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Inledning 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) trädde i kraft den 1 

januari 2004 och möjliggör för Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region och kommun att 

samverka finansiellt. De fyra parterna bildar tillsammans ett Samordningsförbund och tar 

själva beslut på vilket sätt samverka ska utformas utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att individen ska få hjälp och 

stöd till rehabilitering och därmed en möjlighet till självförsörjning. Genom samverkan kan 

parterna även utveckla det gemensamma ansvaret i rehabiliteringsarbetet och fördela befintliga 

och nya resurser mer effektivt. Detta görs för att möta behov från individer med en kombination 

av sociala, medicinska, psykiska och arbetsmarknadsrelaterade problem som kräver 

koordinerade insatser och stöd från ett flertal olika samhällsaktörer. Om denna koordinering 

inte sker så riskerar individen att hamna i en gråzon mellan myndigheterna med ineffektiva och 

kortsiktiga insatser som följd. Samordningsförbundet kan ses som en struktur för att möjliggöra 

samverkan mellan myndigheterna över tid. 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden genomförde en kartläggning av sin verksamhet 

2019 (Alfredsson). I denna kartläggning framkom att trots samverkansavtal så fungerar 

samverkan inte alltid optimalt då det i vissa lägen uppstår ett stuprörstänk inom den egna 

organisationen vilket innebär att man fokuserar på sitt eget uppdrag, budget, funktion, regler 

och förordningar istället för att fokusera på individens behov. Andra försvårande 

omständigheter för samverkan är långa beslutsvägar, många personalbyten och resursbrist. En 

allvarlig sak som framkommer är att det ibland saknas en holistisk och gemensam syn på 

individen, då man har ett oliktänkande kring individens behov. Sätten att definiera, förklara och 

åtgärda gemensamma problem för individen blir därför motstridiga och individen upplever att 

de berörda verksamheterna drar åt olika håll och ger därför inte ett koordinerat och 

sammanhållet stöd. Målet att varje enskild individ ska erbjudas rätt insats, i rätt tid av rätt aktör, 

uppfylls därmed inte alltid. 

Detta samverkansproblem blir mera allvarligt ju mer komplexa behov individen har. 

Samordningsförbundet har identifierat en grupp med speciellt svåra och komplexa behov och 

som är svår att erbjuda relevant stöd, målgruppen är ungdomar med missbruk i kombination 

med social och eller psykiatrisk problematik.   

Enligt Socialstyrelsen (2019b) och Sveriges kommuner och regioner (2018) så sker det en 

ökning av missbruk/ beroende i kombination med social/psykiatrisk problematik hos unga 

personer och samtidigt i kontakten med gruppen konstateras bristande samverkan mellan 

huvudmännen.  

Många av de individer som Samordningsförbundets verksamheter kommer i kontakt med har 

ofta en komplicerad problematik där enskilda parter har svårt att på egen hand möta de behov 

som uppstår. Huvudmännen har idag inte någon tillräckligt utbyggd verksamhet för att 

tillgodose målgruppens behov. Det finns därför en stor risk för att dessa personer faller utanför 

systemet, alternativt bollas runt i ett system utan att komma vidare med sina liv. Det är också 

sannolikt att personer med denna komplicerade problematik finns men deras problematik är inte 

synlig hos samtliga parter inom samordningsförbundet varför behov av samordning för denna 

grupp speciellt behövs. Det är viktigt att inte rigida tidsramar och kriterier begränsar 

tillgängligheten för de som verkligen har behov av stöd.   
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Denna förstudie kommer därför att fokusera på hur stödet till denna grupp kan förbättras och 

säkras. Målgruppen definieras närmare som ungdomar/unga vuxna i åldern 16- 25 år med 

missbruksproblematik i kombination med social och/eller psykiatrisk problematik. Det finns 

anledning att anta att mörkertalet för denna grupp är stort då dessa ungdomar inte alltid är 

motiverade till stöd och håller sig utom räckhåll från myndigheter och deras försök att stödja 

dem. En annan komplicerande faktor är att många av ungdomarna i målgruppen inte är utredda 

eller har någon fastslagen diagnos kring sitt missbruk eller psykiatrisk problematik, utan 

uppvisar endast symptom på att ha denna dubbla problematik. Vi har i förstudien valt att ha 

denna breda definition av målgruppen. 

Denna förstudie ska bilda underlag för kommande arbete med att utveckla 

arbetsmetoder/modeller anpassade för att samordna resurserna och mer effektivt möta den 

problematik som finns hos målgruppen. Förstudiet skall specifikt beakta möjligheterna att 

tillämpa en partsgemensam arbetsmodell med Case Management (CM) som förebild. 

Begrepp som används i förstudien 

Det förekommer många termer och begrepp i förstudien. Definitioner av dessa begrepp är 

främst hämtade från Socialstyrelsen termbank, men även från övriga Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och regioner. 

Samverkan är ett ”övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst 

syfte”. Samverkan kan ske inom och mellan enheter, myndigheter och samhällsaktörer och till 

exempel gälla aktiv utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 

Samarbete avser ett ”gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift”. Samarbete 

kan ske både på ett organisatoriskt och på ett mellanmänskligt plan. Ett organisatoriskt 

samarbete är till exempel att två organisationer ordnar och genomför ett gemensamt 

seminarium. Exempel på ett mellanmänskligt samarbete är när vård- och omsorgspersonal 

hjälps åt med insatser till den enskilde. 

Samordning innebär ”koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet 

och större effektivitet”. Ett exempel är en samordnad individuell plan, där vård- och 

omsorgsplanering utförs gemensamt av berörda i verksamheter inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

Personcentrerad vård innebär att se den enskilda personen, att involvera och anpassa efter 

individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och 

mer kostnadseffektiv. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som utgår från att man 

är mer än sin sjukdom/ problematik och där startar vårdsamordningen med frågan – ”Vad är 

viktigt för dig?”  

Samsjuklighet betyder att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar, 

exempelvis menas här att en person samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för missbruk eller 

beroende och för någon annan form av psykisk störning Det är sedan länge välkänt att personer 

med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer 

med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en ökad risk för beroende. Begreppet kan 

användas i vid betydelse och inbegripa allvarligt missbruk och psykisk ohälsa utan fastställd 

diagnos. Begreppet används för att beskriva vår målgrupp. 
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Beroende. ICD-10 är en allmänt accepterad standard för klassificering av hälsotillstånd i vilken 

beroende definieras. Den är utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO) och används inom all 

hälso- och sjukvård. Enligt ICD-10 betecknas begreppet missbruk med skadligt bruk, det vill 

säga bruk av substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt. För beroende enligt 

ICD-10 gäller att tre av följande sex kriterier i fallet alkohol ska vara uppfyllda:  

• Stark längtan efter alkohol.  

• Svårigheter att kontrollera intaget.  

• Fortsatt användning trots skadliga effekter.  

• Prioritering av alkoholanvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser.  

• Ökad tolerans.  

