifrån ett normperspektiv och då förklara hur rollerna utformas inom

organisationen. Om man istället anlägger ett valperspektiv kan dessa variabler förklara de val som

aktörerna gör när de ska göra sina beräkningar och lägga upp sina strategier. För det tredje kan

man använda sig av ännu en infallsvinkel som säger att variablerna ger oss viss information till

vad som för aktörerna ter sig intressant och meningsfullt inom organisationen, hur de ser på

omvärlden och tolkar verkligheten.
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5.2 Mål

På engelska finns en term som kallas quality of performance, d.v.s. kvalitén på det arbete som utförs

inom en verksamhet. För att få reda på det behöver vi titta närmre på hur olika variabler var för

sig och tillsammans påverkar denna kvalité.

Fungerar organisationen som det är tänkt för de mål som finns uppsatta för organisationen? Är

det någonting i strukturen som, oavsiktligt eller ej, gör att målen inte kan uppnås? Man kan även

ställa sig frågan om det finns delade meningar inom personalgruppen om vad som är målen,

meningar som inte stämmer överens med den officiella målsättningen. Man kan också ställa sig

frågan vad som är organisationens syfte, mål och funktion?

Så här säger Sundin (1980): ”Termerna syfte, mål och, funktion har en varierande, mångtydig

innebörd, särskilt om det inte kompletteras med frågor som för vem, för vad, eller liknade.”

(Sundin, 1980, s. 56).

Med syfte menas mening, ändamål. Man kan ställa sig frågan vad som t.ex. är ändamålet med ett

LVM-omhändertagande? Mål anger oftast det man vill att klienten ska uppnå. I det här fallet,

kanske en stabil nykterhet. När det gäller termen ”funktion avses den faktiska effekten av en

verksamhet, syfte och målen som de realiseras i praktiken.” (Sundin, 1980, s. 56) Han menar

vidare att det är viktigt att skilja ”mellan anstaltsvårdens syften, mål och funktioner.” (Sundin,

1980, s. 57).

Det är inte bara de officiella målen som talar om hur arbetet ska bedrivas utan det som

Abrahamsson & Andersen (1998) kallar kultur påverkar också de faktiska målen.

När människor arbetar tillsammans över en längre tid för att lösa uppgifter och nå
bestämda mål, formas normer och uppfattningar om arbete och samarbete. Dessa
normer och uppfattningar gäller t.ex. vad som skall räknas som rimlig arbetsinsats, vad
som är kvalitet, vad som är den önskvärda umgängesformen, vad som är rätt och fel,
vad kunderna (klienterna) har rätt att förvänta sig. (Abrahamsson, Andersen, 1998, s.
129)

Detta är viktigt att ha med i en analys då varje organisation har olika resurser, strukturer,

teknologi och givetvis olika mål. Abrahamsson & Andersen (1998) säger att: ”En organisation är

en planmässigt inrättad sammanslutning personer vilka har syftet att nå vissa mål.” (Abrahamsson

& Andersen, 1998, s. 13).

Förhållandet till omvärlden kan också vara viktigt att ta med i beaktningen vid analysen av

intervjumaterialet från de tre kommunerna.

Med teknologi menas här de arbetsmetoder som används inom organisationen. Strukturen

handlar mer om uppbyggnad formellt och informellt. En organisations struktur fastställer stabila
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mönster för samspelet. Det är också viktigt att ha med en bild av hur kontakten ser ut med andra

organisationer (t.ex. en SiS-institution).

 Repstad talar om att man skulle kunna tänka sig en orsakskedja ”där resurserna, yrkes- och

bemanningsmässigt, är små i en verksamhet präglad av ett visst tvång och en viss kontroll, t.ex.

en narkomanvårdsenhet.” (Repstad, 1997, s. 124). Att detta i sin tur leder till att alla de uppsatta

målen inte kan uppnås på grund av denna, som han kallar, resursfattigdom. Kanske blir det så att

det bara blir målet att kontrollera som uppnås, eller att strukturen blir ganska auktoritär och att

avståndet mellan klinterna och personalen blir tydlig. Så här säger Repstad med egna ord:

”Förhållandet skapar många motsättningar mellan de två grupperna, och personalen kan utveckla

en ideologi för att rättfärdiga den auktoritära strukturen. Ideologin kan gå ut på att strikt kontroll

behövs, dels för att skydda narkomanerna mot sig själva och dels för att skydda andra.” (Repstad,

1997, s. 124).

En vanlig definition av en organisation är att den har ett medvetet, stabilt och målinriktat

samarbete mellan människor. Här, säger Repstad, brukar organisationsteoretiker i allmänhet ange

att en organisations målsättningar har följande funktioner:

• att tjäna som rättesnöre för arbetet genom att peka på vilka tillstånd man bör sikta
mot

• att legitimera (d.v.s. motivera eller rättfärdiga) arbetet

• att hjälpa till att utvärdera arbetet, genom att jämföra det som faktiskt görs med
målsättningen (Etzioni, 1978)

• att motivera, skapa entusiasm och stärka samhörigheten genom att ge aktörerna
något att identifiera sig med (Repstad, 1997, s. 124).

Repstad talar vidare om något han kallar ”Faktiska mål, målförskjutningar och målkonflikter.”

(Repstad, 1997, s. 125). Han menar att diffusa mål i en organisation kan leda till, vad han kallar,

målförenklingar som är en form av målförskjutning. Detta kan leda till att aktörerna i

organisationen konstruerar sina uppfattningar om det vagt konstruerade målet är uppfyllt eller

inte. Repstad menar att vad detta beskriver är ”den spänning mellan officiella mål och faktiska

mål som finns i alla organisationer.” (Repstad, 1997, s. 126).

5.3 Teknologi

När vi till vardags pratar om teknologi menar vi en sak, när vi gör det i dessa sammanhang en

annan sak. Ordet teknologi har i de här sammanhangen kommit att bli något av ett

samlingsbeteckning för alla de resurser och metoder som en organisation använder sig av.



Kapitel 5 Teori

Sida 26

De teknologier som en organisation använder är nära knuten till de olika variabler som finns

inom organisationen. De olika målsättningar och ideologier man har är av stor betydelse för valet

av metod. Man kan tänka sig att vissa ideologier gör att det finns spärrar mot att använda sig av

t.ex. tvångsvård. Vidare kan man tänka sig att de resurser som finns inom organisationen till viss

del påverkar vilka teknologier man väljer, eller har råd och kompetens att utnyttja.

Är dessa teknologier dåligt utvecklade kan det sedan t.ex. leda till att LVM-vården förvandlas

mer till en sorts ”övervakningsanstalter och förvaringsställen” (Repstad, 1997, s.133). Dessa

brister kan också bero på mål och intressekonflikter.

5.4 Resurser

Ett av de mer utmärkande dragen i en organisation är de resurser som finns inom den. De

anställda inom en organisation pekar ofta på detta, på ont och gott, som en förklaring till varför

det finns en skillnad i målsättningen och det som de faktiskt uppnår.

Resursbrist är inte speciellt svårt att upptäcka inom en organisation och givetvis är det viktigt

att det finns personal och ekonomiska resurser, att lokaliteterna är passande o.s.v. Dock kan det

var så att resursbristen är illusorisk, t.ex. behöver inte det som framstår som en personalbrist vara

det, utan kan ha andra orsaker. Istället kanske det beror på en osäker teknologi eller att det finns

brister i kompetensen inom organisationen.

I tider som dessa, med krav på ekonomiskt effektivare organisationer, ställs allt högre krav på de

anställda. Ofta är det så att de ekonomiskt ansvariga ställer krav på omorganisation istället för

ökade personalresurser. Här är risken stor att det uppstår en konflikt mellan de faktiska

resurserna och den målsättning organisationen har. Kraven på omorganisering kan ställa till

problem inom en organisation, om dessa kommer för ofta. De anställda hinner inte med i

omställningarna.

De anställda inom organisationen känner att de mister kontrollen över sitt arbete och risken

med detta är att man bara samarbetar med andra organisationer om man har nytta av det. Eller att

det handlar om att organisationen är beroende av resurser utifrån. Samarbetet med andra

organisationer är ofta något som är viktigt för att arbetet inom den egna organisationen ska

fungera. Ibland kan detta dock ha sina brister. ”Inom vård-, omsorg- och socialsektorn baserar

sig samordningen inte sällan på enstaka eldsjälar och slumpmässiga bekantskaper mellan de olika

behandlingsteamen.” (Repstad, 1997, s. 144)
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5.5 Förhållande till omvärlden

Det är inte bara förhållandet inom organisationerna som påverkar utfallet, resultatet av det arbete

som utförs i dessa. I det här sammanhanget är det också viktigt att försöka göra sig en bild av de

samhälliga villkor som styr tilldelningen av våra välfärdstjänster.

Hur ser vårt samhälles socialpolitik ut? Hur har den kommit att påverka de välfärdstjänster som

finns i samhället i dag? Det är frågor som kan vägleda en analys av varför t.ex. socialtjänsten ser

ut som den gör

Samhället ställer idag upp vissa ramar och villkor som de enskilda verksamheterna inom vård-

och socialsektorena ska fungera inom. Som exempel kan vi ta Socialtjänstlagen som är en ramlag

som anger samhällets syn på hur socialtjänsten bör fungera.

Den fråga som bör ställas här är: hur självständiga är t.ex. socialarbetarna i förhållande till de

politiska och organisatoriska ramvillkor som finns i vårt samhälle idag?

Med Repstads ord beskrivs det så här:

Men ingen verksamhet kan leva sitt eget liv fullständigt oberoende av politiska,
ekonomiska, ideologiska och andra ramvillkor. Symboliska interaktionister m.fl. brukar
poängtera att samhällsstrukturen skapas och upprätthålls av en mängd mänskliga
handlingar. Den inställningen kan ha mycket för sig. Samtidigt är det så att både den
enskilde välfärdsutövaren och den enskilda verksamheten i sitt dagliga arbete omgärdas
av lång rad av samhälliga ramar och styrmekanismer som påverkar det som händer, och
som är omöjliga att bortse ifrån och tröga att förändra. Exakt hur ramarna inverkar, är
inte lätt att förutsäga. Det beror helt och hållet på hur de tolkas av dem som handlar
utifrån dem. (Repstad, 1997, s. 199)

Det är också många andra skeenden i samhället som kanske inte just tillhör den sektor som vi här

vill beskriva men som ändå kommer att påverka de politiska och organisatoriska beslut som tas

på en samhällsnivå.

Exempel som kan nämnas är demografiska aspekter. Det blir allt fler äldre i dagens Sverige och

detta är en resurskrävande grupp. Detta i sin tur påverkar de politiska, ekonomiska och ideologiska

besluten som styr fördelningen av resurser till de olika välfärdstjänster som finns i vårt samhälle

idag.

6 Resultat och analys

Vi har valt att dela in resultatredovisningen och analysen i olika temaområden, dessa är:

inställning, resurser, planering, mål och genomförande/resultat. Innan dessa presenteras nedan så

finns en del som beskriver kommunerna utifrån vad som framkommit under intervjuerna. Det är

information som för läsaren kan vara intressant att ha med sig under läsningen, då detta är
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talande för på vilka villkor arbetet kan bedrivas. Vi har också valt att varva resultatredovisningen

med analys. Detta för att vi har valt att redovisa en stor mängd intervjudata och för att det ska bli

mer överskådligt, vi tror också att läsningen blir mer intressant på detta sätt.

6.1 Bakgrund

Här har vi valt att samla all intervjudata som är av mer allmän och beskrivande karaktär, som ger

en god beskrivning av kommunen. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en bild av vad det är

för kommun och vilka förutsättningar som ligger till grund för arbetet med missbrukare.

6.1.1 Helsingborg

Informanterna i Helsingborg var bekymrade över utvecklingen av droger i samhället. Politikern

uttryckte en oro över den allmänna inställningen till alkohol och acceptansen gentemot ungdomar

som dricker alkohol. Detta återkommer informanten till ett flertal gånger. ”Vi har närheten till

kontinenten, Danmark, ganska hög tolerans mot att låta våra ungdomar dricka alkohol och som

föräldrar då är det väldigt tillåtande till alkohol. Som ofta är inkörsporten till tyngre narkotika och

droger.” (intervju 5)

Han oroar sig över tillgängligheten av alkohol och droger, och särskilt bekymrad är han över att

ungdomar har så lätt för att få tag på alkohol och andra droger. Han menar att det är viktigt att ta

krafttag mot alkoholtillgängligheten för ungdomar då det kan leda till tyngre droger.

Vilken affär som helst säljer ju mellanöl till vem som helst. Vi har ingen bra koll på om
det finns restauranger och klubbar som säljer till 15-åringar, droger och starksprit och
så. /…/ vi måste ha en bättre alkoholpolicy som är känd av alla. När vi har festivaler så
går man runt med sitt ölglas. Det är sådant här man behöver skärpa upp. (intervju 5)

Det är inte bara alkoholen som är lättillgänglig i Helsingborg, det finns mycket narkotika också.

Socialarbetaren ute på fältet menar att missbruket av droger ökar medan rent alkoholmissbruk

inte är så allvarligt att socialtjänsten blir inkopplad. Även dubbeldiagnoser är något han menar är

vanligt bland dem som socialtjänsten kommer i kontakt med. Han förmedlar en stark oro för

utvecklingen. ”Det är ett omfattande missbruk här i Helsingborg, här är en hel del, det ökar ju

med narkotikamissbruket, rent alkoholmissbruk är inte så ofta som vi kommer in i, utan det är

narkotika. Mycket rökheroin, amfetamin och hasch.” (intervju 3)

Även socialarbetaren i chefsposition uttrycker en stark oro inför de nya drogerna och för att det

blir allt fler unga som börjar använda droger. ”Då var det ju alkohol och hasch. Sen kom

amfetaminet och idag har vi ju tyvärr heroinet också. /…/ Idag är missbrukarna allt yngre och
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det är flickor, mer och mer flickor. Jätteunga och de börjar direkt med heroinet.” (intervju 4)

Detta är en tendens som finns i hela landet. I skolundersökningar som CAN har genomfört visar

det sig att ungdomar som regelbundet använder narkotika ökade under 1990-talet.

Nyrekryteringen har också varit stor under perioden. Användningen av heroin har blivit allt

vanligare, framför allt bland tyngre missbrukare (SOU 2004:3a, s. 65).

Segregationen är stor i Helsingborg och andelen invandrare ligger på 15 %. Det går att se på vissa

bostadsområden i Helsingborg att de har mycket sociala problem. Politikern befarar att detta i sin

tur leder till en ökning av problem som hör samman med alkohol och droger, men även att det

leder till en ökad kriminalitet.

Vi kan se bostadsområden i Helsingborg som har en högre grad av ohälsa, hög
arbetslöshet, barnfattigdom och så vidare. Medan andra områden är väldigt välmående
med en hög grad av hälsa, högre inkomster, jobb och så vidare. Det är inte alltid säkert
att de barnen som bor i de områdena är mycket lyckligare än de i de fattiga områdena.
Men man kan ändå statistiskt säga att där man har hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå
och så vidare, där är ju fler barn som far illa i de områdena, mer problematik med
alkohol, droger och kriminalitet. (intervju 5)

I Helsingborg har man en speciell LVM-handläggare som sysslar med ansökan till länsrätten,

denne handläggare sköter mycket av det administrativa. LVM-handläggaren gör utredningarna

och socialsekreteraren bistår med material till utredningen, det är dock socialsekreteraren som

sedan fungerar som kontaktperson under LVM-vården. Socialarbetaren som varit med länge och

arbetat ute på fältet menar att det har blivit mer krångligt, större avstånd och mer administration

kring LVM-handläggningen. Men han ser ändå att det finns fördelar med denna organisation,

exempelvis i kontakten mellan socialsekreterare och klient.

Vi har en LVM-handläggare som har hand om ansökningar till LVM och när det är
fastställt så överlämnar han det. Han har inte någon direkt behandlingsfunktion utan
sköter mer det administrativa kring LVM. /…/ Personligen tycker jag att det är mer
krångligt på det här sättet det blir större avstånd och mer administration kring LVM om
det ska ligga någon annanstans. Det som är bra är kanske, man får kanske en annan
relation till klienten om man inte sysslar rent praktiskt med LVM:et. (intervju 3)

6.1.2 Hässleholm

Informanterna från Hässleholm menar att det finns mycket droger och missbruk i Hässleholm.

