
Socialtjänstens beroende-

öppenvård i Botkyrka och 

Huddinge



Kommunens uppdrag riktat till personer med 

beroende eller skadligt bruk

• Alla kommuner har samma uppdrag gentemot sina medborgare men organisationen 
skiljer sig åt.

Socialtjänsten ansvarar för de psykosociala insatserna för personer med beroende eller 
skadligt bruk.

• Regionen för de sjukvårdande insatserna enligt HSL

• medicinering, avgiftning, drogtester, diagnostik, psykoterapier.

Regionens och kommunens verksamheter samarbetar för att insatserna ska bli 
effektiva.



Socialtjänstens insatser är frivilliga och ges med stöd av socialtjänstlagen (SoL)

Socialnämnden kan besluta att omhänderta en person med tvång och ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten 

med stöd av LVM.

Om

Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.

Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv.

Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Och det inte går att tillgodose behovet på frivillig väg.



Socialtjänstens öppenvård

Alkohol, narkotika, hasardspel

Myndiga personer med beroende eller skadligt bruk
Anhöriga

Ges efter biståndsbeslut från socialsekreterare

Eller som generell serviceinsats



Hur får en kontakt med öppenvården?

• Egenanmälan

• Remisser och hänvisningar

FK, AF, regionen, arbetsgivare och skolor, kriminalvården

Ansökan eller 
remiss

Utredning av 
socialsekreterare

Beslut Behandling Uppföljning Avslut



Beroende
Bruk/riskbruk/missbruk/beroende/substansbrukssyndrom

• Gränserna mellan bruk, riskbruk och missbruk/beroende/substansbrukssyndrom är flytande och 

individuella.

• Standardglas: 2 x 33 cl lättöl, 50 cl folköl, 33 cl starköl, 15 cl vin, 4 cl sprit

• Riskbruk: män <14 standardglas/vecka, kvinnor <9 standardglas/vecka, eller män <5 standardglas/tillfälle, 

kvinnor <4 standardglas/tillfälle



Substansbrukssyndrom enligt DSM-V

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders upplaga nr 5

1. Alkoholsug och/eller drogsug

2. Upprepat bruk som leder till misslyckanden på arbetet, i skolan eller i   hemmet

3. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada, t.ex. rattfylleri

4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av 

berusning

5. Ökad tolerans



6. Abstinens 

7. Brukar i större mängd/under längre tid än vad som avsågs.

8. Varaktig önskan/misslyckade försök att begränsa/kontrollera bruket.

9. Mycket tid ägnas åt att få tag på, använda eller hämta sig från effekten.

10. Viktiga aktiviteter överges eller minskas på grund av bruket.

11. Bruket fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.



Substansbrukssyndrom enligt DSM-V

• Milt (2-3 kriterier uppfyllda under 1år)

• Måttligt (4-5 kriterier uppfyllda under 1år)

• Svårt (6 eller fler kriterier uppfyllda under 1år)

Ex: Måttligt opiatsyndrom, svårt alkoholsyndrom



Varför utvecklar man ett beroende?

Beroende är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som 
orsakade beroendet är lagrade.

Ett komplext samspel mellan: 

• Psykologiska faktorer

• Fysiologisk sårbarhet och ärftlighet

• Tillgänglighet

• Social situation 

Det är svårt att peka ut vilken som är den mest centrala orsaken och detta kan också variera mellan olika 
personer och grupper. Det räcker därför inte heller att behandla/åtgärda endast en av dessa delar.



Medberoende

Ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en person 

med beroende av alkohol, narkotika, spel eller annat destruktivt beteende. Den 

medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är 

beroende i hopp om att kunna hjälpa.



Öppenvård vuxen

- HBTQ certifierad mottagning

Unga vuxna 18-25 år

Behandling och motivation

Samordning och sysselsättning

ACRA, CRA, CPU, HAP, CRAFT, 
spelbehandling, individuella insatser

25 år och äldre

Behandling, anhörigstöd

Uppsökande arbete

CRA, CRAFT, cannabisbehandling, 12-
stegsbehandling, MI, lågtröskelalternativ, 
spelbehandling, KBT, kontrollerat 
drickande



Utvecklingsområden

• Systematisk uppföljning

• IPS

• ORS/SRS

• Samsjuklighet

• Anhörigarbete

• ACT

• Utökade insatser i grupp



Huddinge öppenvårds uppdrag 

Bedriva psykosocial behandling i grupp och enskilt för personer från 20 år med 
substansbrukssyndrom samt för personer från 20 år med spelberoende. 

Erbjuda deltagande i skaparverkstad, friskvård, kultur- och fritidsaktiviteter, samt frukost och lunch. 

Erbjuda anhörigstöd och anhöriggrupp. 

Bedriva arbetsrehabilitering utifrån IPS-metoden för personer från 20 år med psykisk ohälsa och för 
personer med substansbrukssyndrom. 



Behandlingsformer Huddinge ÖV

12-stegs-program 12 veckor. Sysselsättning och friskvård erbjuds. Löpande intag. Ett års eftervård.

Motivationsprogram 10 veckor . Sysselsättning och friskvård ingår i programmet. Löpande intag.

Utsluss-program 20 veckor. Eftervård, sysselsättning och friskvård ingår. Löpande intag. 

Enskild Behandling 2-6 mån. KBT, MI, MET, CRA, ÅP, HAP och ”Till spelfriheten”.

KBT-program 15 veckor. Sysselsättning och friskvård erbjuds. Löpande intag. Ett års eftervård.

Anhörigprogram 6 veckor. Ingen biståndsbedömd insats. Öppen för alla kommuninvånare.

Kompletterande grupper: Kvinnogrupp och mansgrupp. Pågår teminsvis.



Systematisk uppföljning Huddinge öppenvård

Sedan 2016 följs alla behandlingsinsatser på öppenvården upp med UBÅT (Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder) som är 

en del av ASI-programmet (ASI: Addiction Severity Index).

Nationellt resultat av tidigare genomförda UBÅT:ar visar att ca 70% av alla klienter blir bättre efter deltagande i en behandling. 

Brukarskattningar i våra genomförda UBÅT:ar för 2018 visar att 86 % av våra klienter upplever att deras problem blivit bättre 

efter deltagande i våra behandlingsinsatser. 

Sedan 2018 mäter öppenvården kostnader för varje behandlingstimme och utnyttjandegraden av respektive behandlingsinsats 

månadsvis. Nyttjandegraden för 2019 låg på 92 %.



Kontaktuppgifter

Sara Hållstrand Martinsson

Enhetschef

08-535 316 80

Sara.Hallstrand-Martinsson@Huddinge.se

Forum 4:a och IPS-teamet

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Huddinge kommun

Tor Löfgren

Enhetschef

070-2932405

tor.lofgren@botkyrka.se

Öppenvården vuxna

Socialförvaltningen

Botkyrka kommun

mailto:Sara.Hallstrand-Martinsson@Huddinge.se
mailto:tor.lofgren@botkyrka.se