• Fysiska abstinenssymtom. 

 

Missbruk är ett vedertaget begrepp som används främst inom kommunala verksamheter. 

Sveriges kommuner och regioner föreslår att begreppet missbruk bör fasas ut och ersättas med 

begreppet skadligt bruk (2018) för att skapa en gemensam begreppsbild och för att minska 

stigmatiseringen. Med skadligt bruk menas att användandet leder till problem, på ett sätt som 

skadar hälsan och/eller får sociala konsekvenser. 

Case management CM är egentligen ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller. I 

samtliga modeller har en vårdsamordnare, en så kallad Case manager, en koordinerande 

funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp 

med klienten. Däremot skiljer sig de olika modellerna vad gäller intensiteten i kontakten, graden 

av samordning samt vårdsamordnarens roll i de behandlande och rehabiliterande insatserna. 

I den ursprungliga ”mäklarmodellen” har en Case manager ingen klinisk expertis och genomför 

inte egna behandlingsinsatser. I den kliniska Case management-modellen har personen förutom 

det samordnande ansvaret också en viss behandlande roll, exempelvis vid social träning och 

familjestöd. I modellen för intensiv Case management är samordnaren ofta en samtidigt kliniskt 

verksam terapeut som har tät kontakt med ett relativt litet antal klienter. Den mest omfattande 

modellen ”Assertive community treatment” (ACT) innebär att hela det samordnande och 

behandlande ansvaret tas av ett team där exempelvis socialarbetare, sjuksköterska och psykiater 

ingår. Teamet arbetar aktivt uppsökande med relativt få personer per behandlare och finns 

tillgängligt dygnet runt. I resursmodellen utgår samordnaren mer från klientens egna val och 

starka sidor vid planeringen av insatser och agerar mer uttalat som patientens ombudsman än i 

andra modeller. Här ingår insatsen personligt ombud som är den form av mindre intensiv Case 

management som används mest i Sverige i dag. 

Det finns stora variationer mellan verksamheter i hur insatsen personligt ombud utförs och 

organiseras. Även rehabiliteringsmodellen betonar klientens egna önskemål och val, och 

inriktas på den typ av färdighetsträning som behövs för att klienten ska nå sina mål. 

BIP forskningen. Ett sätt att arbeta med att få målgruppen ut i arbetslivet är den pågående BIP-

forskningen, som är grundad på en dansk studie och intervention och som jobbar med flera 

indikatorer samtidigt. Syftet med Beskæftigelses (Sysselsättnings) Indikator Projektet (BIP). 

Forskningen undersöker förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och 

sannolikheten för att komma i anställning för personer med komplex problematik. 

Forskningsprojektet har gett kunskap som kan användas för att kvalitetssäkra och utvärdera 
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effekten av arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier (Århus 

universitet, 2020). 

• Arbeta med flera insatser samtidigt, t.ex. arbetspraktik kombinerad med en hälsoinsats. 

• Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 

• Ha en handledare som tror på individens förmåga att komma till arbetet 

• Ha samma handledare under hela perioden. 

• Hela tiden ha fokus på arbete/studier. 

Sammanfattning av förstudien 

Förstudien är initierad av Socialförvaltningen i Jönköpings kommuns med ett uppdrag att 

fokusera på hur stödet till ungdomar/unga vuxna i åldern 16- 25 år med missbruksproblematik i 

kombination med social och/eller psykiatrisk problematik kan förbättras. 

Samordningsförbundets styrelse finansierar studien och beredningsgruppen står bakom studien.  

 

Förstudien består av en genomgång av kunskapsläget för målgruppen, intervjuer med olika 

verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, en dialog med olika nätverk samt en 

inventering kring tidigare förslag som inte genomförts. Slutsatser och förslag till prioriterade 

utvecklingsområden ges.  

 

Förstudien drar slutsatserna att tillräckligt stöd till målgruppen inte ges då de berörda 

verksamheterna inte har tillräcklig samverkan och samsyn, och att lagarna samt de 

administrativa rutinerna som dessa verksamheter har inte är synkroniserade med varandra för att 

möta behoven. Det som istället behövs är att verksamheterna ska kunna matcha upp individens 

behov med en personcentrerad vård och genom personcentrerad samverkan sker insatserna 

koordinerat. Organisationen och insatserna bör samlas runt en individ och utgå från dennes 

förutsättningar. 

 

Förstudien föreslår utifrån materialet följande fem identifierade utvecklingsområden: 

• Pågående utvecklingsarbete inom länet och inom kommunerna måste samordnas. Alla 

planerade utvecklingsinitiativ för att förbättra stödet för målgruppen bör vara 

koordinerade med varandra och bygga på bästa möjliga evidens. 

• En drogförebyggande ungdomsmottagning baserad på råd och service med både 

personal från kommunerna med socionomkompetens, samt medicinskt kunnig från 

regionen behöver byggas ut för att på ett tidigt stadium möta behovet hos målgruppen 

(ett s.k. Mini-Maria finns som ett befintligt förslag). 

• BOP-teamet och andra samlokaliserade och integrerade verksamheter såsom Enter bör 

vara vägledande för kommande satsningar för att öka sannolikheten att uppnå en 

personcentrerad vård och samverkan för målgruppen. Det finns ett befintligt förslag om 

tillsättande av ett BOP-team för ungdomar som bör aktualiseras. 

• Det behövs, för att undvika att målgruppen passiviseras, ordnas någon form av 

lågtröskelverksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning i väntan på att ungdomen 

inväntar eller genomgår koordinerad behandling.  

• Case management (CM) bör utvecklas och speciellt utbildad SIP-samordnare med CM-

liknande mandat bör tillsättas för att samordna insatserna för målgruppen.  
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Metod och genomförande 

Förstudien skall ge svar på följande frågeställningar som ledningen för Samordningsförbundet 

har efterfrågat: 

• Hur många ungdomar i denna målgrupp uppskattar ni att er verksamhet kommer i 

kontakt med (andel/ antal)? 

• Vilka insatser ger ni idag till denna målgrupp och hur blir utfallet av dessa insatser?  

• I vilken utsträckning använder ni Samordnad individuell plan (SIP) för målgruppen? 

• Vilka tydliga problem ser ni när det gäller att ge stöd till denna målgrupp? 

• Hur tycker ni utifrån er verksamhet att ett samlat och koordinerat stöd till denna 

målgrupp skulle kunnat vara utformat? 

• Vad anser ni behöver hända för att uppnå ett sammansatt stöd till målgruppen? 

 

Vi har för att svara på dessa frågeställningar gjort en kortare kunskapsredogörelse kring 

målgruppen och begreppet samsjuklighet. Vi ger även en kortare redogörelse kring de olika 

satsningar och förslag kring målgruppens behov som har varit aktuella i regionen och i 

Jönköpings kommun. 

Vi har därefter intervjuat 24 personer inom Samordningsförbundets verksamheter inom 

kommun, region, försäkringskassan och arbetsförmedlingen utifrån nämnda sex frågeställningar 

samt även varit i kontakt med nätverk som arbetar med aktuell målgrupp. 