En förklaring till detta har varit att Hässleholm är en järnvägsknutpunkt där det går mycket trafik

igenom. Socialarbetaren i chefsposition menar dock att det är ett argument som inte håller längre.

”Skulden till detta har vi lagt på att Hässleholm är en järnvägsknut. Men jag vet inte riktigt om det

håller, det är ju mycket missbruk överallt idag.” (intervju 2)
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I Hässleholm finns det många äldre alkoholister, men det finns också många yngre narkomaner.

Socialarbetaren ute på fältet menar dock att det är mycket blandmissbruk, det är inte så noga vad

det är för drog alltid, det är tillgången som styr vad som används. ”Om man tänker på vad

klienterna som man träffar säger, så dricker nog de flesta kombinerat med tabletter. /…/ Det är

lite vad som finns tillgängligt. En del blandmissbruk.” (intervju 6). Hon framhåller också att både

amfetamin och heroin är vanliga droger.

Socialarbetaren i chefsposition framhåller att socialtjänsten har en bra uppsikt över de

missbrukare som är aktuella på socialtjänsten. Hon uttrycker emellertid en oro över att det börjar

bli fler och fler missbrukare som de inte har så bra koll på, vilka de är, vad de gör och hur de mår.

”Det har kommit en ny grupp /…/ 25-åriga heroinister som aldrig ens har varit aktuella på barn

och ungdom. De har aldrig haft några problem i skolan och de kanske bor kvar hemma.”

(intervju 2). Hon uttrycker också en förundran övre att dessa personer inte har aktualiserats hos

socialtjänsten tidigare.

En liknande oro, inför att allt fler yngre börjar använda droger, som finns hos socialarbetaren i

chefsposition i Helsingborg framkommer också under intervjuerna i Klippan. Där man känner en

stark oro över att ungdomar använder allt tyngre droger. Detta är också det som CAN

konstaterar i sina skolundersökningar (SOU 2004:3a, s. 65).

Några år tillbaka var det relativt många ungdomar som avled i överdoser och trafikolyckor (till

följd av droger), detta har dock lugnat sig och nu är det åter alkoholen som är den största dödliga

orsaken bland missbrukare i Hässleholm. Socialarbetaren i chefsposition menar att alkoholen är

den värsta drogen och hon berättar att ”Annars så är det mycket alkohol och gamla människor

där kroppen till sist säger ifrån. De alkoholrelaterade dödsfallen är fler än de drogrelaterade.”

(intervju 2).

6.1.3 Klippan

Alla tre informanterna från Klippan framhöll att det är en stor social kontroll i Klippan. Utifrån

deras perspektiv som socialarbetare var den sociala kontrollen något positivt, det hjälpte dem i

deras arbete. Socialarbetaren i chefspositionen beskrev detta som ”Det är en helt annan kontroll i

en liten kommun, man träffar på dem när man går ut. De som inte vill ha med oss att göra ser vi

ändå.” (intervju 8). Denna sociala kontrollen är inte något som bara finns från socialtjänsten

gentemot invånarna, utan den finns också mellan invånarna. Socialarbetaren som jobbar på fältet
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utrycker detta så här ”/…/ sticker man ut huvudet här så vet alla vem man är.” (intervju 1). Det

är tydligt att socialarbetarna tycker att den sociala kontrollen bidrar till att underlätta deras arbete,

men också bidrar den till att göra de kan göra ett bättre arbete. På detta sätt kan onödigt lidande

förhindras.

Det här stället (arbetslivscentrum, vår kommentar) är ju rena informationskanalen, vi
får mycket information här som kan spara tid, när människor far illa eller, då hör vi det.
Folk berätta gärna vad andra gör, men bara man slipper o tala om vad man själv gör, då
spar vi ju tid på det. (intervju 1)

Socialarbetaren i chefsposition menar också att det är lättare att samarbeta med politikerna i en

liten kommun som Klippan ”Fördelen med en liten kommun är ju att vi känner politikerna och

de känner oss. Det är lättare att lägga fram någon och att känna förtroende när man känner

varandra.” (intervju 8).

Förutsättningarna för att driva ett gott socialt arbete i Klippan målas för oss upp som stora, och

det är just litenheten och den sociala kontrollen som är grunden för detta. Det finns en annan

närhet mellan tjänsteman och politiker i Klippan, än vad som kan finnas i en större kommun.

Detta gör att de ekonomiska, materiella och personella resurserna kan utnyttjas mer effektivt.

Detta ger också Repstad stöd för i sina systemteoretiska tankegångar kring organisationsvariabler

(Repstad, 1997). Dock är den goda sociala kontrollen något som till viss del håller på att luckras

upp i Klippan. Informanterna menar att man inte längre har lika bra koll på de invånarna där det

finns sociala problem, den främsta orsaken till detta är den ökade inflyttningen av familjer och

individer med sociala problem. Denna inflyttning är också något som leder till ökade sociala

problem i kommunen, då det är många av dem som flyttar till Klippan som har problem.

Politikern var bekymrad över detta.

Så har vi ju inflyttningen, naturligtvis, som också medfört en del bekymmer. Det har
flyttat in en del – framförallt från Malmöområdet – människor med missbruksproblem,
ostabila förhållanden över huvud taget. Och det märks både i skolan och på soc. så visst
har det skett en ökning av icke kända människor som hamnar hos oss. (intervju 7)

Det har skett en ökning av det tunga missbruket i Klippan. Det tunga missbruket är något som

man är förhållandevis ovan vid, då det har ökat kraftigt den senaste tiden. Det har varit alkoholen

som har varit den ledande drogen och det är relativt sent som andra droger har börjat florera runt

i kommunen och nu har det även kommit in tunga droger. Även ökningen av det tunga

missbruket är något man tillmäter inflyttningen. Även i Klippan är det en ökning av det tunga
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missbruket, vilket även informanterna från Helsingborg och Hässleholm vittnar om.

Socialarbetaren som arbetar ute på fältet i Klippan berättar.

Vi har nog det senaste halvåret ökat på det tunga missbruket med 50 %. Mycket är
beroende på inflyttningen, det är därifrån det kommer. /…/ för ett år sedan hade vi det
ute i glesbygden, och det sista halvåret har vi det inne i kommunen. På ett par gator har
vi ganska kända adresser, där det är alltså tungt missbruk. (intervju 1)

6.2 Inställning till LVM

Under detta område pressenterar vi sådana delar ur intervjuerna som exemplifierar ur

intervjupersonerna ser på lagen, dess syfte och hur den ska användas. Här finns också sådant som

har med tvångsvård kontra frivillig vård att göra. Även på vilket sett ekonomin spelar in finns

med under detta område. Här kommer främst frågan ”Hur ser socialtjänsten på LVM?” att

besvaras.

6.2.1 Helsingborg

De tre informanterna från Helsingborg är överens om att det finns svagheter med LVM-

lagstiftningen, främst att det är en tvingade lag. Detta är något som också enkätundersökningen

bland Sveriges kommuner visar, där framkommer att 87 % helt eller delvis anser att LVM innebär

en kränkning av individens integritet (SOU 2004:3a, s. 317). Socialarbetaren i chefsposition

uttrycker det så här: ”Man kan ju tänka sig själv om man blir omhändertagen för någonting som

är fel hos en själv /…/ Och så kommer plötsligt någon myndighet och griper dem. Vilken chock,

vilken kris.” (intervju 4).

Hon menar att det är en självklarhet att det är kränkande att bli omhändertagen mot sin vilja.

Hon säger också i intervjun att: ”Vad jag kan se är svagheten att man kränker en människa, för

det gör man. Man blir berövad på sin frihet. Det är ju väldigt ingripande i en människas liv.”

(intervju 4). Informanten som arbetar på fältet för ett liknande resonemang och säger: ”men det

ligger också i naturen att det är svårt att tvångsvårda en vuxen person. Det blir en förödmjukelse,

en kränkning att låsas in bara för detta.” (intervju 3).

Politikern i socialnämnden i Helsingborg säger sig också se att tvånget i sig begränsar och säger

bland annat: ”Om det nu ska vara tvång, så ska det vara det så kort tid som möjligt. Det är

motivationsarbetet som ska startas, tvång i sig är inget bra.” (intervju 5).

Det finns även en samstämmighet när det gäller synen på när de tycker att ett LVM-ingripande

ska göras. Det är när alla andra möjligheter är uttömda och det enda som återstår är ett LVM-

ingripande för att rädda livet på personen i fråga. Informanterna är överens om att de tycker att
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det viktigaste är att försöka fånga upp klienterna i kommunens egna öppenvårdsprogram innan

det kan bli aktuellt med behandling över huvudtaget, vare sig det rör sig om frivillig vård eller

tvångsvård. När ett LVM-ingripande ändå är tvunget är det viktigt att sträva efter att motivera

klienten eller som socialarbetaren i chefsposition uttrycker det ”Första tanken är ju att rädda livet,

men sen när personen varit nykter ett par månader måste man ju börja prata om något annat. Vad

vill du nu? Och hur ska det se ut, och så?”. (intervju 4).

Socialnämndspolitikern har en liknande inställning när han säger: ”Du kan ju tvinga med ett

LVM, men du kan inte tvinga sen efteråt, så det är motivation, det är ju det, komma till insikt och

motivation.” (intervju 5).

Socialarbetaren på fältet menar att i vissa gynnsamma fall och hårt arbete så kan tvångsvård leda

till något positivt.

Tvångsvården kan vara till hjälp också, förmår man att fånga de på tvångsvården och de
låses in och inget missbruk, tankeprocessen kommer igång man förstår att man
försöker hjälpa dem, jobbar långsiktigt försöker skapa förtroende, täta besök och så
vidare, så kan man ibland få ut något positivt av det. (intervju 3)

I SOU 2004:3b redovisas en studie om socialsekreterares handläggning av LVM-ärenden. Där

framkommer att de positiva omdömena och förväntningarna handlar främst om att missbruket

stoppas under en period, att överlevnaden säkras samt att tiden på institutionen kan möjliggöra

vidare behandlingsplanering. Dessa förväntningar stämmer väl överens om vad informanterna

från Helsingborg tycker om lagen. Studien visar att det är vanligt bland socialsekreterare att de

utgår från en princip om frivillighetens företräde framför tvångsvård, då denna fungerar dåligt

(SOU 2004:3b, s. 197). Detta framkommer hos alla informanter i Helsingborg, men även också i

Hässleholm och Klippan. Det finns en enighet om att frivillighet i allmänhet är att föredra före

tvångsvård. Detta har lett till att kommunerna i vår studie satsar mer på frivillig och förebyggande

vård.

Det går inte att utesluta att även ekonomiska aspekter ligger till grund för en ökad satsning på

öppenvård framför institutionsvård. I kommentaren till hur det kan komma sig att Helsingborgs

kommun har haft en sådan markant minskning av LVM-beslut (28 st. 2001 (Socialstyrelsen, 2002)

och 6 st. 2002 (Socialstyrelsen, 2003)) menar politikern att det är bättre att gå in med andra

insatser innan det gått så långt att ett LVM är aktuellt.

Jo, man kan ju använda LVM i betydligt högre omfattning än vad vi gör, och spränger
alla budgetrammar, och säger det här är ett myndighetsbeslut och det måste vi göra.
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Visst kan man skylla på det. Nu har vi väldigt få LVM i Helsingborg, jag tror det är bra,
vi har personal som kan sin sak och kan se när det är dags och kan ingripa på ett tidigt
stadium och stötta och hjälpa till med olika alternativ, på så vis kan man undvika LVM,
personal som har kontinuitet, lång erfarenhet, på så vis se vad som är på gång och kan
ingripa i ett tidigt stadium. (intervju 5)

Inställningen är alltså att minskningen beror på kommunens förbättrade öppenvårdsresurser.

Socialarbetaren i chefsposition säger att de ekonomiska aspekterna inte får ha någon inverkan,

men samtidigt går det inte utesluta att det faktiskt är så.

Den omfördelning vad gäller ekonomiska resurser som förs över från tvångsvård till

öppenvården kan ses som en målförskjutning inom organisationen. Där målet nu mer har handlar

om att man vill fånga upp individen i ett tidigt skede och det ska göras inom ramen för

kommunens egna resurser och öppenvård (Repstad, 1997). Fördelarna är att man dels tror mer på

frivillig vård, att den funkar bättre helt enkelt. Men man ser också ekonomiska fördelar med

detta. Detta är något som kan ses i alla tre kommunerna.

Alltså det får ju inte göra det. Det får ju inte göra det, men jag tror någonstans att man
… Ja, kanske så att de allra sämsta blir placerade på LVM. De blir inte friskare … De vi
har en möjlighet att nå påverkar vi på ett annat sätt. De kanske man omvandlar till
frivillig behandling eller kanske inte ens söker LVM då /…/ Pengarna får inte styra,
men det kan jag ju inte förneka att det gör det ibland. Men då också efter noga
överväganden, så att man verkligen diskuterar igenom det. (intervju 4)

Socialarbetaren på fältet säger: ”Vi är rätt sparsamma med tvångsvård, utan vi försöker, som alla

andra kommuner, ta problematiken i öppenvård på hemmaplan, med motivation och så …”

(intervju 3).

Informanternas inställning är att även om man försöker att undvika ett LVM så långt det är

möjligt, så tycker de att lagen är nödvändig och bra då den räddar liv, just att den räddar liv är det

viktigaste. Så här säger socialarbetaren på fältet: ”Det är ju så här att vi har kommit så långt i

missbruket nu att det är en uppenbar fara för livet och vi kommer icke någonstans vidare i form

av frivillighet, då måste vi ta LVM enligt lagstiftning, det är ju det ansvaret vi har.” (intervju 3).

Han säger också: ”Annars tycker jag, vi är ju enda landet som har det här med LVM, det visar

ju på en human inställning tycker jag, på högsta nivå.” (intervju 3).

Socialarbetaren i chefsposition säger: ”Men en människa som supit eller knarkat mycket och

organen börjar att ta slut, det är klart att vi måste ta dem på LVM. Det är ju helt givet, om vi inte

kan få stopp på missbruket.” (intervju 4).

Politikern i socialnämnden uttrycker sig så här: ”Det är det jag säger, de LVM vi tar då är det

verkligen allvarligt. Det är nära döden nästan, sista utvägen.” (intervju 5).
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Denna inställning till när det är dags för ett omhändertagande enligt LVM stämmer väl överens

med lagens indikationer för när ett omhändertagande ska göras.

Det är tydligt att samtliga informanter i Helsingborg tycker att öppenvården och eftervården är

oerhört viktig för en lyckad behandling. Informanten i chefsposition tror att:

Minnesotamodellen har styrt i dels extern vård och dels i öppenvård. De möter
klienterna på ett bra sätt i sitt sätt att slussa ut och uppföljningar, och så. Man får träna
själv på egen hand, men samtidigt har man dem i ryggen på något vis. Och om man
behöver mer är det bara att koppla in behandlingshemmet igen. (intervju 4)

6.2.2 Hässleholm

Informanterna (främst socialarbetarna) ser vissa brister med LVM-lagstifningen. Socialarbetaren

på fältet menar att en av dessa brister är när det gäller möjligheten att motivera till frivillig vård

med hjälp av lagen. ”Sen vad som ska hända efteråt, det är ju rätt svårt. Det är ju sagt att LVM-

vården ska motivera till frivillig behandling, men det kan jag tycka är ett litet problem.” (intervju

6). Hon berättar vidare ”Nackdelen är väl kanske det att … jag hade önskat att den oftare gav ett

mer bestående resultat. Kanske även att det oftare skulle leda vidare till frivillig behandling. Men

det är väl kanske inte lagstiftningen som sådan, utan det är väl mer hur det ser ut.” (intervju 6).

Hon säger även att: ”Sen är det klart att man ibland kan ha synpunkter där man tycker att det

känns mest som om de bara är där, att de bara är där för inlåsningens skull.” (intervju 6).