Verksamheter som har intervjuats i förstudien. 

Kommunala 

verksamheter 

Mullsjö (2 intervjuer): Socialtjänsten Bistånds och missbrukshandläggare. 

Arbetsmarknads enheten Ungdoms coach.  

Habo (2 intervjuer): Socialtjänsten Vuxensidan, Förste socialsekreterare. 

Arbetsmarknadsenheten Ungdomscoach. 

Vaggeryd (4 intervjuer): Mötesplatsen som drivs av socialtjänsten, 

arbetsmarknadsenheten samt kyrkor i Vaggeryd. Socialtjänsten tre intervjuer: 

enhetschef missbruk vuxen, enhetschef försörjnings stöd, samt 

Arbetsmarknadsenheten. 

Jönköping (8 intervjuer): Socialtjänsten: Chef för barn och ungdom. Chef för 

missbruk myndighet. Chef för missbruk behandling. Samordnare 

ungdomsbehandling. Chef för ungdomsbehandling och Tellus. Chef unga vuxna 

försörjnings stöd. Förste socialsekreterare funktionshinder omsorgen. 

Arbetsmarknadsenheten enhetschef. 

Regionala 

verksamheter 

(3 intervjuer): KBT-terapeut Beroende enheten Ryhov. Processledare 

Rehabkoordinatorer. Verksamhetsutvecklare Psykiatriska kliniken. 

Försäkringskassan (2 intervjuer): Enhetschef sjukförsäkringsenheten, enhetschef för aktivitets 

ersättning 

Arbetsförmedlingen ( 1 intervju): Chef för Arbetsförmedlingen.  

Samlokaliserade 

verksamheter med 

personal från flera 

huvudmän 

(1 intervju): Enter Jönköping 

Andra kommuner (1 intervju): Värnamo kommun om deras arbete med Case Management 
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Deltagit i 

diskussioner i olika 

nätverk 

(3 tillfällen). Barn och ungdomsgruppen Socialkontor Väster Jönköping. 

Chefsgruppen för barn och ungdom i Jönköping. Länsnätverket på Kommunal 

utveckling FoUrum som samverkar om målgruppen. 

 

Vi redovisar resultatet av intervjuerna utifrån frågeställningarna och gör sedan en 

sammanfattning av intervjuerna. 

Vi lägger därefter samman kunskapsläge, tidigare satsningar och försök till satsningar för 

målgruppen och sammanfattningen av intervjuerna till ett avsnitt där vi redovisar problem och 

tillkortakommande kring målgruppen i identifierade utvecklingsområden. Vi beskriver det som 

fungerar bra i avsnittet goda exempel att nå målgruppen. Slutligen skriver vi fram slutsatser av 

förstudien och beskriver några möjliga satsningar som den kommande studien rekommenderar 

att fokusera på. 

Bakgrund 

Kunskapsläge om och tidigare arbete för målgruppen 

Det har nationellt gjorts otaliga försök att anpassa vårdinsatser för att passa målgruppen 

samsjuklighet. Den senaste stora kartläggningen av situationen om samsjuklighet i Sverige 

gjordes i samband med den statliga missbruksutredningen som publicerads 2011. Det 

konstateras att samsjuklighet är vanligt förekommande i Sverige och i andra länder där 

kartläggningar gjorts (Socialstyrelsen, 2019b, s. 12). 

Personer med samsjuklighet utgör en heterogen grupp med varierande svårighetsgrad av 

missbruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen (Socialstyrelsen, 2019a, s. 56). 

Personer med svåra problem av ett eller båda tillstånden har också ofta samtidigt andra problem 

och därmed behov av ytterligare stöd och insatser. Samsjuklighet komplicerar diagnostik och 

behandling, och ställer krav på samverkan mellan beroendevård och psykiatri. Alla har dock ett 

behov av vård och behandling för båda eller flera av sina tillstånd och inte sällan också för 

andra problem, och därför berörs flera myndigheter och behandlingsverksamheter. Trots att 

samsjuklighet är vanligt och det finns ett stort behov av vägledning är det vetenskapliga 

underlaget på området begränsat (Ibid, s 57).  

 

Psykisk sjukdom är vanligt bland personer med missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2019a, 

s. 56). Bland personer som vårdas för sitt missbruk har 30–50 procent en samtidig psykisk 

sjukdom, vanligast är ångest- och depressionssjukdomar och personlighetsstörningar. Av dem 

med alkohol- eller drogmissbruk har drygt 20 procent också ADHD. Omvänt är också missbruk 

och beroende vanligare bland personer med psykisk ohälsa än i befolkningen i övrigt. Omkring 

20–30 procent av de personer som är aktuella i vården på grund av psykisk ohälsa har samtidigt 

ett missbruk eller beroende. Inom den specialiserade psykiatrin är det personer med 

psykossjukdomar och bipolär sjukdom som har högst förekomst av samtidigt missbruk eller 

beroende (ibid).  

 

Andelen klienter med tungt missbruk och psykisk ohälsa har ökat inom socialtjänstens 

missbruksvård (Sveriges kommuner och regioner, 2018, s. 17). Många av de som vårdats enligt 

LVM har tidigare också vårdats inom psykiatrin. Enligt Socialstyrelsen har nästan 40 procent av 

kvinnorna och drygt 25 procent av männen vid något tillfälle vårdats med stöd av lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT). 
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Komplex problematik kräver både sociala och medicinska insatser (Sveriges kommuner och 

regioner, 2018, s. 25). Socialtjänsten möter samtidigt många som inte har kontakt med hälso- 

och sjukvården och som inte heller är i behov av det. Det finns även många som söker hjälp för 

sitt beroende hos hälso- och sjukvården utan att vara aktuella inom socialtjänsten. 

Personcentrerad vård och samverkan 

Personcentrerad vård innebär att se den enskilda personen, att involvera och anpassa efter 

individens behov, resurser och förutsättningar (Sveriges kommuner och regioner, 2018, s. 14). 

På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och mer kostnadseffektiv. Personcentrerad vård är 

ett etiskt förhållningssätt som utgår från att personen är mer än sin sjukdom och där startar 

vårdmötet med frågan – ”Vad är viktigt för dig?”  

Personcentrerad samverkan innebär att samverkan har ett personcentrerat arbetssätt och 

förhållningssätt. Det innebär att aktörer som samverkar, inklusive personen själv, har en 

gemensam bild av och förståelse för hur vård- och stödprocessen ska se ut och utgår från 

antaganden kring personcentrerad vård (ibid). 

Det finns därför ett behov av att vid samsjuklighet fokusera på både samverkan och 

personcentrerad vård det vill säga personcentrerad samverkan, vilket sker i denna förstudie. 

 

Ett stort problem som uppstår vid samverkan kring personer med samsjuklighet är glappet som 

uppkommer när individen erbjuds hjälp för ett problem i taget, vid väntan på nästa steg i 

rehabiliteringen eller när en insats avslutas och ingen annan tar vid (Socialstyrelsen, 2019b, s. 

48). Ett problem som då ofta uppkommer är organisatoriska mellanrum. De uppstår när 

samordning av aktiviteter uteblir eller misslyckas: ”när en persons, grupps eller organisations 

ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information etc. tar slut utan att någon annans tar 

vid” (ibid s.49).  

 

Ett organisatoriskt mellanrum ger upphov till långa ledtider som är i fokus för denna förstudie. 

 

En uppdelning av resurser på olika huvudmän och enheter gör det svårt att arbeta med 

helhetsperspektiv, utifrån individens problembild och behov. Det hjälper dock inte alltid att 

skapa nya enheter, eftersom nya enheter innebär nya gränser och att nya mellanrum uppstår. 

Glappen, alltså de organisatoriska mellanrummen, kräver gränsöverskridanden för att hanteras. 

Brukarna rör sig mellan olika vårdenheter och ingen tar ansvar för hela vårdförloppet eller de 

ledtider som uppstår mellan besöken. Om det går att identifiera var glappen finns, så kan det 

finnas en potential till lösningar. Samverkan kan då innebära att alla inte gör samma sak, utan 

att man gör sin egen sak bättre definierad i ett större sammanhang. När samverkan fungerar, 

förstärks specialistkompetensen samtidigt som den integreras i en större helhet. Helhetssyn och 

synergier i samverkanssituationer uppstår när specialister tillsammans kan skapa en mer 

fullständig bild av verkligheten än om de agerar var för sig (ibid). 

 

Det är värt att nämna att Sveriges riksdag ger ett kommittédirektiv kring ”Samordnade insatser 

vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 

närliggande tillstånd” (Sveriges riksdag, 2020). I kommittédirektivet läggs ett uppdrag till 

utredaren som skall:  

• analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet kan 

förbättras mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman, 
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• se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna förslag på hur ansvaret 

för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman, 

• belysa frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och andra 

aktörer vars uppdrag berör personer med samsjuklighet och 

 

Socialstyrelsen (2019b, s. 60) har föreslagit en plan för personcentrerad vård, omsorg och 

samverkan som citerat i sin helhet lyder: 

”Socialstyrelsen tar i samråd med SKL fram en plan som förankras hos båda huvudmännen 

samt patient- och brukarorganisationer om hur personcentrerad vård, omsorg och samverkan 

kan implementeras i verksamheterna. I planen ingår att ta hänsyn till och anpassa samverkan 

och samordning till de särskilda behov som den heterogena populationen med samsjuklighet 

har. Ett genomgående tema som löper som en röd tråd genom förslagen i detta regeringsuppdrag 

är strävan mot en personcentrerad samverkan. Detta är systemets ansvar gentemot individen. 

Samordning av vård- och stödinsatser behöver individanpassas, och graden av stöd för att hjälpa 

patienten/brukaren att navigera i systemet varierar utifrån sjukdomsbild och sociala 

förutsättningar. En förutsättning för detta är att aktörer som samverkar (gäller såväl mellan som 

inom huvudmännen) har ett personcentrerat arbetssätt med beredskap och förståelse för de 

särskilda behov som patienter/brukare med samsjuklighet har. En viktig komponent för en 

personcentrerad vård, omsorg och samverkan är ett stärkt brukar- och anhörigdeltagande”. 

 

En användbar modell som syftar till att beskriva denna personcentrerade samverkan istället för 

att fokusera på organisations strukturer återfinns i Myndigheten för vårdanalys (2017, s. 11) 

som presenteras här nedan. Denna modell anser vi vara användbar för fortsatta satsningar för 

målgruppen om man vill uppnå personcentrerad vård och brukardelaktighet. 

Modellen innehåller sju samordningsmedel eller nivåer för att uppnå en samordnad vård och 

omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv: 

 

 

Individens perspektiv är kärnan i denna modell som tar fasta på om initiativet syftar till att skapa 

en gemensam värdegrund och kultur med individens behov som utgångspunkt. 
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• Tjänstesamordning handlar om att patienten eller brukaren ska uppleva vård- och 

omsorgsinsatserna som en sammanhållen tjänst. 

• Professionell samordning tar fasta på i vilken utsträckning som olika professioner 

samordnar insatserna. 

• Administrativ samordning handlar om hur administrativa system och andra 

stödfunktioner är samordnade. 

• Organisationssamordning ser till hur formaliserat förhållandet är mellan de 

verksamheter som samverkar. Vi skiljer på om verksamheterna gått samman till en 

organisation eller om samordningen bygger på avtal. 

• Finansiell samordning tar fasta på hur ersättningen påverkar förutsättningar för 

samordning. 

• Systemsamordning handlar om hur övergripande policys och regler skapar 

förutsättningar för samordning (ibid). 

Initiativ från lokal och regional nivå för målgruppen 

I denna förstudie tar vi med två tidigare försök att planera för personcentrerad vård och 

samverkan för målgruppen. Dessa två verksamheter ”Mini- Maria” och BOP-teamet för unga är 

inte genomförda utan är på ett planeringsstadium. Syftet med detta är att utifrån nationella 

riktlinjer fokusera på de förslag om verksamheter som är bedöms vara bäst lämpade att möta 

målgruppens behov på regional och lokal nivå. 

1/ Mini-Maria mottagning med förebild Maria mottagningen i Stockholm 

Möjligheten att starta en särskild mottagning med inriktning mot barn och unga med 

missbruksproblem har utretts under 2010-talet. Vi har hittat en presentation från 2016 där tre 

olika förslag till en sådan verksamhet beskrivs. Förslag ett omfattande stöd till ungdomar i hela 

regionen, förslag två och tre omfattade en verksamhet i Jönköping.  

Innehållet i förslaget omfattade en s.k. lågtröskelverksamhet där ungdomarna kan gå in genom 

dörren och söka för missbruksrelaterade problem. Personalen föreslogs ha kompetens att 

bedöma behov av insats enligt råd och service eller bistånd. Åldersgruppen var ungdomar upp 

till 21 år. Ungdomar och deras föräldrar eller anhöriga till ungdomarna skulle kunna vända sig 

dit. 

Verksamheten skulle på ett smidigt sätt kunna utveckla samarbete med socialtjänst, psykiatri, 

sjukvård, polis, u-mottagning, ungdomsarbetare m.fl. Mini Maria skulle bli ett 

kompetenscentrum med omfattande kunskap om olika preparat, behandlingsinterventioner, MI, 

screening, diagnostik etc. 

Förslag på bemanning socionom, sjuksköterska, psykolog och läkare i olika grader av 

anställning. I det utökade förslaget omfattande fler ungdomar i regionen även förslag på 

behandlingspersonal.  