Socialarbetaren i chefsposition tror inte på att LVM kan motivera. ”Sen så tror inte jag att den

(tvångsvården, vår kommentar) skulle vara så lång som sex månader, utan att man bara ska få folk

i skick. Och sen måste de ta ställning till vad de vill göra.” (intervju 2). Vidare så uttrycker hon en

önskan om hjälp med eftervården ”Men alltså eftervården är en stor brist. Men vi hoppas vi får

hjälp med det. För det är ju det att vi har inte de möjligheterna och den tiden att lägga ner …”

(intervju 2).

När vi frågar om de ser något som är bra med lagen säger politikern: ”Det är ju för den enskildes

säkerhet och liv, och då har man provat allt innan. Det kan vara så att man känner den här

personen väl innan och man vet att man måste ta ett LVM för annars kan det leda till både ett

och annat.” (intervju 9). Hon anser vidare att tvång i sig inte är en bra lösning: ”Jag tror att

frivilligvård är bättre för individen, men ibland kan det vara nödvändigt.” (intervju 9).
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En allmän tendens kan ses där det handlar om att lagens syfte inte stämmer överens med hur

informanterna ser på lagens syfte. Här ses en skillnad mellan målen som samhället har beslutat

om och hur de tolkas i organisationen (kommunen). Enligt lagen ska tvångsvården syfta till både

ett långsiktigt mål, där det handlar om att bli fri från missbruket men också ett kortsiktigt mål där

motivation till frivillig vård är centralt (SOU 2004:3a).

Socialarbetaren på fältet uttrycker det så här: ”Den viktigaste biten med tvångslagen tycker jag

nog är att man räddar livet på dem.” (intervju 6). Hon menar också att även om det inte alltid blir

en frivillig behandling som det var tänkt från början ”… så är det i varje fall en lagstiftning som

verkligen behövs och gör mycket nytta, absolut.” (intervju 6).

Informanten i chefsposition trycker även hon på lagens möjligheter till att rädda liv. ”Det är

vuxna människor som har ett stort ansvar för sin egen situation och man kan inte tvinga dem till

någon förändring. Men man kan rädda livet och det måste vi göra som samhälle, tycker jag.”

(intervju 2).

Hon berättar att det är bra att LVM trots allt finns. ”Alltså LVM … vi har ju diskuterat mycket,

både på olika plan, vad vi tycker om LVM. Och vi är väl överens här om att vi tycker att det är en

bra lagstiftning, vi är glada att den finns.” (intervju 2).

Socialarbetaren på fältet tycker sig förstå att det finns en toleransskillnad gentemot de större

städerna. ”Och så kan det nog vara, de får gå ner sig betydligt mer där kanske innan det blir ett

LVM än om det skulle vara här.” (intervju 6). Även hennes chef är av samma uppfattning: ”Ändå

så är jag övertygad om att vi går in tidigare än de större städerna. Lite mer av social kontroll.”

(intervju 6).

Informanten på fältet säger sig se att ibland används lagen på ett sätt som det inte är meningen att

den ska användas.

Sen är det ju så … alltså LVM ska ju inte användas på det viset, men verkligheten gör ju
ibland att vi måste göra det. Vi fick ta ett omedelbart omhändertagande här om dagen
för vi fick inte in honom på avgiftningen. När vi tar dem omedelbart så måste de in på
avgiftning. Men ringer vi och vill ha in någon på frivillig väg och det är fullt, då tar de
inte emot dem. Då kan det dröja … Ja, man vet inte riktigt när de kan komma in och då
kan det hinna hända /…/ (intervju 6)

Här kan ses ytterligare målförskjutningar och lagen har kommit att användas på ett sätt som det

inte alls finns något stöd för hos lagstiftaren. Denna målförskjutning kan kopplas till de faktiska
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resurser som finns i samhället och som innebär att det saknas avgiftningsplatser. Ett

samarbetsproblem mellan samhällets olika organisationer (institutioner) kan också skönjas.

6.2.3 Klippan

Socialnämndspolitikern i Klippan menar att det inte är bra med tvång men att det är enda

utvägen ibland.

Det grundläggande är att det inte är bra med tvång, men ibland tvingas man till det.
Man måste ibland omhänderta någon mot deras vilja./---/Sen finns det ju också en
gräns för när man ska tvinga en människa som inte vill. Det är svårt … Det är frågan
om man inte kommer i konflikt med – nu spånar jag alltså – integritetsfrågor i sådana
sammanhang. Om det finns sådana. Men det är klart att det gör. (Intervju 7)

Socialarbetaren i chefsposition berättar att hon tycker det är bra att kunna använda LVM för att

rädda liv och det är också på det sättet hon menar att lagen ska användas.

Jag tycker det är ganska bra att det finns ett tvång för att rädda liv, för jag vill inte att
någon ska gå under. Men jag tycker inte om att använda det alltså, utan det är i yttersta
nödfall. På det viset känns det skönt att man kan bryta något destruktivt, för det är det
som det ska användas till, tycker jag. Jag tror inte på tvång, utan det är bara att användas
i yttersta nödfall. Jag tror inte riktigt på att det är så bra som det låter i lagen, så långt
har man inte kommit någonstans. Utan man uppfyller inte lagen då. Jag kan inte se det
som något annat än ett livräddande syfte. (intervju 8)

Socialarbetaren på fältet tror inte heller på tvång men menar att de ändå är tvingade till det ibland,

trots att de arbetar hårt för att motivera till frivillig vård.

Jag tror vi har ett enda LVM om året som vi fullföljer, det händer att vi går in med ett
omedelbart, när klienterna är i det skicket, vi är tvungna att gå in med tvång så att säga,
men att man i största möjliga mån försöker jag uppmana till SoL-placering därför att jag
tror inte på tvång egentligen. (intervju 1)

Hon fortsätter med att säga: ”Går jag in med ett omedelbart LVM då har jag kriterierna att

människan är en fara för sig själv, dels för att de fortsätter att dricka eller använder narkotika …”

(intervju 1).

Hon tycker att det är bra att lagen kan rädda liv men också att det är bra att den ställer krav på

kommunerna att ha en fungerande eftervård. ”Jag tycker det är jättebra att man ställer krav på att

man måste arbeta med eftervården och som det ser ut idag så kan vi leva upp till lagstiftarens

intentioner. Och det kan vi göra med stolthet.” (intervju 1).



Kapitel 6 Resultat och analys

Sida 38

Något som är genomgående, tydligast i Hässleholm och Klippan, är att LVM används som en

nödlösning, man väntar in i det sista innan man tar till lagen och försöker alla andra möjligheter

först. Utredaren menar att det även är viktigt att använda de övriga indikationerna som finns i

LVM och inte bara använda när någon är på väg att dö (SOU 2004:3b, s. 211).

6.3 Kommunens resurser

Inom det här temat presenteras och analyseras de verksamheter och insatser som kommunen har

och erbjuder som eftervård. Här kommer främst frågan ”I vilken utsträckning finns det stöd som

30 § LVM talar om att tillgå efter vårdtiden?” att besvaras.

6.3.1 Helsingborg

I Helsingborg är det öppenvård som gäller och så har det varit under en tid. Socialarbetaren i

chefsposition framhåller att idag finns många fler organiserade öppenvårdsinsatser mot vad det

funnits tidigare, trots att det var öppenvård som gällde då också. (intervju 4). ”/…/på den tiden

hade man bara sig själv som instrument. Då fick man hitta på, /…/ numera har vi ju även andra

möjligheter.” (intervju 4). Detta framgår också i intervjun med politikern, han berättar att ”Nu

jobbar vi på att minska institutionstiden och använda de pengarna till att ge en bra eftervård.”

(intervju 5). ”/…/ vi försöker bygga upp hemmaplanslösningar, eftervård och försöker få pengar

till det här på alla sätt och stödja den personal som jobbar med det här” (intervju 5).

Socialarbetaren ute på fältet har en modell som han använder för att förklara på vilket sätt

socialtjänsten arbetar med klienter som har missbruksproblem. Det finns fyra områden som är

avgörande för att en människa ska kunna må bra, dessa områden beskriver han som fyra ben.

Vi jobbar, som jag brukar säga, med fyra ben, alla människor för att man ska må bra så
har man fyra ben att stå på. Det gäller då missbruket som vi pratar kring, relationer – är
viktigt för att människan ska fungera, boende – viktigt för att man ska fungera och sen
sysselsättning. De fyra benen jobbar vi med, vare sig det är frivilligt eller tvång, för att
det ska fungera för människan. (intervju 3)

Det råder stor bostadsbrist i Helsingborg och det är svårt att ordna bostäder till de som behöver.

Enligt socialstyrelsens statistik blir det rent generellt svårare för kommunerna att få tillgång till

lägenheter (SOU 2004:3a, s. 294). Kommunen har några olika typer av boende och de varierar

från helt nyktra boenden till boenden där det finns gott om droger. Dessa boenden får ofta agera

bostäder till de som kommer från behandling eller LVM. Politikern är bekymrad över detta och

menar att miljön på dessa boenden inte alltid är den bästa. ”Nej, vi har alltså bostadsbrist här, vi
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har bostadslösa, det är ett alvarligt bekymmer. Vi har korttidsboende, vi har så att vi kan stödja,

men miljön här är kanske inte alltid vad man har tänkt sig. Vi har ju Möllan, men det är tak över

huvudet.” (intervju 5). Att dessa boende inte är lämpliga har även Larsson & Ollus konstaterat,

som menar att denna typen av speciella bostäder ofta fungerar väldigt dåligt och att de bara i sig

är en väg tillbaka till missbruket. Det är dock bättre med denna typ av boenden än att komma

tillbaka till den tidigare miljön. Vanliga lägenheter är att föredra där klienterna på ett naturligt sätt

kan integreras i samhället (Larsson & Ollus, 1999).

Han menar vidare att det även behövs stöd för dem som har lägenhet. Det är inte alltid så

enkelt att sköta sig och det är viktigt att vara rädd om de lägenheter och kontrakt som har

ordnats. Därför har Helsingborg en bo-skola. ”Vi har ju dem som har blivit vräkta flera gånger,

det är jättesvårt, så vi har ju en bo-skola, där man lär sig hur man umgås med folk, hur beter man

sig i tvättstugan, hur hanterar man grannarna. Sen försöka slussa ut i riktiga lägenheter.”

(intervju 5).

Livtaget är ett öppenvårdsprogram i Helsingborg som är öppen för alla missbrukare förutom

grava heroinister. De grava heroinisterna vill man inte ha där, socialarbetaren i chefsposition

menar att ”De har inte den ron att de kan ta till sig programmet. Det är för mycket kopplingar

utifrån med kompisar.” (intervju 4). Livtaget är en primärvårdsbehandling enligt

Minnesotamodellen som pågår i 8-10 veckor, därefter följer sedan ett års eftervård.

Socialarbetaren i chefsposition är mycket nöjd med Livtaget och menar att ”/…/ lyckas man i

Livtaget då har man lyckats med något jättebra. Går man ut därifrån nykter, är man på något vis

mer nykter än om man har varit på Provita (behandlingshem i Malmö, vår kommentar).” (intervju

4). Genom att behandlingen är på hemmaplan menar hon att klienten får även möjlighet att

arbeta med problem som finns hemma. Sårbarheten för klienten är större hemma än när han är

iväg, därför blir nykterheten starkare om man lyckas i Livtaget än om klienten är på extern

behandling. På Livtaget arbetar två terapeuter och de uppger att det är ungefär hälften som

lyckas.

För ungdomar mellan 16 och 25 år finns Hercules, en villa med stor trädgård som ligger
i utkanten av Helsingborg, där det också finns ett nyktert boende med 6-7 platser. Det
finns ett lågtröskelprojekt för kvinnor, Maskrosen, där många får ordning på sitt liv.
(intervju 4)

För att stötta klienter i sitt hem finns ett stödteam, som genom hembesök stöttar den
som behöver hjälp, utifrån klientens behov och önskemål. De har goda kunskaper kring
missbruk, vräkningsärenden, god man, förvaltare med mera. (intervju 4)
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För att sluta använda heroin finns metadon och subotex som är syntetisk ersättning för heroinet,

socialarbetaren i chefsposition tror inte på detta utan menar att: ”Jag tror inte så mycket på det,

visst det räddar ju livet. Men det lurar också in människor i en falsk förhoppning./…/ Jag tror

mer på att man ska stänga dörrarna och täppa till allting och så får man faktiskt mer eller mindre

tvinga dem in i nykterheten.” (intervju 4).

I de fall det är mycket omfattande problem och där socialtjänsten i Helsingborg har provat allt på

hemmaplan men inte lyckats reda ut problematiken använder de sig av externa placeringar.

Socialarbetaren på fältet berättar att ”Man kan säga att de som vi placerar externt, de ska vi inte

kunna på något sätt med våra egna här på hemmaplan. Det är ju sådan omfattande problematik

så vi reder inte ut det.” (intervju 3). Han förmedlar en känsla av att de provar alla

hemmaplansvarianter innan en extern placering kan bli aktuell. Västkustfamiljer, Provita och

Prokami är exempel på externa placeringar som Helsingborg använder sig av. Här styrks de

tidigare resonemangen kring att en förskjutning har skett mot att satsa mer och i första hand på

öppenvård så långt som möjligt. Institutionsplaceringar har mer kommit att blivit en nödåtgärd.

6.3.2 Hässleholm

I Hässleholm har man ett omfattande öppenvårdsprogram och det är också det som är stommen

i den eftervård som sätts in efter ett LVM. Öppenvårdspaketet är också det som provas innan

någon skickas iväg på extern behandling. Socialarbetaren på fältet i Hässleholm tycker att det är

bra och täcker in mycket. ”Den eftervård vi har är egentligen hela vårt öppenvårdsprogram, det

tycker jag är bra, det täcker in mycket.” (intervju 6). Hon tycker att det finns en del brister, men

klienterna tycker det finns ännu mer brister och önskar ofta mer än vad som kan erbjudas.

Vi kan erbjuda dem mycket, men vi kan inte erbjuda dem allt. Många saker som de
tycker att de behöver kan vi inte erbjuda. Även om jag tycker att vi har ett bra
öppenvårdsprogram som faktiskt täcker in rätt så mycket. Det finns brister, det finns
det ju alltid. (intervju 6)

Hässleholms öppenvårdsmottagning heter Novum, terapeuterna som arbetar där arbetar

lösningsfokuserat med samtal. Novum används både innan och efter behandling, såväl

tvångsvård som frivillig vård. Novum används också som utredningsenhet där det undersöks om

klienten är motiverad till vård. Det är också vanligt att klienterna går på samtal där under

utredningens gång. Politikern berättar:

Vi har också Novum där vi har samtal. När man kommer till oss och ansöker om vård,
eller om det är någon som varit inne på institutioner en tid. Där vill vi att de ska visa att
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de fixar en ny vårdplats, men då måste de komma först till Novum på samtal för att visa
att de klarar det. Vi måste få dem att bli motiverade i praktiken, att man vill bli fri från
droger. (intervju 9)

En resursfattigdom kan leda till att man inom organisationen utvecklar en ideologi, som innebär

en mer auktoritär struktur. Där det handlar om att uppfylla vissa strikta normer för att kunna få ta

del av verksamheten. Personalen nöjer sig med att konstatera att de har goda resurser att erbjuda,

trots att de som tar del av resurserna är av en annan uppfattning (Repstad, 1997).

Novum är en verksamhet som är öppen för alla kommuninvånare och som är kostnadsfri, det

förs inte heller någon registrering över vem som har varit där. Vidare finns det också möjlighet

att få en kontaktperson som stöd och hjälp. Detta kan vara bra menar socialarbetaren i

chefsposition, då det är viktigt med kontakter, med personer som lever väl integrerade i

samhället. ”Man har även möjlighet att få en kontaktperson vilket kan vara bra om man varit på

behandling och behöver skaffa sig en relation till ’normalt fungerande’ människor.” (intervju 6).

Relationen till andra människor är av central betydelse i all mänsklig förändring, växt och

utveckling. ”Vägen ut ur missbruk innebär inte bara ett bortval av drogen, utan är i varje fall på

lång sikt ett val mellan olika sociala världar.” (Skårner & Regnér, 2003, s. 94).

Hässleholm har ett ganska dåligt samarbete med hyresvärdarna och har på så sätt svårt att erbjuda

lägenheter till dem som varit på ett LVM. Dessa problem är vanliga i hela landet (SOU 2004:3a, s.