Vad hände med förslaget? Vi har ställt frågan och det svar som vi fått är att kommunerna i 

regionen inte kunde komma överens om lokaliseringen och att behovet inte var lite stort i hela 

regionen då man t.ex. i Vaggeryd samarbetar med övriga kommuner i GGVV i verksamheten 

Galaxen. Inget tyder dock på att behovet t.ex. i Jönköping minskat, tvärt om efterfrågas än mer 

en verksamhet utvecklad utifrån ungdomars särskilda behov.  

Vi har tagit del av en omfattande översyn av missbruksverksamheten i Jönköpings kommun från 

2017. Där skriver utredaren i sin analys och slutsats ” Det finns anledning att se över om det 
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finns sätt att öka attraktiviteten till missbruksvårdens insatser för den yngre målgruppen. 

Personalgruppen beskriver att man har svårigheter med att nå de unga med hjälpinsatser. 

Förhoppningsvis kan den planerade verksamheten Mini-Maria innebära att fler under 25 år får 

hjälp. Sannolikt är det inte tillräckligt utan de nuvarande verksamheterna behöver också bättre 

nå fram till de unga. Eftersom många unga också har psykisk ohälsa är samverkan med 

socialpsykiatrin inom funktionshinderomsorgen och med Regionen nödvändig.” 

2/ BOP-team för unga i Jönköpings län 

Uppgifterna kommer från ett tjänstemannaförslag från missbruksvården i Jönköpings kommun. 

”Under de senaste åren har ett ökat antal personer sökt stöd och behandling från kommunens 

missbruksvård. Till ökningen hör ett högre antal personer i åldersgruppen upp till 29 år. 

Behovet av behandlingshemsvård har ökat och en del av ökningen handlar om den unga 

gruppen. Av 21 personer i åldersgruppen som är placerade på behandlingshem i april 2020 

tillhör i stort sett alla målgruppen för ett BOP-team för unga. Missbruksvården har ett 

nämnduppdrag att ta fram alternativa lösningar på hemmaplan. 

Regionen ser samma utveckling som kommunen. Det har blivit en mer komplex bild där den 

psykiska ohälsan har ökat i kombination med blandberoende i åldersgruppen. Detta har lett till 

att flera olika professioner inom hälso- och sjukvården kopplas in för att bemästra situationen. 

En ökad psykisk ohälsa har generellt uppmärksammats bland unga. I gruppen unga med 

missbruk eller beroende förekommer ofta också annan psykiatrisk problematik. Det innebär att 

de unga ofta behöver insatser från både kommunen och Regionen.  

Det är inte så många unga som nu har insatser från BOP. Båda huvudmännen gör bedömningen 

att en förklaring till det är begränsningen av vilka psykiatriska diagnoser som tillåter att en 

person blir inskriven i verksamheten. Om den nuvarande strikta begränsningen avseende 

diagnoser tas bort för den unga gruppen så kommer fler unga kunna få insats från BOP. 

Metoder som inbegriper nätverket passar väl för arbete med unga. I RACT ingår att mobilisera 

och göra familj, släkt och vänner delaktiga. Det är därför en lämplig metod för arbetet med unga 

som har psykisk ohälsa och samtidigt missbruk eller beroende. 

Erfarenheterna från många års arbete mellan huvudmännen kring den gemensamma 

verksamheten BOP är goda. Ett resultat är att den aktuella målgruppen inte ”faller mellan 

stolarna”. I många sammanhang, både nationellt och lokalt, betonas vikten av samverkan mellan 

kommun och region kring personer med missbruk och beroende. Ett bra sätt att ta sig an detta är 

att göra mer av det som redan fungerar. Ett ytterligare BOP-team skulle bygga vidare på den 

goda samverkan som redan finns och har därför goda förutsättningar att lyckas. 

Det nuvarande BOP-teamet skulle med ett BOP-team för unga ha åldersgruppen 30 år och äldre. 

De nuvarande diagnoskriterierna behålls för denna grupp. Genom det nya teamet frigörs 

utrymme till BOP-insats för ytterligare några personer i gruppen 30 år och äldre genom att de 

yngre tillhör BOP-teamet för unga.”  
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Intervjuer med verksamheter som kommer i kontakt med 

målgruppen 

 

Hur stor bedöms målgruppen vara av de intervjuade verksamheterna ? 

Försörjningsstödet är den verksamhet inom IFO, individ och familjeomsorgen, som når de flesta 

ungdomarna i målgruppen. Ungdomarna saknar ofta annan försörjning då man sällan har 

yrkesarbetat och därför saknar sjukpenninggrundande inkomst vid sjukskrivning. De bedöms 

inte vara anställningsbara och riskerar även falla ur arbetsförmedlingens system. Gruppen 

ungdomar med komplexa behov utgör ca 65 % av alla ungdomar som söker försörjningsstöd i 

Jönköping. Det innebär ca 70-80 ungdomar. Gruppen syns tydligare idag då man från samhället 

satsat på olika stödåtgärder för ”vanliga” ungdomar under pandemin. I kommunerna Vaggeryd, 

Mullsjö och Habo gör man bedömningen att ca.10 ungdomar per kommun och år räknas in i 

målgruppen. Inom barn och ungdom i Jönköping finns ca 25 ungdomar som kan räknas in i 

målgruppen i åldern 16-20 år. Många av dem är placerade på olika behandlingshem, SIS, statens 

institutions styrelse, eller stödboende. 

Enligt detta sätt att räkna kan vi se att vi har 120 ungdomar som tillhör målgruppen.  

Vilka insatser ges idag och hur uppfattas dessa insatser? 

Missbruksvården i Jönköping ger insatser via bistånd och utöver det finns flera verksamheter 

inom råd och service. Det pågår en diskussion kring hur resurserna skall fördelas på bästa sätt. 

Samsynsmöte inom socialtjänsten med FO, funktionshinder omsorgen och med regionen är ett 

forum att samordna insatser kring ungdomen. Samplaceringar förekommer med delat ansvar. 

Det är svårt att ändra strukturer då alla tänker på sitt och varje enhet har sin budget att hålla. 

BOP-teamet lyfts fram som en fungerande verksamhet med delat ansvar kommun/region. 

Interna svårigheter i kommunen påverkar t.ex. vilken hjälp man kan få då man definierar sitt 

uppdrag på ett ibland för snävt sätt och att man på så sätt missar hela människans behov.  

Försörjningsstöd i Jönköping lägger mycket tid på att hålla sig informerade om vilka 

verksamheter som finns och som man kan hänvisa ungdomarna till. Projekt uppstår och 

försvinner. Det saknas en långsiktig bestående verksamhet för ungdomar med komplexa behov. 

Vi behöver inte mer projekt! Bekymret är att ungdomarna inte platsar någonstans. Man 

samverkar t.ex. genom Arena-möten, remitterar till Enter när det är aktuellt och finns plats, 

Jobb-torg mm.  

Funktionshinderomsorgen handlägger en del av dessa ungdomar. Alla som tillhör personkretsen 

får ansöka om stöd. Det krävs utlåtande om att man tillhör målgruppen och att svårigheterna är 

bestående och behovet är långvarigt. Den insats som används mest är boendestöd där det finns 

specialutbildade team att möta målgruppen. Man lyfter fram att man idag har börjat utreda 

tillsammans med Individ- och familjeomsorgens barn och ungdoms verksamhet vilket upplevs 

som positivt för ungdomen och handläggarna. Det blir färre kontakter och bättre resultat. 

Samsynsmöte och delade placeringar är andra samverkansformer. Samsynsmöte fyller även en 

viktig pedagogisk funktion då man lär av varandra och om varandras verksamheter. Det är 

viktigt med rätt kompetens i mötet av målgruppen. Det saknas boende för målgruppen då de inte 

passar tillsammans med äldre personer.  
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Ungdomsbehandling i Jönköpings kommun har målgruppen ungdomar i åldern 16-21 år. Det är 

en ren kommunal verksamhet. De kan erbjuda alla olika behandlingsformer som kan ges av 

kommunen. Insatserna är behovsprövade utifrån mål som satts upp av ungdomen tillsammans 

med handläggare. Tidigare kunde man erbjuda stöd genom råd och service men inte längre. Man 

såg att man nådde fler ungdomar genom råd och service. Skulle verksamheten kunna 

kompletteras med personal från regionen skulle de kunna hjälpa betydligt fler.  

Tellus ungdomsboende i Jönköpings kommun är ett ungdomsboende för ungdomar 17-21 år. Ca 

20-30% av ungdomarna på Tellus har problem med missbruk i kombination med psykiatri. Man 

jobbar mot en fungerande vardag med olika stödinsatser. För att få till utredningar inom 

psykiatri har man köpt det genom en privat aktör. Utredningen tar då några dagar och ungdomen 

slipper köa i flera år. ”Det viktigaste är inte diagnosen utan vad man gör efteråt”! 

AMA, arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun har en särskild verksamhet som riktar 

sig till ungdomar upp till 25 år. KAA är en del av verksamheten och Ung Arena.  Ca 5-10% av 

ungdomar bedöms tillhöra målgruppen. De erbjuder stöd till ungdomar som har behov inom 

flera områden. Utvecklingsgarantin ligger inte längre på kommunen utan ungdomarna kan 

istället hänvisas till olika andra kompletterande aktörer. De upplever svårigheter att hitta 

aktiviteter för ungdomar med riskbruk, (vill inte använda missbruk), då ungdomarna själva ofta 

inte tycker att det är något problem. Vill man jobba med sitt missbruk och tar kontakt med 

hjälpare är man välkommen till AMA. För att lyckas med målgruppen behöver man bygga 

relation, få förtroende och skapa en trygg atmosfär. Det saknas en verksamhet, typ Enter, för 

målgruppen men även en verksamhet som kan ta emot ungdomarna under tiden de jobbar med 

sitt missbruk.  

Vaggeryd har en verksamhet, Mötesplatsen en lågtröskelverksamhet som tar emot de flesta, 

även målgruppen. Man bygger relationer och ger insatser genom råd och service. Öppenhet och 

tillgänglighet ska råda. Man ser till att inte blanda ungdomar och äldre med missbruk utan 

erbjuder olika tider. Man upplever att ungdomarna saknar förmåga att orientera sig i det 

splittrade vårdlandskapet med många kontakter och missar att komma till och därmed blir 

avfärdade från verksamheterna. De ser behov av tydlig struktur och stöd med personlig 

utveckling. Galaxen finns för ungdomar med missbruk i kommunen, ett samarbete inom 

GGVV. Vaggeryd har en arbetsmarknadsavdelning, AME, som kommer i kontakt med ett fåtal 

av ungdomarna i målgruppen. Man ska ha någon form av arbetsförmåga eller en vilja att pröva 

arbetsförmågan för att bli aktuell. Man samverkan med Galaxen och psykiatrin. Man upplever 

brister i samarbetet med psykiatrin då det tar lång tid för ungdomarna att få kontakt där.  

Mullsjö kommun möter ca 10 ungdomar i målgruppen. Där finns en liten AME-enhet som 

försöker nå ungdomarna. Det är oftast föräldrarna som tar kontakt då man behöver hjälp att 

motivera ungdomen till förändring. Öppenvårdsbehandling för missbruk ges genom Vill Vita 

från 18 år. De har lyckats motivera några ungdomar till Enter. På AME försöker man motivera, 

ställa passande krav och se hur ungdomen agerar på dessa krav.  

Habo kommun har inget eget AME. Det finns en person som jobbar med skolans 

aktivitetsansvar men som även jobbar med en del ungdomar upp till 25 år. Relationsbyggande, 

och dialog med ungdomen för att försöka skapa motivation till att ungdomen ska vilja aktivera 

sig. Öppenvårdsbehandling för missbruk ges genom Vill Vita från 18 år. Ungdomarna behöver 

hitta en person de litar på för att vi inte ska tappa dem.  
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I vilken utsträckning använder ni Samordnad individuell plan (SIP) för 

målgruppen ? 

• SIP används i varierande omfattning. Den verksamhet som verkar bäst på att kalla till 

SIP är skolan och omfattar då de yngre i målgruppen. Svårigheter med SIP som 

redovisas är att man inte vet vem man ska kalla. Ofta skulle man vilja ha med psykiatrin 

men om ungdomen inte är aktuell där vet man inte hur man ska gå vidare. Det borde 

finnas en mottagare/kontakt inom regionen. Ofta glöms försörjningsstödet bort vid SIP.  

• När SIP används och det fungerar bra upplevs det som ett bra verktyg om det leds på 

rätt sätt. En osäkerhet att kalla och leda skulle kunna överbryggas med en särskild SIP-

samordnare. SIP har en outnyttjad potential. Det tycks fungera bäst när det finns en 

tydlig diagnos och ungdomen har en pågående vårdkontakt.  

• Även om inte SIP-konceptet används beskrivs andra fungerande samverkansformer som 

trepartssamtal med remitterande myndighet i olika verksamheter. Arena-samverkan 

nämns. Orosmöten är en samverkansform som barn och ungdom använder i Jönköping.  

Vad utmärker målgruppen och vilka utmaningar ser de intervjuade 

verksamheterna för att nå och ge stöd till målgruppen? 

 

Vad utmärker målgruppen ? 

Problematiken är inte utredd och upptäcks först då ungdomen är i dåligt skick.  

”Många ungdomar är inte utredda och man vet inte vad som är vad, dvs. är det den psykiska 

ohälsan som bidragit till missbruket, har missbruket orsakats av den psykiska ohälsan? De flesta 

ungdomar som fastnar i ett problematiskt drogmissbruk lider också av psykisk ohälsa. 

Ofullständiga diagnoser med funktionsnedsättningar samt dålig motivation till förändring är 

vanligt. Ofta är svårigheterna livslånga. Flera lider av ångest som de dämpar med cannabis eller 

andra droger för att reglera sinnesstämningen, ”självmedicinering”.  