294). Det finns dock ett par boenden, med mer eller mindre krav gentemot de boende. 35:an är

ett kollektivboende med ungefär sju platser, som ska vara drogritt. Socialsekreteraren på fältet

menar dock att det inte alltid är drogfria personer som bor där. ”Det är för de som är drogfria

eller som i varje fall kommit en bit på vägen. Att de är på det klara att de vill bli drogfria.”

(intervju 6). På 35:an finns det ingen stationerad personal, men det är en viss tillsyn då det

kommer personal dit några gånger om dagen, det finns också möjlighet att ringa till personalen.

Socialsekreteraren på fältet berättar att det oftast är 35:an som erbjuds till de som kommer

tillbaka från ett LVM. Som tidigare nämnts är denna typ av boende inte att föredra, då det ofta

leder till fortsatt kontakt med missbrukare och så småningom till fortsatt missbruk (Yohanes

m.fl., 2002, s. 43).

De ska ju komma ut till någonting och då erbjuder vi 35:an. För det är jättesvårt att få
lägenheter. Vi får själva ringa runt till hyresvärdarna och höra om de kan tänka sig att
hyra ut till den och den. Så vi har själva inga lägenheter förutom de här boendena.
(intervju 6)
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Trappan är ett boende där man inte kräver drogfrihet, men det är inte tillåtet att droga i huset.

Trappan är en trappuppgång med små lägenheter, det är sju platser, på trappan finns också

personal dygnet runt. Socialarbetaren i chefsposition menar att trappan är ett politiskt grepp för

att utradera hemlösheten från Hässleholm

Och så har vi trappan som är vårt lågtröskelboende som är ett försök från politikernas
sida att undvika hemlöshet som fenomen i Hässleholms kommun. Att där får man vara
rätt så … både drogad påtänd och full men man får inte göra det på plats och man får
inte ta med sig något in. (intervju 2)

För de som har egen lägenhet och behöver stöd i hemmet finns det möjlighet till att få

boendestöd. Då kan klienten få stöd, exempelvis för att hålla sig ifrån sitt missbruk, i hemmet

några gånger i veckan

Lyktan är en sysselsättningsverksamhet, en dagcentral för vuxna. Den finns främst till för

missbrukare, det finns personal där hela dagen och det finns möjlighet till kontakt med

behandlingsassistenterna som arbetar där. Socialarbetaren i chefsposition menar att det är en

frivillig verksamhet, men då kommunen ställer krav på sysselsättning för att få försörjningsstöd

blir det inte helt frivilligt. Lyktan används också under missbruksutredningar vilket också Novum

görs.

Man jobbar mycket med skapande arbete och just det att man har umgänge där. Det
finns möjlighet att äta frukost och middag /.../ Det är krav på att man inte får vara
påverkad när man är där. Det görs sporadiska drogtester. Det heter att det är frivilligt
att gå dit men kommunen har krav på sysselsättning för att man ska få bistånd, så det är
inte helt frivilligt. Vi kan också ställa som krav att den som ansöker om att komma iväg
på behandling. Då är kravet att de då får börja med att gå på Lyktan, kanske ha samtal
på Novum under utredningens gång. (intervju 6)

I samarbete med arbetsmarknadsenheten, AME, har Hässleholms kommun möjlighet att ordna

mer meningsfull sysselsättning i form av praktikplatser på företag. För att få en praktikplats är det

krav på en tids drogfrihet.

6.3.3 Klippan

Klippans kommun arbetar mycket kring öppenvårdsalternativ i arbetet med missbrukare. En

central plats för detta arbete och kontakt med missbrukare är Arbetslivscentrum, som är ett hus i

Klippan där det bedrivs verksamhet för dem som inte har någon direkt fast sysselsättning. Det är

allt från ungdomar till de som är mycket nergångna i sitt missbruk som går på arbetslivscentrum.
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Där arbetar de med att få bort människor från ett socialt beroende. Där hjälper man till att ordna

praktik och bostad. Det är också en bra kontaktplats och informationskanal till socialtjänsten.

Klippans kommun har ett bra samarbete och en god kontakt med hyresvärdarna, såväl

allmännyttan som privata hyresvärdar. Socialarbetaren ute på fältet menar att tack vare det goda

samarbetet kan Klippan i nästan alla fall erbjuda en lägenhet till den som kommer tillbaka från en

SoL- eller LVM-placering. ”Vi har goda kontakter med hyresvärdarna. Så i övervägande fall, jag

kan inte säga alla, men 90 %, så har vi en lägenhet som väntar på dem.” (intervju 1).

Socialarbetaren i chefsposition menar att i en del fall är det mycket svårt att hitta hyresvärdar som

vill hyra ut till vissa personer. Vilket försätter kommunen i en oerhört svår sitts. ”Men en del går

det inte att hitta boende åt, det är ingen som vill ha dem, inte ens när vi går in och står för

kontraktet.” (intervju 8) I anslutning till arbetslivscentrum finns ett akutboende, men det finns

inget härbärge, detta är dock något som man har tittat på och sökt efter olika lösningar till.

Klippan har en situation som gör det lättare att få tag på vanliga bostäder till dem som varit på

LVM och behandling. Detta är bra då ett boende är något mycket centralt i eftervården.

Det ska finnas en kontinuerlig kontakt med socialsekreteraren efter tiden på LVM-hemmet.

Utöver den kontakten erbjuds samtal såväl enskilda som i grupp, Klippan kan också erbjuda

kontakt med psykolog. Det tas kontinuerliga och spontana drogtester efter ett LVM också.

Politikern framhåller alkoholmottagningen och dess personal som en mycket god resurs i

Klippan. De som varit iväg på ett LVM ska också ha en kontakt med alkoholmottagningen.

Sen har vi ju alkoholmottagningen, /---/ Där har vi en kämpe som varit kurator på
skolan förut och nu är mycket drivande på alkoholmottagningen. De har fina resultat,
många besök. /…/ De gör ju också oerhört fina insatser, /---/ De håller också många
under armarna och flytande. Där är inte bara alkohol utan det dyker upp utan även
andra droger. (intervju 7)

Klippans kommun är på väg att köpa in och driva egen tolvstegsbehandling, detta har dock lagts

på is. Detta då en grannkommun, som har den behandlingen som Klippan ska köpa in, haft stora

problem med den tolvstegsbehandlingen. Det har varit många som har varit intresserade av

behandling på Nämndemansgården, vilket har lett till att man tecknat avtal med dem.

Socialarbetaren ute på fältet poängterar att det är viktigt att det i grunden är klienten som får välja

behandling.

Vi har avtal med nämndemansgården, och det tecknade vi när vi ett tag hade mycket
förfrågningar efter det. Annars lägger vi aldrig, vi lyssnar av klienten, utreder behoven,
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sedan får klienten själv välja, det är de som ska ha behandlingen inte vi. Det är de som
ska bestämma, sen kan man ju lägga in ett och annat. (intervju 1)

I Klippan finns AA och NA som kommunen har ett bra samarbete med. Socialsekreteraren ute

på fältet ser dessa som en god resurs i arbetet med missbrukarna. ”Många gånger kan du lotsa dit

dem och då får de den här gemenskapen. Många som kommer ur vård – både SoL-placeringar

och LVM, inte minst – har haft knytningar till AA och NA där de har varit.” (intervju 1).

I Klippan poängterade socialarbetaren ute på fältet att det inte går bedriva socialtjänst på

kontorstid utan det är viktigt att finnas till hands när det behövs. ”Man sätter sig ju inte ner

klockan fem, och säger nu är jag trött och går hem, utan hjärtat gör ju att man själv jobbar till

klockan åtta på kvällarna” (intervju 1). Detta är något som politikern framhåller som en fantastisk

tillgång. ”Jag vet bara att de gör ett bra jobb och att de lägger ner ett personligt engagemang som

är på gränsen till mer än vad man kan kräva” (intervju 7).

Man kan ställa sig frågan om detta sätt att arbeta är en tillgång eller inte. Människor som arbetar

tillsammans under en längre tid för att nå vissa bestämda mål och lösa uppgifter tillsammans,

formas av varandra i sin syn på de normer som blir rådande inom organisationen. Det kan var

normer som rör vad som får ses som en rimlig arbetsinsats, vad som är kvalité, hur de umgås

inom organisationen. Vad kunderna (klienterna) kan har rätt att förvänta sig. Synen på vad som är

rätt och vad som är fel (Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 129).

6.4 Planering för eftervård

Här presenterar vi sådant som har att göra med när och hur man planerar för eftervården. Samt i

vilken utsträckning klienten är delaktig i planeringen, när socialsekreteraren kommer in i

planeringen och i vilken grad LVM-hemmet är med och hjälper till. Över huvud taget hur man

jobbar under tiden klienten är på behandlingshemmet. Här är det främst frågan ”Hur ser

planeringen ut för eftervården från socialtjänstens sida och i vilket skede görs denna planering?”

som besvaras.

6.4.1Helsingborg

Socialnämndspolitikern berättar att nämndens och hans roll, när det gäller planering mer ligger på

det politiska, det övergripande planet. Att de anslår de medel som behövs för att de som arbetar

på fältet ska kunna planera utefter de ramar som kommunen utarbetat. Han framhåller bland

annat att det är viktigt att har en individualiserad planering. Detta är något som Larsson & Ollus
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(1999) också framhåller som viktigt. I deras studie framkommer också att detta är något som

klienterna sätter stort värde på.

Det är ju professionen ute som kan, det vi politiskt försöker säga och ge medel till, det
är att ge resurser till eftervård, i vilken form den än må vara, det är ju lite experiment
ibland som ska till. Man kan inte heller ta fram en form som alla ska in i, utan det är ju
enskilda individer. Man måste ha en plan för var person, utifrån dess förutsättningar.
Men att förhindra att man bara kommer tillbaka till det gamla vanliga alltså. Träffa
massa nya kompisar och så här och försöka bygga upp ett nytt liv igen, återställa det
tidigare livet. (intervju 5)

Socialarbetaren som arbetar i en chefsposition talar om vad som händer när en person hamnar i

den situationen att han/hon antingen blir anmäld eller om det rör sig om en tidigare känd klient.

Då startas en utredning om personen i fråga och själva planeringen kommer även den i gång.

Hennes berättelse vittnar om en dynamik i organisationen, att det finns ett bra och fungerande

samarbete inom organisationen, där ett informationsutbyte ständigt sker. Detta är en god

förutsättning för ett fungerande arbete (Repstad, 1997).

Vi jobbar så att vi pratar mycket med varandra socialsekreteraren, jag och LVM-
handläggaren. Så vi bollar ju det fram och tillbaka ganska mycket. Här är det ju inte
någon som helt självsvåldigt går och ansöker om LVM. Utan det är ju mycket
diskussioner. Hur kan det påverka denna människa och individens liv. (intervju 4)

När sedan klienten väl är på institutionen och har landat där övergår planeringen i ytterligare en

fas. ”Det är ju LVM-hemmet, socialsekreteraren och klienten som samarbetar där. Och då hittar

… antingen blir det öppenvård eller i hemmet eller på en annan institution, det är utifrån

problematiken. Men det är de tre som är involverade i detta.” (intervju 4).

Hon berättar vidare att när väl klienten är på plats och som sagt har landat så ingår det för

socialsekreteraren att planera in täta besök hos klienten ute på institutionen. Att denne på så vis

är med och påverkar planeringen under behandlingstiden. Socialsekreteraren är den som bäst

känner klienten och därför kan framföra sina synpunkter till behandlingshemmet (detta gäller

även vid frivillig behandling). Denne kanske är den som bäst kan se vad som behövs för att det

ska bli en fungerande behandling.

/…/ du har ju förändrat dig, men den här biten tycker jag att behöver jobba mer med
o.s.v. Så när socialsekreteraren kommer så är hon mer observant på klientens beteende
och kan påpeka det för hemmet t.ex. Och så jobbar de vidare med den biten. (intervju
4)
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Socialarbetaren på fältet berättar om planeringen kring ett LVM och om i vilket skede de kommer

in i den fortsatta planeringen när väl klienten är placerad på en institution.

Ja då är vi med hela tiden. Hela tiden alltså. Då besöker vi LVM-hemmet och är med
där i § 27-placeringar synpunkter och samarbete. Så det vill jag nog påstå. Det är aldrig
så att de får sitta där och vi besöker dem knappt inte, vi lägger ned krut på dem som är
placerade, antingen om de frivilligt eller tvång så lägger vi ned krut för att det ska bli
något meningsfullt det tror jag är viktigt. (intervju 3)

Det framkommer i flera av intervjuerna att man lägger stor vikt vid att ha ett ordenligt samarbete

med institutionerna. Då kommunen är ansvarig för eftervården är det en förutsättning att

kommunen samverkar med LVM-hemmet i planeringen för utskrivningen och eftervården (SOU

2004:3a, s. 293) Det är också viktigt att arbeta i samförstånd med klienterna då 1 § LVM talar om

att ”Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall

så långt der är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.” (Nordström &

Thunved, 2004, s. 323). Forskning visar på att klienter upplever att kontakten med

socialsekreteraren präglas av ”passivitet, brist på respekt och meningslöshet” (Larsson & Ollus,

1999, s. 31). Svensson (2003) skriver att det nästan inte är någon av männen som ingår i hans

undersökning som upplever socialsekreteraren som en betydelsefull resursperson i planeringen.

Vanligt är de framför uppfattningen att socialsekreteraren av prestigeskäl motsätter sig klienternas

egna idéer (s. 168). Detta stämmer inte överens om den bild intervjupersonerna i Helsingborg har

gett.

Socialarbetaren på fältet berättar att klienten alltid är med i sin planering och att det också är

oerhört viktigt att lyssna på klienten. ”Stort inflytande, mycket stort inflytande. Vi kan aldrig

placera någon till exempel och göra något mot viljan /…/ Det är viktigt att vi har vederbörande

med oss, så att säga.” (intervju 3). Han betonar också vikten av att han som socialsekreterare ser

till att hålla sig informerad om vad som händer med klienten och ser till att hålla en tät kontakt

med denne. ”I alla fall en gång i månaden. Sen beror det ju på hur man ligger i planeringen, vilka

insatser som ska till, så kan det till och med få bli ännu mer tätt.” (intervju 3). ”Där kan vi lägga

ner mer krut, där känner vi att vår betydelse är ännu större/…/ Det är ingen som bara låses in

och sen glömmer vi det och sen får vi se om sex månader.” (intervju 3).

Han talar vidare om att det även är viktigt vad som händer i planeringen efter tvångsvården.

Larsson & Ollus (1999) menar att det är när LVM-vården avslutas och eftervården ska inledas

som klienten är som mest sårbar, det är också då som mest resurser krävs. Att tvinga in någon i

en förändringsprocess och sedan överge personen när vården börjar ge resultat är bortkastade
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pengar (s. 32). Socialarbetarens erfarenheter visar på att när tid och resurser har ägnats åt klienten

finns det förutsättningar för en lyckad vård.

Sen efter tvångsvården, sex månader, då är det ju ett stort behov av eftervård. Har man
klienten med sig i den här tvångsvården fordras det ju nästan att de tar frivillig vård
efter tvångsvården för att de ska få i slutändan både boende och sysselsättning, har
bearbetat, hittat relationer och då naturligtvis har missbruket på avstånd. De ärenden
som jag har haft på tvångsvård som har lyckats det har ju i alla fall varit ett år utöver
efter tvångsvården. Det är om det har varit familjehem som har varit aktuella eller något
annat behandlingshem. (intervju 3)

Att det är i eftervården som klienten får en möjlighet att planera inför framtiden så att denne kan

komma att fungera i samhället igen. Detta är viktigt då det inte räcker med att ”/…/ ta bort

missbruket, sen är man nykter men mår inte bra. Utan man måste kunna leva nykter och må

bra/…/ Det är väldigt viktigt, missbruket är bara första biten, det är de andra bitarna man får

jobba med.” (intervju 3).

6.4.2 Hässleholm

Under detta temaområde är det främst de två socialarbetarna som kommer till tals.

Politikern i socialnämnden säger dock att hon tycker att deras möjligheter att planera inför

eftervården är tillfredställande. Det är i princip den öppenvård som kommunen har som fungerar

som eftervård. Hon säger:

Vi har det väl planerat när de kommer hem, ett boende, någon stans att gå, med mera.
Det är svårt att klara sig själv, men det behövs restriktioner. Vi följer upp och ställer
vissa krav, t.ex. du ska gå till lyktan varje dag. Det är viktigt att ha en dialog mellan
klienten och socialsekreteraren och på det sättet försöker möte behoven. (intervju 9)

När de har beslutats om att någon ska tas för ett LVM berättar socialarbetaren på fältet att det

oftast rör sig om redan kända personer och säger så här:

När vi tar någon på LVM är det ju personer vi jobbat med länge. Och som har ett
kraftigt fortgående missbruk och när det då, kanske av någon anledning, förvärras eller
att något förvärrar deras situation så att de far ännu mer illa. Då blir det ju fråga om
tvång /…/ (intervju 6)

När den delen väl är avklarad och klienten har landat på institutionen så blir nästa steg att börja

planera vidare inför framtiden. Hon säger så här med egna ord:

Då blir ju nästa steg att när de är på institution så fortsätter man och pratar man med
dem. Och så tittar man på vad de vill efteråt. Vad de tänker när de kommer ut. Så jag
tycker nog att man är med hela vägen. Man försöker att träffa dem så snart som möjligt
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på institutionen och om inte annat får man ju göra det för att veta om man ska gå
vidare med det /…/ eller om de vill på frivillig väg. (intervju 6)

När klienten sen kommer ut från behandlingen menar informanten på fältet att det primära är att

ha någonstans att bo. Även om det är så att klienten har någonstans att bo så tycker hon att det är

bra om det finns en utslussningsfas med i planeringen.

/…/ även om de har ett eget boende tycker jag det är bra om de bor på 35:an direkt
när de kommer ut. Så att de får någon form av utsluss. Man kan kanske bo på 35:an i
veckorna och bo hemma på helgen. Att man tar det lite successivt. För det är ett stort
steg från att ha varit inlåst till att komma ut i friheten och göra vad man vill. (intervju 6)

Även i Hässleholm ges en positiv bild av hur man arbetar med klienterna undre LVM-vården

samt hur eftervården planeras.

Socialarbetaren i chefsposition berättar att hela utredningsgruppen gör LVM-utredningar, och att

det oftast rör sig om personer de redan har kännedom om sen tidigare. ”Det gör vi alla tre, vi är

tre stycken som jobbar med utredningar. Och när vi gör LVM-bedömningar så är vi alltid minst

två, jag är som regel med. Det är jag som inleder utredningen och beslutar om vi ska avsluta dem

eller det blir insatser.” (intervju 2).

Hon berättar vidare att det ofta är så att kommer bara klienten i väg och blir avgiftad brukar de

som regel var positivt inställda till frivillig vård. Hon ser det som en självklarhet och en

förutsättning att klienten är med i planeringen. ”Vi kan ju inte placera ut dem på t.ex. P 27:or om

det inte är så att de går med på det. Då är det ju lite meningslöst. Så det är ju så att de är med i sin

planering.” (intervju 2). ”Men när vi kan börja planera så gör vi ju det så snabbt som möjligt. Vad

ska hända, under den här tiden, och vad ska hända efter. Och är det en P 27:a så kanske de ska

iväg till något behandlingshem, eller att någon vill ha en P 27:a i hemmet.” (intervju 2)

Informanten visar här på en respekt inför den enskilde självbestämmanderätt, enligt 1 kap. § 1

SoL och § 1 LVM, som skall genomsyra socialtjänsten arbete och därmed också planeringen av

vården (Nordström & Thunved, 2004, s. 29, 323).

Socialarbetaren i chefsposition berättar vidare att det faktiskt finns klienter som har det rätt så

ordnat för sig, att de t.ex. har en bostad. Men att de också finns de som saknar just bostad.

Har de inte bostad är det som regel att de kommer in i ett av boendegruppens boenden,
35:an för de flesta, för det är ju där det ska vara drogfritt. Och vi har de som har bott
där upp till ett helt år, som behöver den, det stödet liksom. Men annars kan det vara så
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att de ska bo där tre till sex månader för att visa att de klarar av att bo själva, för att vi
ska kunna gå in med ett kontrakt. (intervju 2)

Hon menar att så länge de har en fruktbar kontakt med klienten finns det alltid en planering för

eftervården.

Det finns alltid en eftervårdsplanering om den sen är omfattande nog eller om den är i
den utsträckning som man kanske skulle önska det låter jag var osagt, det kan jag inte
säga. Men det går aldrig ut någon från ett LVM utan att det finns någon planering, om
de inte väljer att göra det själva. Att de totalt avsäger sig all kontakt /…/ (intervju 2)

6.4.3 Klippan

Som tidigare nämnts menar tjänstemännen att det finns en positiv närhet inom organisationen, på

grund av Klippan är en liten kommun. Även politikerns resonemang visar på detta. Politikern i

socialnämnden berättar att han anser att individ och familjeomsorgen i Klippan är näst intill

självgående. Han säger sig ha ett stort förtroende för deras proffsiga sätt att arbeta. Det är de som

står för planeringen av själva arbetet med klienterna och att hans roll mer finns på det

övergripande politiska planet. Det är planerat så från kommunens sida att det är öppenvården

och det förebyggande arbetet som ska prioriteras. Han berättar vidare att det finns vissa

bostadsbekymmer i kommunen och en del som saknar bostad. ”Vi har inget härbärge eller

liknande. Vi tittar på Ängelholm och Helsingborg, men vi har inte hittat några lösningar ännu.”

(intervju 7). Han berättar att Klippan inte har så många LVM-omhändertaganden och att han

därför själv inte har någon större erfarenhet på området.

Socialarbetaren på fältet berättar, angående LVM-ansökningar, att i och med att Klippan är en

liten kommun så känner de igen de flesta personer med missbruksproblem. I de flesta fall har de

jobbat med dem tidigare och de vet vilka problem de har. När det väl gått så långt att det blir

aktuellt med att gå upp i Länsrätten med en ansökan om LVM, är de alltid säkra på att den ska

hålla.

Sen när de väl är placerade så försöker de ha en så tät kontakt med dem som möjligt och

klienten är delaktig hela tiden. ”Hela tiden! Vi försöker ju åka ut, beroende på var de är, en SiS-

placering bestämmer vi ju inte själv var den ska vara.” (intervju 1).

Vidare säger hon att:

Eftersom vi inte har så många placeringar så är det inte så svårt att hålla kontroll på
dem vi har. Vi brukar göra så att varannan månad besöker vi dem vi har på extern
placering, LVM hoppas vi på att vi får söder om Stockholm så vi kan hålla kontakten
med dem också. Vi har haft något en bra bit ovanför Stockholm, där försöker vi hålla
kontakten, var tredje var fjärde månad, men däremot så träffar vi dem alltid när de
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kommer hit på permission. Det är liksom prioritet ett, att träffa dem, för att visa att
man finns /…/ (intervju 1)

De börjar planeringen inför framtiden ungefär efter att halva tiden har gått. ”Sen finns det de

LVM du har som du vet att du kan ta ut dem på en p27:a. Alltså LVM i hemmet. Och då får du

planera det innan, men det är inget som kommer pang bara.” (intervju 1).

När det gäller planering av boende, praktik med mera är hon noga med att poängtera att

klienterna alltid är delaktiga i planeringen. ”… då är de alltid med, för det går inte att sitta och

bestämma sådant över huvudet, då fungerar det inte sedan bara /…/ Det är jätteviktigt alltså, för

det är ju inte vi som ska förändra vårt liv, det är ju de, vi kan hjälpa dem och påverka dem.”

(intervju 1).

De flesta har boende ordnat när de kommer tillbaka från behandling, c:a 90 procent uppger

informanten. I de resterande fallen där klienten saknar boende planeras boende in i det

akutboende som finns i kommunen. Det finns de som straffat ut sig från bostadsmarknaden,

säger hon, och då får vi ju planera boende på så vis.

I de fall vi inte har det så har vi akutboende här uppe, så tak över huvudet har de. Det
finns de som har straffat ut sig på bostadsmarknaden, så det räcker inte med LVM för
att kunna få en lägenhet. Man måste visa att man har viljan. Men i 90 % av fallen har vi
slussat ut dem på eget kontrakt. Praktik, kör vi ut dem på direkt när de kommer hem.
(intervju 1)

När det gäller planeringen av eftervård så berättar informanten att det inte är någon skillnad på en

SoL eller LVM-placering. ”Vi jobbar likadant. Skillnaden är inte i eftervården, skillnaden är i

placeringen, att jag tror inte på att den här människan kommer att fullfölja en SoL-placering, för

att den inte klarar av det av en eller annan orsak. Så det är ju där skillnaden är.” (intervju 1).

Socialarbetaren i chefsposition berättar att det är lättare att ha en tätare kontakt i en liten

kommun som Klippan, man har mer tid och ser dem på ett annat vis. ”Ser man dem i en

situation så tar man ju upp detta nästa gång man träffas. Jag har sett dig tillsammans med den och

den, tycker du det är bra utifrån vad vi pratade om förra gången och så här.” (intervju 8).

Hon säger också att för den som är arbetsför så finns det alltid en sysselsättning att tillgå efter

behandlingstidens slut.

Det beror ju på hur det ser ut, om det är en missbrukare som kan gå ut i en
sysselsättning och inte har en pension, då har man ju en planerad sysselsättning för
honom när han kommer hem, eller henne. Har han pension då kan man inte göra på
samma vis, då är det bokade samtal exempelvis. Så det finns hela tiden olika saker. Man
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planerar ju hela tiden med bokade samtal, om de inte går direkt till sysselsättning, för
det händer. Är det ett boende som ska inredas, om de inte haft boende på längre tid,
det kan också vara en del av en planering, att hjälpa till med det. Se till att det blir
beboligt runt omkring dem. De som är positivt inställda och vill ha hjälp får det.
(intervju 8)

Även Klippan, liksom Helsingborg och Hässleholm, visar på en inställning där det är mycket

viktigt att klienten själv får vara med i planeringen för eftervården. De menar att det är omöjligt

att genomföra eftervården om inte klienten själv har varit med i dess planering. Klippan betonar

mycket tydligt vikten av att komma igång med en sysselsättning direkt efter behandlingen. I

Klippan är bostadssituationen god, vilket gör att de har bra möjligheter att ordna bostäder i

samband med behandling. Arbete och bostad är något som 30 § LVM betonar som de viktigaste

inslagen i en planerad eftervård (Nordström & Thunved, 2004, 360-361). Klippans betoning av

att det är viktigt att komma igång med arbete kan knytas till ett nätverksteoretiskt tänkande. Då

klienterna ofta uttrycker en ambivalens i förhållande till sitt nuvarande liv som missbrukare och

ofta framskymtar en mer eller mindre önskan från klienterna om att leva ett annorlunda liv.

Genom sysselsättning så skapas möjligheter för klienterna till nya positiva kontakter (Skårner &

Regner, 2003).

6.5 Kommunens mål

Här finns sådana aspekter och exempel med som handlar om vad kommunen vill uppnå med sitt

arbete med missbrukare och i synnerhet med eftervården. Inom detta område kommer främst

frågan ”Vilka mål har socialtjänsten för den eftervård som planeras?” att besvaras.

6.5.1 Helsingborg

Socialnämndspolitikern talar under vår intervju om att:

Vi jobbar med något som vi kallar balanserad styrning, där har vi en vision som innebär
livskvalitet för alla. Livskvalitet behöver inte innebära samma sak för mig som för dig,
utan det är utifrån individens behov. Så vår vision är livskvalitet för alla utifrån
individens behov. Sedan bryter vi ner det i olika sätt att, mål, olika perspektiv. Ett av
dessa perspektiv är att minska alkohol och droger, nolltolerans mot narkotika.
(intervju 5)

Han säger vidare att det är viktigt att ha resurser att erbjuda inom kommunen, att de t.ex. arbetar

med en bo-skola och olika boenden för ungdomar. ”Sedan har vi andra mål som ligger under

processperspektivet, det är att ha ett mer hemmaplansperspektiv, i stället för institutioner så vill vi

bygga egna hemmaplanslösningar, som ska vara minst lika god kvalité i.” (intervju 5).

Informanten tror att det är det målet som gör att de nu har väldigt få LVM i Helsingborg.
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Detta är ett viktigt mål – med alternativa behandlingslösningar i kommunen – inte bara ur ett

behandlingsperspektiv utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kostar att vårda en

missbrukare på externa institutioner, och då är tanken att ju mer man kan lösa på hemmaplan

desto bättre.

Så som det ser ut överlag i kommunerna är det minskade resurser som gäller. Resonemanget

som informanterna för, handlar om att det satsas mer på förebyggande och öppenvård och

mindre pengar läggs på institutionsvård. Detta tyder på att genom kreativt arbete inom de

resursramar som finns kan leda till att man arbetar mer effektiv med klienterna på hemmaplan

(Repstad, 1997). Informanterna pekar också på att ett förebyggande arbetet och ett arbete på

hemmaplan är att föredra framför institutionsvård. Resursbrist har alltså lett till att en bättre vård

bedrivs, enligt informanternas sätt att se.

När sedan någon tas på ett LVM handlar det om att alla andra möjligheter är uttömda och att

tanken då är ”Syftet med LVM, livräddande, motivation.” (intervju 5). Målet är alltså att det mesta

ska kunna lösas på hemmaplan.

Tittar man på en narkoman så räknar man med fem års vårdtid ungefär, fem års
behandlingstid. Då är det ungefär ett halvårs behandling och fyra och ett halvt års
eftervård. Där man ska bygga upp, första halvåret blir motivation och avgiftning, sen de
andra fyra och ett halvt åren då måste vi ha sådana insatser så att personen kan hålla sig
fri från droger och bygga upp sitt sociala nätverk igen. Bostad, jobb, bli en Svensson
igen så att säga, om det går. Men i alla fall att fungera i samhället och att den här
människan mår bra. Och det kostar, det kostar väldigt mycket pengar. Då är ju tanken,
ju mer vi kan bygga upp här i Helsingborg lokalt, av eftervårdsverksamhet, ju fler ska
klara sig igenom, och bli fri från sitt missbruk, ett nyktert liv. (intervju 5)

När det gäller LVM och framtiden så önskar han mer samarbete med Institutionsstyrelsen. ”Mer

samarbete med institutionsstyrelsen kring eftervårdsfrågor, hur den kan planeras in på ett bättre

sätt redan från början, tillsammans med Statens institutionsstyrelse.” (intervju 5)

Socialarbetaren i chefsposition berättar att hon tycker att det som socialarbetare är viktigt att tro

på det man gör. ”Vi ska tro på det vi gör och det är ju klart att vi vill medverka till en nyktrare

stad.” (intervju 4). Hon säger vidare att det finns mål som inte är helt utdefinierade men att ”Vi

har ju alla tankar om att det ska gå att klara missbruket här hemma, på hemmaplan, det är alltid

vår utgångstanke.” (intervju 4).
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Hon tror på att om man lyckas på hemmaplan, med de resurser som finns i öppenvården, är det

mycket mer värt än den behandling som kan ges i en extern placering. Klarar de av att komma

ifrån sitt missbruk här hemma så går de mycket starkare ur denna behandling, anser hon.

Och att få se en klient uppnå nykterhet, självförsörjning och bli en självgående individ. ”Det är

en belöning när man kan ha sådana ärenden. Det är klart att det alltid är en belöning när en

missbrukare blir nykter, det är helt klart. Vi brukar säga att vi inte har det i lönekuvertet, utan att

det är när vi får se våra klienter bli nyktra och sedan leva nyktert.” (intervju 4).

Nykterhet är det yttersta målet menar socialarbetaren i chefsposition. ”Nykterhet!

Självförsörjning och självgående som individ. Det är högsta vinsten, tror jag. Det är inte vi som

har de målen, det är klart att vi har, men jag menar för individen måste det ju var det. En hållbar

nykterhet måste ju vara det bästa.” (intervju 4).

Socialarbetaren på fältet berättar att de är sparsamma med tvångsvård inom kommunen och att

deras mål är att försöka lösa dessa problem i deras öppenvård så långt det är möjligt. Det är

mycket som följer i spåren efter ett LVM.