 

”Flera av ungdomarna har hankat sig fram i flera år, bott hemma, föräldrarna har inte lyckats få 

dem att söka vård eller till aktivitet, och kan vara i mycket dåligt skicka när de dyker upp hos 

socialtjänsten.  

 

”Många ungdomar i målgruppen har som enda sysselsättning att spela dataspel och föräldrarna är 

förtvivlade och vill ha hjälp. Ca 75 % av de som söker anhörighetsstöd i Jönköping är föräldrar 

till ungdomar och unga vuxna”. 

 

Målgruppens har en liberal inställning till droger och negligerar problemet. 

”Ungdomarna tar ofta lätt på sitt bruk av droger då man själva inte tycker att det är något 

bekymmer att man röker på då och då om man inte hunnit få så stora konsekvenser av sitt 

”riskbruk”. 

 

Målgruppen finns inom primärvården med andra symptom.  

”Många av ungdomarna finns inom primärvården då man söker hjälp för sömnstörningar, ångest 

och oro och depressioner som de dövar med blandmissbruk, men som ungdomarna inte 

kommunicerar. Kriminalisering av droger kan vara en anledning till att man inte berättar om sitt 

drogmissbruk”.  

 

Målgruppen faller ur systemet innan de fått hjälp med sin problematik.  
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”Ungdomarna i målgruppen har svårt att komma på bestämda tider, svårt att förhålla sig till 

regler och de riskerar att falla ur myndigheternas system. När de dyker upp får man börja om 

igen. De riskerar att inte få den hjälp de kan vara berättigade till. Många blir gående i flera år 

och beroende av försörjningsstöd. Ungdomarna är överrepresenterade när det gäller placering på 

institution”. 

Vilka utmaningar ser verksamheterna när det gäller att ge stöd till målgruppen? 

Låg motivation och svårigheter att motivera målgruppen. 

”Vi fixar inte denna grupp idag och vi ser hur det utvecklas men har inte möjlighet att ingripa då 

vi saknar ungdomens motivation. Erfarenhet visar att de kommer tillbaka om några år som 

etablerade missbrukare”.  

”Det är ofta många runt omkring ungdomen som vill förändring men inte ungdomen själv och 

gruppen kräver därför att man söker upp dem och försöker motivera till förändring. Hälso -och 

sjukvårdslagen bygger på frivillighet och det är långt till tvångsvård, om man är över 20 år”.  

 

”Svårt att bibehålla kontakt med ungdomarna och att upprätthålla motivationen samt att 

samtycke saknas att ha kontakt med föräldrarna”.  

Det saknas lågtröskelverksamheter som på ett aktivt sätt når målgruppen. 

”Vi saknar en lågtröskelverksamhet i Jönköping som kan möta gruppen. Vi har byggt upp 

handläggningsrutiner vilket gör att vi tappar ungdomarna i 18-årsåldern. Vi är så rädda för 

IVO:s inspektioner så vi inte vågar göra något alls”.  

 

”Missbruksvården är uppbyggd utifrån vuxnas behov, inte ungdomars som har en annan 

problematik. De söker sällan själva men när de gör det måste vi vara öppna och kunna ta emot 

dem. Ungdomar behöver få mer information om beroende och vad det är, de har ofta inte fått 

den informationen”. 

”Det borde vara olagligt att tacka nej till en verksamhet som Mini-Maria”. 

För många organisatoriska mellanrum i en fragmenterad vård, brytpunkter i vården, bristande 

samverkan och långa ledtider gör att vi tappar denna målgrupp.  

”Ledtiderna och svårigheter för ungdomarna att orientera sig och förstå sammanhang”.  

”Långa ledtider främst inom psykiatrin som man måste förhålla sig till. Ungdomarna har inte 

tålamod att vänta dessa långa tider utan strutar i det i stället och då tappar vi ungdomen”.  

”Problemet är att varje enhet sköter sitt och har sina bestämmelser och gör det bra men vad 

händer emellan enheterna? Det saknas något som håller samman stödet för ungdomen”.  

”Då det handlar om ungdomar med dålig motivation och livslånga svårigheter är det olämpligt 

med så tydliga brytpunkter som finns idag, t ex. Mellan BUP och vuxenpsykiatrin, samt mellan 

olika boendeformer”.  

”Svårt att få till psykiatriska utredningar återkommer hos de flesta som möter gruppen samt 

långa väntetider”.  

”Vi har byggt upp en bra organisation när det gäller ungdomar med lättare psykiska problem 

med Barn och Ungdomshälsan men när det gäller ungdomar med behov av specialistkompetens 
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saknas en samlad verksamhet. Vid svår psykisk hälsa och missbruk är det endast socionomer 

som jobbar med ungdomarna på områdeskontoren och övrig socialtjänst”.  

”Om en psykiatridiagnos inte finns kan man inte bli aktuell för kontakt med 

beroendemottagningen”.  

Aktiviteter för målgruppen saknas eftersom målgruppen har så komplex problematik och detta 

grundlägger passivitet. 

”Det är svårt att hitta aktiviteter för ungdomarna i målgruppen. Ungdomar i missbruk är inte 

välkomna i kommunens verksamheter eller i samhället. Arbetsförmedlingens omorganisering 

påverkar kommunens verksamheter inom ungdomsgarantin”.  

 

”Om man är inne i ett aktivt missbruk kan man inte jobba för sin egen rehabilitering och då 

avskrivs man från pågående aktivitet”.  

Vad anser ni behöver hända för att uppnå ett samlat stöd till denna målgrupp ? 

 

Personcentrerad vård och samverkan för att undvika att målgruppen exkluderas. Ett gemensamt 

ansvar och en vårdfläta istället för en skör vårdkedja. 

”Det upplevs svårt för oss och ungdomen att få grepp om de olika verksamheterna som möter 

ungdomar idag”.  

 

”En enklare väg in för dessa ungdomar! När ungdomen väl är motiverad uppstår det 

organisatoriska hinder i form av olika regelverk, krav på ungdomen och långa väntetider på 

insats. Verksamheterna går inte i takt med varandra för att motsvara ungdomens behov!  

Möjlighet att jobba med ungdomarna och enklare vägar till psykiatrin”. 

”Fungerande samverkan och samarbete. Det måste finnas både kollegial samverkan och stöd 

från ledningshåll att vi ska samverka. Samarbete behövs mer än någonsin där inblandade 

myndigheter, verksamheter deltar och man behöver vara ödmjuka inför varandras verklighet och 

verksamheter. Viktigt att det finns små verksamheter på kommunal basis för ett inte tappa bort 

de mest behövande. Ungdomarna kan behöva hjälp att komma in i systemet för att få rätt hjälp 

som finns när man är redo”.  

”Synliggöra, samverka och alla delar ska vara med. Börja med interna samverkan. Man ser delar 

av målgruppen inom sitt uppdrag men ingen har helheten. Att luckra upp gränser mellan barn 

och ungdom och missbruk behövs. Missbruksvården behöver bli mer utåtriktad. Varje kommun 

behöver jobba utifrån sina förutsättningar. Viktigt att man har en gemensam grund där man 

utgår från behovet, inte diagnosen. Alla är så uppe i sitt och vi måste öka kunskapen om 

varandras verksamheter eftersom gemensamma insatser behövs”.  