Vi har ett alkoholpolitiskt program någonstans, men det är ju mer på ett övergripande
plan, missbrukande kvinnor och ungdomar är väl de vi i första han ska lägga krutet på,
det är det viktigaste. Annars tycker inte jag att vi har så mycket, det gemensamma är att
få ner alkoholkonsumtionen i sin helhet i det här övergripande programmet. (intervju 3)

Han tror också att anledningen till att Helsingborg har så få LVM beror på att de har byggt ut

öppenvården. Att målen varit att lägga mer resurser på öppenvården. Att de idag kan fånga upp

klinterna när de är dåliga. ”I regel om man ska ha LVM då ska man ha misslyckats med allt, vara

riktigt på botten tagit någon överdos, våldsamt missbruk helt enkelt.” (intervju 3).

När det inte längre är möjligt att lösa problemen i öppenvården och kriterierna för ett LVM är

uppfyllda är det viktigt att planera för vad som ska komma efter. ”Målet med eftervården är att de

ska bli av med oss så småningom, att de ska vara självgående, att man inte ska missbruka, man

ska ha en bra relation och kunna leva ett liv nyktert och må bra.” (intervju 3).

För att klienten ska kunna leva ett nyktert liv och må bra är det viktigt att känna till klienternas

mål, förutsättningar och drömmar. I intervjuer med missbrukare är det tydligt att de ofta vill

lämna missbruket, få en bostad och leva ett Svensson-liv (Yohanes m.fl., 2002, s. 51). Ofta

känner de en rädsla inför ett vanligt Svensson-liv, då de har god kännedom om
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missbrukarkulturen men har dålig kunskap om hur det är att leva som en Svensson (Skårner &

Regner, 2003, s. 93). I Helsingborg visar informanterna på mål med eftervården som stämmer bra

överens med vad många klienter själva vill. Det är viktigt att klienten känner sig bekräftad i sin

drogfrihet. Det är också viktigt att det sker en omstrukturering av klientens liv, annars riskerar

den att hamna i en torftig och ensam marginaltillvaro som så småningom leder tillbaka till

missbrukarvärlden, där dörren alltid stå öppen trotts en lång tids frånvaro (Skårner & Regner,

2003, s. 94). Informanterna visar på en förståelse för detta, och lägger stor vikt vid att klienterna

får en ordentlig möjlighet till att integreras i samhället.

6.5.2 Hässleholm

Socialnämndspolitikern i Hässleholm menar att målet måste vara nolltolerans.

Vi vill ju att alla ska leva ett nyktert liv. Vi har en dagcentral, Lyktan, vilken jag har varit
med och startat upp. Jag såg att det var något vi behövde för att de ska kunna leva ett
normalt liv och bli av med det som är jobbigt. Målet måste vara att vi ska ha
nolltolerans och nyktra människor. (intervju 9)

Hon berättar vidare om deras öppenvård och bland annat om Novum och att målet där är att:

”Vi måste få dem att bli motiverade i praktiken, att man vill bli frisk /…/” (intervju 9).

Vidare berättar hon om den planering som görs för eftervården när någon har blivit LVM-

placerad. Hon talar om att hon tycker att en sysselsättning är viktig för den som kommer hem

från en behandling. ”Det viktigaste är att de har ett jobb, något meningsfullt, där man också kan

hitta nya vänner. Stödsamtal är också väldigt viktigt, att man håller koll på dem och att de vet att

man bryr sig. Att betalt ett dyrt LVM är meningslöst om man inte följer upp.” (intervju 9).

Ett mål är alltså viktigt för den som kommer hem till sin egen verklighet igen. Hon säger att de

följer upp och ställer vissa krav när klienten har kommit hem. Att de har en dialog med denne

och på så sätt försöka möta behoven.

När kommunens mål med missbruksarbetet kommer på tal berättar socialarbetaren på fältet att:

Vi jobbar ju utifrån riktlinjer … Och det står att vårt mål är ett drogfritt Hässleholm.
Och det är väl själva målsättningen för vår enhet … Och det kan väl var en bra
målsättning, men det är nog aldrig något vi kommer att nå, det tror jag inte. Men det är
väl inte meningen heller, kanske. Det finns ju även sagt att individen har ett eget ansvar
och att de ska få bestämma själva, i den mån det går. Och att vi ska finnas till stöd och
allting sånt där … (intervju 6)
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Även om individen har ett eget ansvar för sitt liv så händer det att de inte klarar detta på egen

hand. Och då ”/…/ träder vi in och försöker antingen stötta upp eller när de inte förstår sitt eget

bästa så tvingar vi dem … med LVM då.” (intervju 6).

När det går så långt som till ett LVM blir målet ett annat, det handlar mer om att rädda livet då.

När man tänker att ”nu barkar det rent åt skogen” alltså. Och man har försökt att på
alla vis att få de att göra någonting så att det blir bättre, men de inte gör det. Då går vi
in med tvång. Så det är ju i nödfall, men som sagt det behöver kanske inte vara så att de
dör nästa dag. Men att det går åt det hållet, om man så säger. (intervju 6)

Socialarbetaren i chefsposition berättar också om att det finns en nollvision men inser också att

det inte är riktigt realistiskt.

Det finns mål, men jag kan dem inte som ett rinnande vatten. Men jag vill minnas att
det är en nollvision för drogmissbruk från politikernas sida, sen så är både vi och de
egentligen mer realistiska en så. Alltså, när det gäller hemlöshet så vill vi t.ex. inte att det
ska finnas någon, men så har vi vissa ändå. Men det har minskat väldigt mycket. Och
drogmissbruk vill vi inte att det ska finnas och att det ska vara hälsosam alkoholpolitik.
Det är de övergripande målen. (intervju 2)

När vi går vidare i intervjun ställer vi frågor kring vad Hässleholms kommun har för mål med det

eftervårdsarbete de bedriver.

Vi vill ju slippa se dem. Det är ju det bästa betyget vi kan få, när de inte behöver var
hos oss under någon längre tid. Så målet är ju … Alltså det är ju lite olika. En del
kanske man har målet att det ska vara helt drogfrihet och att de ska få liksom allt det
här. Och många av de lite äldre farbröderna kanske det handlar om att de ska få någon
form av ett värdigt liv istället. Att de ska klara sig utan att ligga nerkissade och
nerspydda i sin säng och inte kunna röra sig. Utan att de ska kunna komma iväg på
dagarna och träffa lite folk. Och ha det socialt lite bättre, men att de ändå super till
emellanåt. Varannan vecka kanske de super tre fyra dagar, det får kanske vara på det
viset. Det kanske inte är så mycket att göra åt, utan vi får ha lite tillsyn. Boendegruppen
får kolla av lite hur det är, om det är läge att gå in igen, det är lite olika. (intervju 2)

Hon berättar att ett mål som kommunen har är att de först och främst ska försöka med de

resurser som finns inom kommunen, innan ett LVM blir aktuellt. Informanten berättar vidare att

hon inte tror på möjligheterna att förändra människor med hjälp av tvång. Men när det blir

aktuellt med ett LVM är ju oftast målet ett annat och då, berättar hon ”Men jag tror på LVM som

ett sätt att rädda liv, alltså som en väldigt akut åtgärd.” (intervju 2).

När det gäller eftervården menar hon att det behöver göras en hel del på det området:

Vi ser ju en brist, inte bara i LVM-vården, utan i all eftervård. Det är alldeles för stor
skillnad i den intensiva, jag ska inte säga behandling, men den här uppmärksamheten
och omvårdnaden på en institution. Och sen kommer de ut till det som vi kan erbjuda,



Kapitel 6 Resultat och analys

Sida 56

det är ett alldeles för stort hopp. Så där känner vi själva att vi måste bli bättre.
(intervju 2)

Hässleholm, har liksom Helsingborg mål för sin eftervård som stämmer väl överens med vad

som ofta framkommer ifrån missbrukarna själva. Målen handlar om nykterhet och integration i

samhället. Informanterna menar att de har en realistisk inställning till de övergripande målen, om

en total nykterhet i Hässleholm, och att det är något som inte går att uppfylla. Enligt Repstad

(1997) är detta vanligt att anställdas och klienters mål avviker från de officiella. En sådan

distinktion mellan mål kan leda till målkonflikt där olika delar av organisationen drar åt olika håll.

6.5.3 Klippan

När det gäller missbruksarbetet prioriterar Klippans kommun det förebyggande arbetet. ”Vi har

sagt att vi har som högsta mål att prioritera förebyggande arbete. Men vi skulle vilja göra mycket

mer än vad vi kan, naturligtvis.” (intervju 7).

Informanten berättar att det inte finns uttalade mål när det gäller missbruksarbetet. ”Bortsett

från att vi prioriterar det förebyggande arbetet. Det kanske förklarar att vi har så få LVM… Vi

har ju våra budgetmål … Men jag får väl säga att vi inte finns något uttalat mål, förutom att det

förebyggande arbetet ska prioriteras.” (intervju 7).

Han är nöjd med att de har så få LVM, då han inte tror att tvång i sig är bra. Apropå

förebyggande arbete berättar han att de inlett ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Han

menar att det är viktigt att fånga upp ungdomar tidigt och inte vänta tills problem har uppstått.

Socialarbetaren på fältet berättar att det förebyggande arbetet och öppenvården prioriteras inom

kommunen. Men hon har inget direkt svar på vilka mål som finns med arbetet med missbrukare.

Det vet jag inte. Man jobbar hårt för att undvika LVM:en, det gör man alltså. Man
försöker arbeta förebyggande. Man lägger mycket förebyggande på ungdomssidan, för
att förhindra att det ska öka i de låga åldrarna, så att säga. Sen jobbar vi väl mycket på
just öppenvårdstemat. Att det ska finnas projekt i öppenvården som ska tillgodose olika
… Det är ju inte bara missbruk, det är kriminalitet och dåligt psykiskt mående och de
här sakerna också. Alltså missbruket är ofta en sekundär grej. Det primära är oftast
något annat och då måste vi få bukt med det också. (intervju 1)

När det ändå går så långt att det blir nödvändigt med ett LVM, menar hon att målet är att

förbättra situationen. ”Alltså målet med LVM är ju att få människan på banan igen, så att de själv

ska inse att de måste göra något åt sitt levnadssätt.” (intervju 1).
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Hon säger vidare att: ”När de är på ett behandlingshem så har de en utskrivningsfas i sitt

program också, där man jobbar aktivt att komma ut då. Vi försöker ju omvandla till SoL-

placeringar ganska så snabbt, och på den vägen hoppas vi att de hittar motivation.” (intervju 1).

När behandlingen sedan upphör och klienten ska komma hem igen är det viktigt att ha ett mål,

en planering. Så här säger socialarbetaren på fältet: ”Sen kommer de ju ifrån också, men de ska ju

tillbaka. En kommun jobbar alltid för att du ska komma tillbaka och då måste man också ha

något som fungerar hemma.” (intervju 1).

Detta är viktigt att tänka på då ”Det stora problemet är ju när man kommer hem och har varit

borta, kanske tre, sex eller nio månader det spelar ingen roll hur lång tid det har varit egentligen,

men att man inte kommer tillbaka och går i samma spår.” (intervju 1). Här är målet att den

öppenvård som finns i Klippan ska fungera som stöd för de som kommer hem till kommunen

igen efter behandlingen.

Klippan har mål som påminner om de två andra kommunerna. De betonar mål som handlar om

integration i samhället vilket innebär att de lägger stor vikt vid eftervården. Deras mål stämmer

också väl överens med lagstiftarens intentioner med eftervården (Thunved & Nordström, 2004, s.

360-361).

6.6 Genomförande/resultat

Här lyfter vi fram sådant som ligger till grund för en lyckad behandling och eftervård. Vi tar även

upp de faktorer som ligger till grund för att inte alla kommer ut i eftervård. Även sådant som

ligger till grund för att planeringen kring eftervården ändras eller bryts. Det är främst frågorna

”Vilka faktorer ligger till grund för en lyckad vård enligt LVM?” och ”Varför följs inte alltid

LVM-vården upp av en planerad eftervård?” som besvaras här.

6.6.1 Helsingborg

Det finns ett antal faktorer som ligger till grund för om LVM-vården ska leda till någon varaktig

nykterhet och drogfrihet. Gemensamt för alla informanter i Helsingborg är att de tycker

eftervården är mycket viktig och det är värt att satsa på den. Politikern ger en bild av att han

tycker att det är svårt att lyckas bra med dem som varit på ett LVM, men för att det ska lyckas är

det en bra eftervård som ska till.

Jag upplever att de som vi tar LVM på är det nästan hopplöst med. Hittills, nu har vi ju
väldigt få, men jag har inte sett något där det lätt till att de skulle komma till insikt och
få en god behandlingsmetodik på de här institutionerna. Efter det här halvåret så
kommer man tillbaka till den verklighet man kommer ifrån, återigen så är det den här
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eftervården. Vad gör vi när de kommer tillbaka, hur hanterar vi det, vad kan vi ge för
stöd. Det är absolut den viktigaste biten. (intervju 5)

Liksom politikern som ger en bild av att det blir svårigheter när klienten kommer hem till

vardagen menar också socialarbetaren på fältet att det är när klienten kommer hem från

institutionen som det blir verkligt svårt och jobbigt. Klienten befinner sig inte längre i en skyddad

miljö, utan befinner sig helt plötsligt i en mycket utsatt situation. Det är svårt att vara stark

ensam.

Alltså det är när de sex månaderna upphör där kommer svårigheten. Om man ska hem
och jobba på hemmaplan det är där svårigheten uppkommer, det kanske är där det
spricker. Man passar inte tider, man har börjat missbruka igen. Man känner kanske
någon slags meningslöshet. /…/ Det är där smällarna kommer, när man är på
hemmaplan. Det är en sak att ta emot vård på behandlingshem. Den är bra så länge den
pågår, men sen när den upphör, det är då bekymret kommer. De är de som har kommit
hem och fått bostad och någon form av sysselsättning och då har snabbt fler folk
kommit in där och grannarna mullrat så då är de snart ute igen. (intervju 3)

Utifrån egna erfarenheter menar han att det krävs en bra och fungerande eftervård under lång tid

för att tvångsvård ska leda till varaktig nykterhet och drogfrihet. ”De ärenden som jag har haft på

tvångsvård som har lyckats det har ju i alla fall varit ett år utöver, efter tvångsvården. Det är om

det har varit familjehem som har varit aktuella eller något annat behandlingshem.” (intervju 3).

Han menar också att det är otrolig viktigt att få klienterna positivt inställd till vård under

tvångsvården. Har de inte blivit motiverade under LVM-tiden så är det i det närmaste kört. ”Vi

brukar lägga ner krut på tvångsvården, de som är negativa till det här tvånget hela perioden ut, de

missar vi. Nu har jag gjort mina sex månader, hejdå, nu kan ni inte göra något och så in i dimman

igen.” (intervju 3). Det är inte bara att sluta med missbruket menar socialarbetaren på fältet, han

menar att det är allt runt omkring som är det stora problemet. ”Sen får vi vara medvetna om att

det är inte bara att sluta knarka, det är det lilla problemet. Det är alla problem kring just det här,

men en ny livsstil, ett nytt förhållningssätt, nya vänner, nya målsättningar. Det är omfattande.”

(intervju 3).

Socialarbetaren i chefsposition framhåller att det är viktigt att kunna erbjuda klienten, som

kommer från ett LVM, en miljö där det finns möjlighet till lugn och ro. Hon menar att det

behövs för att kunna börja få ordning på livet. Klienten kan sedan successivt börja ta mer ansvar

och bli mer självständig.

Vi har ju sett att har man bott här (det drogfria boendet på Guldsmedsgatan, vår
kommentar) ett år, för så lång tid tar det att få lugn och ro i sitt inre och få bitarna att
falla på plats. Till exempel att få en kontakt med sin syster, mamma, sysselsättning eller
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vad det nu handlar om. Det är ju många bitar i ett socialt liv som ska trilla på plats och
det tar ungefär ett år att komma dit. Efter det får de komma ut i andra boenden som vi
har kontrakt på ett år. Och när de skött det ett år kan de få överta lägenheten, med eget
kontrakt, och då slipper de ju socialtjänsten vilket ju är målet. (intervju 4)

Återigen pekar informanterna på vikten av att bygga upp ett fungerande socialt nätverk, vilket får

anses vara grunden till ett väl fungerande liv. Det är viktigt att fortsätta att ha en kontakt med

klienterna efter tiden på LVM-hemmet, för att inte bryta den process som satts igång. När

klienten kommer tillbaka ut i samhället är det viktigt att socialsekreteraren finns kvar och

bekräftar klienten i dennes förändring (Larsson & Ollus, 1999, s.32). Informanterna från

Helsingborg visar på en förståelse för vikten av en ordentlig eftervård.

Hon menar också att det kan behövas en längre behandling på institution än sex månader. Då är

det viktigt att se detta och också ge en längre vård. ”Många gånger kanske det är så att det inte

räcker med de här sex månaderna. Två på LVM-hemmet och fyra på en SoL-placering. Då har vi

ju dem alltid på behandlingen tills de blir färdiga. Det tycker vi är viktigt.” (intervju 4).

En faktor som ibland kan ligga till grund för att en klient inte går in i eftervård kan många gånger

vara att klienten och socialarbetaren har olika åsikter om vad eftervården ska innehålla.

Socialarbetaren på fältet menar att det ibland kan röra sig om orimliga krav och när dessa inte

tillfredsställs så händer det att klienten struntar i allt ihop. Han betonar att de jobbar hårt med

dem som varit på tvångsvård för att få till en bra eftervård. Han utger också en insikt om att

eftervården inte är så bra som den borde vara. Enligt Yohanes m.fl. (2002) är ett av de vanligaste

skälen till att ingen bostad är ordnad vid utskrivningen från LVM-hemmet att det är en kärv

bostadssituation samt att klienterna inte godtar den behandling som erbjuds. Personalen på

LVM-hemmen menar att när klienterna tackar nej till den erbjudna vården så finns inget annat

bistånd från socialtjänsten att tillgå.

Ibland har de önskemål om resurser som inte är realistiska och försöka jobba med /…/
Man får inte lov att bara lås in och sedan släppa ut på gatan igen. Det är ju meningslöst,
det kostar ju uppåt en halv miljon, det vore ju pengar rätt ut i luften. Så vi lägger ner
krut och försöker jobba med många. Dock så får vi, det är ju då kanske önskemålen
från dessa, som varit på tvångsvård, orealistiska de vill ha det, och en lägenhet här och
en tvåa på andra våningen och psykologkontakt en gång i månaden och sedan är allt
bra, tack och hej. Och det är kanske inte riktigt realistiskt. När de konfronteras med
våra krav så kanske de försvinner igen, men vi jobbar väldigt mycket just med
tvångsvårdade, under förutsättning att vi får kontakt med dem, och det får vi med de
flesta tycker jag. Det är dock inte alla det lyckas med, jag får nog säga att vi lägger ner
krut på alla placeringar helt enkelt. Eftersom det inte har varit så bra resultat har det,
EES kommit till. (intervju 3)
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Ett sätt till att få en bättre vård är att ställa krav på behandlingshemmen menar socialarbetaren i

chefsposition. Socialarbetarnas besök på behandlingshemmen är också tätare idag, även det är en

faktor som kan leda till en bättre vård och att eftervården fungerar bättre. Tack vare att det finns

utsluss på behandlingshemmen blir det en mer successiv utslussning, som gör att klienten får

möjlighet till att vänja sig och får stöttning i sitt fortsatta liv hemma.

Idag har vi sådana här upphandlingar i kommunen, så att vi har ett avtal med
behandlingshemmen. Och då brukar jag säga till socialsekreteraren: ”täta uppföljningar,
vi har ett avtal, ställ krav på behandlingshemmet”. För det kan vi göra idag tack vare
dessa avtal, något som vi inte kunde göra förr. /---/ Det är inte bara att besöken på
behandlingshemmet idag är tätare. Idag finns det ju också en utsluss från
behandlingshemmen, så var det ju inte förr. (intervju 4)

6.6.2 Hässleholm

Det framkommer av informanterna att det hör till vanligheten att det blir förändringar i den

planerade eftervården när klienten kommer hem från tvångsvården. Socialarbetaren på fältet

menar att det är svårt att förutsäga allt som klienten är i behov av i form av eftervård. ”Ibland har

ju inte klienterna en tydlig bild av vad de vill. Det kommer lite efterhand, att de märker att de till

exempel känner sig ensamma. Då får vi ta det då.” (intervju 6).

Hon menar vidare att det är mycket som är annorlunda för klienten när den kommer hem från

ett LVM, det är viktigt att kommunen har bra insatser som kan sätta in när det behövs.

Även om de har ett eget boende tycker jag det är bra om de bor på 35:an direkt när de
kommer ut. Så att de får någon form av utsluss. /---/ Det är nog svårt att vara inlåst
och sen att komma hem till sitt vanliga liv och så märka att ingenting var som det var
innan. Man får ju så mycket ledig tid när man inte missbrukar varje dag, när man inte
lägger all den tiden på att jaga och allt det här. Så det är mycket som ska klaffa på något
vis. (intervju 6)

Socialarbetaren i chefsposition är inte alls nöjd med resultatet från tvångsvård, inte från frivillig

vård heller. Hon menar att det är sällsynt att de slutar helt med droger, däremot så är det vanligt

att de minskar sitt missbruk så att de inte far illa

De senaste åren så har vi två stycken som vi vet är helt drogfria och den ena är en ung
heroinist-tjej. Sen har vi vissa som vi bara tagit omedelbart och som vi sedan släppt rätt
så direkt som också har klarat sig men som har gått igenom hela apparaten två gånger.
Så vi har bar två stycken som är helt drogfria, de andra har vi fortfarande aktuella under
Novum och de missbrukar fortfarande Dock inte i samma utsträckning att de far så illa.
Så det är inte goda resultat. Men det är inte goda resultat för någon behandlingsvistelse.
Vi är inte speciellt nöjda med de behandlingshem som finns. Eller så är det kanske är så
att vi är dåliga på att välja ut de som är verkligt motiverade. (intervju 2)
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Socialsekreteraren på fältet menar att det händer att klienter som är på LVM motiveras till frivillig

vård, men hon tycker det är svårt att säga något generellt. Hon menar också att en del vill ha

behandling men de klarar inte det på frivillig väg. ”Sen är det ju de som säger att ’Jag vill ha

behandling men jag klarar det inte om jag inte får ett tvång på mig.’ Alltså, det ser så otroligt olika

ut så det är svårt att säga något rent generellt.” (intervju 6).

Socialarbetaren i chefsposition tycker att de har ett väl fungerande samarbete med de institutioner

som LVM-placeringarna sker på. ”Ja det tycker jag att det gör faktiskt. Vi har ju de vi använder

mest som är Lunden för kvinnor och ett antal andra ställen. Karlsvik är ju det närmaste och det

använder vi ju rätt så mycket” (intervju 2).

I intervjuerna från Hässleholm betonas vikten av en väl fungerande eftervård, även om den inte

uttalas tydligt. De upplever en god kontakt med LVM-hemmen, men riktar samtidigt kritik mot

deras resultat. Hennes kritik är befogad. Även om LVM-vården har blivit bättre så är det endast

14 % som är helt nyktra och drogfria efter vården. Bland de LVM-vårdade är överdödligheten

fortfarande stor (SOU 2004:3a, s. 308).

6.6.3 Klippan

Socialarbetaren på fältet ger en bild av att de lyckas väl med de som är iväg på LVM, hon menar

att det är ungefär hälften av de som är iväg på LVM som lyckas. I vissa fall menar hon att det är i

princip kört, en del personer tycks ingenting bita på.

Människor vill först och främst må bra, om en förändring inte leder till en förbättring i livet

återgår de hellre till det som varit. Därför är det mycket viktigt med vad för insatser som ges i

form av eftervård (Larsson & Ollus, 1999).

Vi har ett LVM vi släppte ut i slutet av november, och då hade han dragit från det
LVM-hemmet en fem, sex gånger och gick rakt ut och körde sprutan i armen. Men han
hade ätit upp sig och rehabiliterat sig lite, så man såg ju att han överlevde de två
månaderna och klarade sig ett tag till. Så att det finns ju dem som absolut inte tänker
lägga av med sitt missbruk. /---/ Han var inte klar med sig själv. Jag tror inte han
kommer bli det heller, inte förrän han ligger några meter under, tyvärr, så här är det, det
är det enda han kan och vill och då får man respektera det. (intervju 1)

Socialsekreteraren på fältet menar att det alltid är nödvändigt att hela tiden jobba med att justera

det som är planerat i eftervården för klienten. Hon menar att det är så många aspekter att ta

hänsyn till så det är i det närmaste omöjligt att göra detta i förväg när personen fortfarande är på

ett LVM-hem. Det är stor skillnad på att säga något på ett LVM-hem där man är i en skyddad

miljö och något helt annat att klara av det när man är hemma.
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Vi är alltid flexibla, och det händer. Ofta är det ju så att det går inte på räls, de kommer
ju in i svackor också och då kan man ha en eftervecka, kanske där de har varit,
garantiveckan, som man kan ta hjälp av. /…/ Men det går ju aldrig som vi planerat, vi
får alltid ändra om, det kan vara småsaker ofta, men det finns ju inte heller praktik, om
de kanske kommer med en idé, jag vill prova data, o söka jobb aktivt. Så placerar man
där då, för vi har ju ett visst antal platser, vi kan använda oss av, men när de väl
kommer dit så märker de, fan jag är inte koncentrerad för det här, det är för tätt inpå.
Jag behöver kanske landa någonstans först, då får man ändra om det, och vara flexibel.
Det är en sak att sitta på behandlingshem och bestämma vad jag vill göra, och en annan
sak när jag väl kommer ut. Skyddet runt försvinner ju helt plötsligt, man har en grupp
på tio man som man är jättetajt med när man kommer ut så har man ingen. Och alla
kompisar försvann ju, för att antingen så är du narkoman eller så är du det inte, du kan
inte umgås med dem när du bestämt dig för att låta bli. (intervju 1)

Det finns mycket som lockar den som har varit iväg på ett LVM, det är inte alltid det är

socialtjänstens insatser som är det som lockar mest. Socialarbetaren i chefsposition berättar att

trots att det finns en god planering så är det inte säkert att klienten ens dyker upp och inleder

den. ”Jag har stått på stationen och väntat på en person som inte kom, han hoppade av ett par

stationer tidigare.” (intervju 8).

Trots att det ges god eftervård i form av bostad, råd och stöd så är det ingen garanti för att

klienten ska hålla sig ifrån missbruket. Finns inte motivationen där så är det mycket svårt att göra

något. Socialsekreteraren i chefsposition menar att ibland får man nöja sig med att hålla

missbruket på en acceptabel nivå.

Men visst, det är de som fortsätter att missbruka ändå. Men vi kan försöka få dem att
hålla missbruket på en nivå där de klarar sig någorlunda. Är man inte motiverad att sluta
missbruka så är det ingen annan heller som kan se till att de gör det. Men man kan
hjälpa dem att hålla det på en acceptabel nivå. (intervju 8)

Målen kan se olika ut för olika personer. Det är inte alltid en total nykterhet som är det primära

målet, utan snarare en förbättring i livssituationen. Som vi tidigare hänvisat till i Larsson & Ollus

(1999) är det viktigt att ha en planering som är individuell för varje klient.

När någon kommer hem från en behandling så uppstår ofta en marginalkonflikt när klienten

konfronteras med sin nya vardag som nykter. Klienten är ovan inför den nya situationen och vet

inte hur den ska hanteras. Den gamla världen är bekant och steget tillbaka är inte långt borta.

God planering och bra resurser kan hjälpa klienten att bygga upp en ny tillvaro utan droger

(Larsson & Ollus, 1999).
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7 Slutdiskussion

7.1 Sammanfattning

I den här delen kommer vi att göra en sammanfattning av vad vi i våra undersökningar har

kommit fram till utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen har varit att

beskriva och analysera planeringen och genomförandet av eftervården.

Hur ser socialtjänsten på LVM?

Det råder en relativ god samstämmighet mellan informanterna och mellan kommunerna om att

de tycker LVM är bra och är glada att lagen finns. Dock så menar de att det finns brister med

lagen, framförallt handla detta om att det är svårt att åstadkomma något under tvång. Alla

informanter är överens om och menar att LVM är en sista utväg som tas till när alla andra

möjligheter är uttömda. I några intervjuer framkommer att lagen är kränkande, det framkommer

också i någon intervju att sex månader är för lång tid, informanten menar att lagen bara ska

omfatta det akuta tillståndet. De flesta informanterna menar att lagen i första hand har ett

livräddande syfte, medan ett par informanter också menar att det är bra att kunna motivera till

frivillig vård. Denna uppfattning är något som skiljer sig mot lagens syfte som handlar om att

motivera missbrukaren till att frivilligt medverka i fortsatt behandling.

I vilken utsträckning finns det stöd som 30 § LVM talar om att tillgå efter vårdtiden?

Detta stöd handlar främst om boende och arbete men också om personligt stöd eller behandling

för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk (Nordström & Thunved, 2004, s. 360-361).

I alla tre kommuner är det den öppenvård som finns som också i huvudsak används som

eftervård. I Helsingborg erbjuder man kontakter genom Minnesotainspirerade livtaget. I

Hässleholm använder man Novum, där möjligheter finns till samtalskontakter. Klippan erbjuder

också samtal samt en kontinuerlig kontakt med socialsekreteraren. Hässleholm och Helsingborg

har svårt att ordna egna lägenheter till klienterna som kommer tillbaka från LVM, de har däremot

olika typer av boenden som får agera boende för klienten. Klippan däremot säger sig inte ha

några problem med att erbjuda lägenheter till de som kommer tillbaka från LVM. Denna typen av

speciella boenden kritiseras av Larsson & Ollus (1999), då det bara leder tillbaka till missbruk

igen. Klippan är den enda kommunen som noga poängterar att de också ordnar en sysselsättning.
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Hur ser planeringen ut för eftervården från socialtjänstens sida och i vilket skede görs

denna planering?

För att kommunerna ska kunna fullgöra detta ansvar krävs ett samarbete med LVM-hemmet och

en planering redan på ett tidigt stadium inför utskrivningen. Dessa åtgärder kräver samråd med

den enskilde enligt Socialtjänstlagen (Nordström & Thunved, 2004, s. 361).

Alla tre kommunerna tycker att det är mycket viktigt att klienterna finns med i planeringen

inför eftervården hela tiden. De menar också att det är viktigt att det finns en tät kontakt mellan

socialsekreteraren och klienten. I Helsingborg framhåller en informant att samarbete med

institutionen också finns och är naturligt. Några informanter säger att klienterna finns med och

bestämmer, andra säger att klienterna har stort inflytande i planeringen.

Den omfattande negativa bild av samarbetet mellan klienten och socialsekreteraren som

kommer fram i ett antal forskningsrapporter bland annat Larsson & Ollus (1999) är inget som

våra informanter visat.

Vilka mål har socialtjänsten för den eftervård som planeras?

Målet går tillbaka till 30 § LVM, som handlar om att komma ifrån missbruket, men också en

integration i samhället (Nordström & Thunved, 2004, s. 360-361).

Informanterna från alla kommuner talar om att målen för eftervården handlar om att hålla sig

nykter, drogfri och bli frisk. De menar också att målet är en integration i samhället, i form av

arbete, skola, bostad och vänner. De talar om att slippa socialtjänsten och att bli en vanlig

Svensson. Rent generellt så gav Hässleholm och Helsingborg en bild av att ha högre och mer

positiva mål än Klippan. I Hässleholm och Helsingborg talas om vikten av att må bra, bli en

självgående individ och nykterhet. Klippan talar däremot om att inte komma tillbaka till

detsamma som innan och att få personen på banan igen.

Vilka faktorer ligger till grund för en lyckad vård enligt LVM? Varför följs inte alltid

LVM-vården upp av en planerad eftervård?

Alla är eniga om att det krävs en ordentligt och väl planerad eftervård för att LVM ska ge något. I

intervjuerna framkommer att vård på behandlingshem eller boende i ett familjehem, är exempel

på bra eftervård. Det är viktigt med någon form av utsluss och nedtrappning från den intensiva

institutionsvården till det fria livet hemma.

Det finns ofta annat som lockar och då gäller det att ha en noggrann planering som också hela

tiden kan anpassas efter vad som händer och sker med klienten. Det framkommer också att i

vissa fall så går det inte att få med sig klienten, är denne inte motiverad till att ta emot någon hjälp
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efter LVM-vården är det helt kört. Då kommunerna inte kan tillgodose alla typer av önskemål

klienterna har, kan de ta det som en anledning till att helt strunta i sin påbörjade

förändringsprocess.

7.2 Avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera planeringen och genomförandet av

eftervården. När vi inledde vår studie hade vi inför den och tidigare under terminen gjort oss en

bild av hur LVM-vården fungerar. Vi hade läst olika utredningar som genomgående målade upp

en negativ bild av hur LVM-vården fungerar och kanske främst den eftervård som ska finnas i

anknytning till den.

Det var den bilden vi hade med oss i bagaget när vi åkte ut till kommunerna för att påbörja våra

intervjuer. Vi hade bestämt oss för att vi skulle intervjua nio personer i tre kommuner. Dessa

personer skulle vara en politiker i socialnämnden, en socialarbetare i chefsposition och en

socialarbetare ute på fältet. Redan efter ett par intervjuer fick vi konstatera att vår förut negativa

bild hade kommit att förändras. Mer och mer fick vi en betydligt mer positiv bild av det arbete

som bedrivs ute i kommunerna. Vilket vi tycker är en positiv förändring för oss själva. Denna vår

förändrade bild av LVM-vården tycker vi är viktigt att påpeka i det här sammanhanget.

Huvudsyftet men vår undersökning var alltså att vi ville ta reda på vad som görs för de

personer som är omhändertagna för LVM. Hur planeringen för dem ser ut under och efter

behandlingen. När, var och hur socialsekreteraren respektive klienten kommer in i den planering

som görs. Hur målen ser ut.

Något som här varit centralt i vårt resonemang är det som lagtexten i § 30 LVM talar om. Där

sägs det att socialnämnden aktivt skall verka för att klienten efter behandlingen ska ha en

möjlighet till bostad, arbete eller utbildning.

När vi har analyserat våra intervjuer har det framgått tydligt att samtliga kommuner tycker att

de alltid har en planering för dem som omhändertas för LVM. Detta sägs på ett par ställen i

intervjuerna att det i varje fall finns en planering för dem som vill ha den hjälpen. De menar att

de inte alltid lyckas med att fånga upp klienterna under tiden som de är på LVM-hemmet och

lyckas inte detta så är det svårt att motivera till fortsatt behandling.

Här tycker vi också att vi kan skymta en inställning, tydligast i Klippan som inte har lika stor

erfarenhet av LVM-omhändertaganden som Helsingborg, att det ställs vissa krav för att klienten

ska få den hjälp som finns. Att socialarbetarna själva har slagit fast vad det är för resurser de har
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och att dessa är bra, vill sen inte klienten godta detta så erbjuds heller inga andra alternativ. De

talar om att klienterna ibland har orimliga krav på hur de skulle vilja ha det.

Repstad (1997) talar om att när det finns en resursbrist (ekonomiskt) inom organisationen gör

detta att man inte kan uppfylla alla de mål, som egentligen finns. Istället kanske det blir de mer

kontrollerande målen som uppfylls och att detta kan skapa en klyfta mellan klienten och

socialarbetaren. Man kan tänka sig att denna resursbrist leder till att socialarbetaren tycker sig veta

vad som är bra för klienten. Och är det sedan så att klienten inte ställer upp på den planering som

läggs fram anses denne som icke samarbetsvillig och biståndet upphör.

I samtliga kommuner talar man om LVM som ett sätt att rädda liv, det finns dock en skillnad. I

Helsingborg anser man att det är viktigt att på ett tidigt stadium få med sig klienten i

behandlingen, alltså att motivera denne till fortsatt behandling. Och att de möjligheterna finns när

ett omhändertagande görs. I de två mindre kommunerna är de mer tveksamma till lagens

möjligheter till motivation utan ser det mer som att det viktigaste med lagen är att den är

livräddande. Alla våra informanter tyckte dock att lagen var bra och då just för att den räddade

liv. Det framkom heller inga direkta idéer om att lagen borde ändras. En av informanterna sade

sig dock ha tankar om att tvångsvården var för lång, att den kanske istället skulle var kortare och

mer inriktad på en ordentlig avgiftningsfas (livräddande). En av socialarbetarna i chefsposition

går till och med så långt, att hon säger att hon tycker att det är i livräddande syfte lagen ska

användas. Här kan vi se en klyfta mellan lagens syften och hur den sen har kommit att användas i

praktiken. I 3 § LVM anges lagens syfte tydligt och klart. I kommentarerna till lagtexten sägs det

också att syftet med tvångsvården är att motivera missbrukaren till att på frivillig väg fortsätta sin

behandling. Detta innebär både ett långsiktigt och ett kortsiktigt mål, det långsiktiga målet är

frihet från missbruk och det kortsiktiga målet är motivation till fortsatt frivillig behandling.

Den fråga vi här har ställt oss är varför det ser som ut som det gör? Hur kommer det sig att de

socialarbetare vi intervjuat ger en helt annan bild av vad de anser vara lagens förtjänster, och vad

de i viss mån menar vara dess huvudförtjänst, än vad lagstiftarna har avsett. Samma sak är det

med den tidigare forskning som vi tagit del av inför och under vårt arbete med uppsatsen. Hur

kommer det sig att den kritik som forskningen har, är så olik den som socialarbetarna på fältet

har? Här kan man se att forskarnas syn på lagen är mer i överensstämmelse med lagstiftarens än

med socialarbetarnas.

Man skulle kunna tänka sig att vårt val av litteratur beror på vår från början kritiska inställning till

hur lagen fungerar, men vi anser att vi inte på något vis har valt i selektivt syfte. Det är till och
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med svårt att hitta litteratur som tycker att den nuvarande tillämpningen av lagen är bra. SiS –

som är huvudman för LVM-hemmen – har själva en kritisk inställning till hur lagen används. Den

kritik som framförs i den forskning vi tagit del av är främst om hur lagen omsätts ute i

kommunerna av de olika socialnämnderna. Man ger kommunerna kritik för att de använder lagen

som en nödlösning. För att de i större utsträckning använder den för att rädda liv snarare än att ha

en mer långsiktig planering.

I SOU 2004:3b skrivs det att socialarbetarna använder lagen främst som en nödlösning, som man

väntar in i det sista med att ta till (s. 211). Slutsatsen utredarna drar är att det skulle ha sin grund i

ekonomiska orsaker som inte medger några chansartade placeringar på en institution. De säger

också att lagen skulle kunna användas i betydligt större utsträckning än enbart när missbrukaren

är på väg att dö.

Här tycker vi oss se en avgörande skillnad i inställningen till lagen. Forskarna diskuterar utifrån

lagtexten och dess förarbeten medan socialarbetarna diskuterar utifrån sin arbetssituation i

vardagen. Forskarna konstaterar att socialarbetarna inte följer de syften som lagstiftaren avsåg när

lagtexten skrevs och riktar då detta som en kritik till de olika kommunerna. Socialarbetarna

däremot vill inte riktigt ta till sig den kritiken och de menar att de faktiskt gör allt vad de kan för

att människor ska slippa att hamna i den situationen att ett LVM behöver bli aktuellt. Att det

istället är bättre att satsa krafterna och resurserna på den frivilliga behandling och öppenvård som

finns i den egna kommunen. Det går att tyda deras resonemang så att de tycker att en satsning på

hemmaplan både ur behandlingssynpunkt och rent ekonomiskt är försvarbart.

Socialarbetaren i chefsposition i Helsingborg menar att går klienterna nyktra och drogfria från

deras egen öppenvårdsbehandling, så går de ut mycket nyktrare än om de hade varit på en extern

behandling. De menar också att det är svårt att behandla och motivera människor under tvång,

att det innebär en kränkning. I deras tankegång framkommer att de tycker att det är nästan en

självklarhet att det är sista utvägen när de tar någon på ett LVM.

Som vi väljer att tolka detta resonemang handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett

samhälle där socialarbetarens roll är mer kontrollerande och där det handlar om att göra en

bedömning av om någon dricker/knarkar för mycket? Eller vill vi ha ett samhälle där det finns

tillgång till en ordentlig frivillig behandling som ett alternativ till tvångsvården? Den bild som vi

har skapat oss – även om vi förstår att det inte går att dra några vetenskapliga växlar på de få

intervjuer vi gjort – är att den inställning som finns ute i kommunerna är en sund och human

inställning. Med det inte sagt att forskarna är inhumana, men vi tycker oss se att det finns ett sort

avstånd mellan de som det forskas kring och de som forskar.
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Vi tycker att den kritik som forskningen framför missar en viktig sak. Hur kommer det sig att det

finns en så totalt annorlunda bild ute på fältet, än vad det gör från lagstiftarens sida. Hur ser den

implementering ut som gör att denna skillnad blir så tydlig, som vi faktiskt tycker att den är. Är

det inte något som missats när det gäller implementeringen av LVM? Lyssnar utredarna på vad

socialarbetarna säger? Det kanske är fler frågor än vi ger svar på, men vi tycker dock att de är

relevanta att ställa sig.

Som sagt så tycker vi att arbetet med denna uppsats har väkt många tankar och frågor hos oss

under arbetets gång. En tanke vi fått är hur stor kunskap har socionomer i allmänhet om LVM?

Tittar vi på vår egen utbildning i dag är det inte många timmar som ägnas åt ett så pass viktigt

område, som man väl ändå får säga att LVM och tvångsvård innebär.

Vi vill dock påpeka att vi inte helt förbehållslöst godtar den bild som vi fått genom våra

informanter. Den diskrepans som finns mellan den värld som utgör klienternas och den som

utgör socialarbetarnas värld är påtagligt stor enligt den tidigare forskning som vi tagit del av.

Även om vi tar med i bilden att ett tvångsomhändertagande enligt LVM i sig, kan frammana en

kritisk och negativ inställning hos klienterna, finns det ändå vissa fakta som vi inte kan bortse

ifrån.

Den bild som vi fått från de undersökningar vi tagit del av ger inte någon fördelaktig bild av

hur klienterna upplever att de blir behandlade och bemötta av socialtjänsten. Som exempel kan vi

nämna forskningsrapporten ”De kom i varje fall ut fräscha och fina”, om tvång och hemlöshet som

Yohanes m.fl. (2002) gjort. Där framkommer att ingen av de 31 missbrukare som saknade bostad

före LVM hade det efter det att LVM-vården avslutats. Några av dem som hade bostad när

tvångsvården inleddes hade förlorat den när den avslutades.

Här stämmer inte den positiva bild vi fått när vi gjort våra intervjuer. Dock fick vi klart för oss

att kommunerna menade att det berodde på den situation som råder på bostadsmarknaden och

att den inte är helt lätt att hantera när det gäller missbrukare. Men ändå finns bilden kvar som

klienterna ger av att de blir övergivna av socialtjänsten när de väl är på plats på LVM-hemmet.

Här återkommer vi till våra tankar om att det är något skevt med den implementering (eller

avsaknad av?) som funnits och gjorts sen lagens tillkomst 1982. Det är många aspekter som

behöver vägas in i en analys om hur denna diskrepans mellan socialarbetarna och klienterna är

beskaffad. Vi tycker oss se att det är så att lagstiftaren har sin bild, sin verklighet av hur lagens

syften skall tolkas och att socialarbetarna har sin bild, sin verklighet. Hur själva gången från de
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som beslutar ner till de som arbetar med LVM i sin vardag ser ut är svårt för oss att säga. Men vi

menar att det är här en del av det problemet finns.

Även om vi inte tror oss sitta inne med någon lösning på detta problem så kanske vi ändå kan

förklara det till en del med hjälp av de tankegångar Repstad (1997) har om organisationer. Han

talar om att i en organisations officiella mål hittar man vanligtvis de regler, paragrafer och

informationsskrifter som anger dess mål. Dessa mål är ofta diffust formulerade – vilket vi

egentligen inte kan säga om LVM:s lagtext – eller som Repstad säger att de ”är föga

operationella” (s. 124). Det är sällan som det anges konkret i de officiella målen hur dessa mål ska

uppnås. Denna otydlighet (kan vi tänka oss) skapar i sin tur en otydlighet inom organisationen

bland dem som har till uppgift att omsätta dessa mål i praktiken. Den verklighet som finns på den

nivå där lagarna tillkommer är helt olik den som finns på socialarbetarnivå. Socialarbetarna har en

allt knappare ekonomi och sina lokala politiker att förhålla sig till, samtidigt som de ska förhålla

sig till den lagstiftning som LVM utgör. Det är inte svårt att göra sig en bild av hur dessa

motstridiga budskap skapar en målförskjutning inom organisationen som gör att socialarbetarna

skapar sig en egen bild. De ser till vilka resurser som finns och vilka möjligheter de har att

omsätta lagtextens intentioner. Deras vardagsverklighet blir det som blir den lokala

organisationens faktiska mål. De ser helt enkelt inte samma möjligheter med lagen som dess

skapare gör.

Vi tycker oss se en möjlighet till förändring i framtiden. Det betänkande från LVM utredningen

(SOU 2004:3) som lämnades i slutet på januari 2004 har resulterat i en del olika eftervårdsprojekt

runt om i landet. I södra Sverige har ett projekt startats som kallas för EES (eftervård i SiS södra

regionen) vars syfte är att genom en randomiserad kontrollerad studie prova en ny

eftervårdsmetodik. Det betyder att de kommuner som kommer att delta i den här studien får sig

tilldelat en speciell eftervårdssamordnare. Tanken är att denne eftervårdssamordnare ska kunna

effektivisera eftervården genom att följa upp den planering som påbörjats under LVM-vistelsen

och sedan följa upp dem ett år efter den avslutade tvångsvården.
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Bilaga 1 – Intervjuguide och checklista

Ge en allmän beskrivning av kommunen.

Berätta om missbrukararbetet i kommunen.

Vilka möjligheter finns att få hjälp

Organisationen av missbruksarbetet/socialtjänsten

Kommunens mål med missbruksarbetet

Egna tankar kring det arbetet

Egna erfarenheter av missbruksarbete. Hur det ser ut och/eller borde vara.

Berätta om kommunens arbete med LVM.

Organisation

Omfattning

Erfarenheter i kommunen och egna erfarenheter

Egna uppfattningar

Tanken/syftet vid LVM-ansökan

Syftet som anges i lagen

Tanker kring det tvång som lagen innebär

Svagheter och styrkor med LVM

Dygnsavgiftens roll gentemot nyttjandet av LVM-vård

Omfattningen av att klienterna går vidare till frivillig vård

Beskriva hur planeringen kring LVM-vården ser ut.

När planeringen görs

Vad planeringen innehåller

Om det görs eftervårdsplanering

Det viktigaste i planeringen?

Varför planeringen ser ut som den gör

Vilka som är delaktiga i planeringen

Hur planeringen följs upp och revideras

Vilka mål som finns för eftervården

Vad för skillnader som finns mellan planering och genomförande av eftervården

Erfarenheter av eftervården.



Bilaga 2 – Informanterna

Bilaga 2 – Informanterna

Intervju 1 Två socialarbetare på fältet i Klippan, en kvinna och en man, som arbetet under

lång tid.

Intervju 2 Kvinnlig socialarbetare i chefsposition i Hässleholm, som arbetat några år.

Intervju 3 Manlig socialarbetare på fältet i Helsingborg som arbetat under mycket lång tid.

Intervju 4 Kvinnlig socialarbetare i chefsposition som arbetat under mycket lång tid.

Intervju 5 Manlig socialnämndspolitiker i Helsingborg som varit aktiv under flera

mandatperioder.

Intervju 6 Kvinnlig socialarbetare på fältet i Hässleholm som arbetat en kort tid.

Intervju 7 Manlig socialnämndspolitiker som varit aktiv under några mandatperioder.

Intervju 8 Kvinnlig socialarbetare i chefsposition som till för en kort tid sedan varit chef över

missbruksgruppen, och arbetat under lång tid.

Intervju 9 Kvinnlig socialnämndspolitiker som varit aktiv undre många mandatperioder.