”Teamarbete kring ungdomar som varit placerade på institution. Någon form av utslussning där 

man tränas och utmanas i att ta ansvar för sin situation”.   

En lågtröskel verksamhet som når målgruppen och en lättare väg in. 

”En anpassad lågtröskelverksamhet för målgruppen dit man kan komma även om man inte är 

helt drogfri, en slags för-rehabilitering med stabila vuxna som håller över tid och tillåter att man 

misslyckas några gånger. Mini-Maria, en verksamhet som ungdomarna uppfattar är till för dem 

under mer öppna former. Det är pinsamt att vi inte har ett Mini-Maria på i kommunen! Det är ett 

stort glapp kring hur behovet ser ut och vad vi erbjuder för hjälp”.  
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”Utvecklingen går mot mer råd och service hos lagstiftarna så det kan inte bli fel att starta en 

verksamhet inom området. När det gäller ungdomar måste vi vara öppna och ta emot dem när de 

vill ha hjälp”.  

”Digitaliseringen av försörjningsstöd gör att många ungdomar inte söker hjälp för det är för 

krångligt. Digitaliseringen inom myndigheterna gör att många faller ur systemet och fler 

personer skulle kunna få stöd t.ex. från arbetsförmedlingen och försäkringskassan om man 

klarade av att följa reglerna. Myndigheterna har mindre möjligheter idag att följa upp. Det finns 

möjligheter som man inte kan utnyttja”.  

”En mottagning för målgruppen där vi samordnar insatser från olika professioner. Unga vuxna 

är en grupp som kommer i kläm och förväntas bli vuxna tidigt”.  

”Vi får aldrig tänka vårdkedja då det är för sårbart utan vi måste forma en vårdfläta och knyta 

tydliga band så ungdomarna uppfattar att vi är synkade och drar åt samma håll för att individen 

ska nå sina mål. För att fånga upp ungdomarna behövs en lågtröskelverksamhet för att förmedla 

hopp och stötta där och då och inte säga kom tillbaka när du är drogfri. Fånga upp och få en 

bärande relation är viktigt”. 

Målgruppen behöver sysselsättning i någon form. 

”Sysselsättning behövs då det är förödande då de bara går och drar runt eller sitter passiva 

hemma” 

”En verksamhet, som Enter för ungdomar där man samlar resurser på ett ställe bör utökas”.  

Case Management och samlokaliserade verksamheter. 

”Case management eller i form av någon som samordnar alla insatser om CM har mandat att 

öppna direktvägar för just den personen.  Man kan inte räkna med att dessa ungdomar med den 

bakgrunden ska kunna reda upp detta själva utan vi måste bygga strukturer för att det ska kunna 

fungera i detta fragmenterade vårdsammanhang. CM/personlig företrädare/kvalificerad 

kontaktperson. Ungdomar med komplexa behov borde få en sådan vid 18-års ålder” 

 

Inga nya projekt utan nytänkande kring målgruppen! 

”Vi behöver inte fler projekt utan behöver tänka nytt och skapa bestående strukturer som hjälper 

de unga utsatta. De mest utsatta får minst hjälp idag. Blir man utskriven från en verksamhet t.ex. 

att man inte klarar av att sköta en bostad och blir vräkt så bryr sig ingen, man hamnar mellan 

stolarna”.  

Kontakter med olika grupper och nätverk 

Vi har deltagit i diskussioner i två nätverk och har då haft fokus på hur bästa möjliga stöd skall 

kunna ges till målgruppen.   

Ledningsgruppen för barn och ungdom i Jönköping.   

Det som lyfts fram som den största utmaningen är att hitta nya samverkansformer eller 

organisation när det gäller stöd till ungdomar med komplexa behov. Kommunen har 

tillsammans med regionen hittat arbetsformer kring ungdomar med lättare psykiatriska problem 

genom barn och ungdomshälsan dit ungdomarna kommer genom En väg in. Ungdomar med 

behov av specialistpsykiatri och t.ex. missbruk hamnar hos socionomerna på områdeskontoren 

som ska bedöma behov av stöd. Barn och ungdomsgruppen väster bedömer att man har ca 15 
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ungdomar placerade på institution eller stödboende i målgruppen då man har svårt att möta 

ungdomarnas behov på hemmaplan. Behovet av psykiatriska utredningar är stort i målgruppen.  

Kommunal utveckling FoUrum, representanter från socialtjänstens verksamheter 

barn – och ungdom, missbruksvården samt försörjningsstöd och 

arbetsmarknadsenheterna.  

 

En länsdialog kring ungdom med missbruk hölls hösten 2019. Frågorna man diskuterade var: 

Hur når vi ungdomarna och hur kan vi fånga upp dem, behålla dem och hjälpa dem på bästa sätt. 

Dialogen resulterade inte i några nya samverkansformer eller konkreta förslag mellan kommun 

och regionen utan man bestämde att varje kommun får fortsätta med sitt utvecklingsarbete. 

Kommunal utvecklig har i uppdrag att kunskapsmässigt hålla ihop arbetet och även samla in 

goda exempel. Det finns ”frö” till utvecklig inom länet men ingen verksamhet som idag 

fungerar fullt ut. Det gäller t.ex. att luckra upp gränder mellan barn och ungdom och 

missbruksvården. Mini-Maria har försvunnit ut i periferin och tycks vara svårt geografiskt att 

genomföra i regionen. Samverkan fungerar bättre när det finns färdiga diagnoser som t.ex. 

beroendemottagningen. Men frågan kvarstår, vem kan ge rätt insats utifrån behov, inte diagnos? 

Genom ett nytt redskap, MIX-utredningar, bör man tidigare kunna fånga upp ungdomarna inom 

försörjningsstödet i kommunerna. BIP-metodiken (se beskrivning längre ned), ett annat sätt att 

möta arbetssökande, har spridit sig i landet och samordningsförbundet nationellt tittar på frågan. 

Man inväntar beslut kring frågan och hur man ska implementera metoden inom kommunerna 

genom de olika Samordningsförbund.  

Brukarmedverkan  

Vi hade inledningsvis en idé om att komplettera intervjuerna med frågeställningar till 

målgruppen. Det rymdes dock inte tidsmässigt inom denna förstudie. Under förstudien fick vi 

kontakt med en representant (medelålders person) från brukarorganisationen Peer och vi 

genomförde en intervju med den personen om hens erfarenheter och rekommendationer kring 

målgruppen.  

 

Rekommendationen är att kombinera vårdinsatser med t.ex. utbildning, fritidsaktiviteter etc. Det 

finns mycket kreativitet att använda hos ungdomarna men man behöver olika typer av 

aktiviteter att välja/byta mellan, då ungdomar i målgruppen har svårt att fokusera länge på en 

uppgift/aktivitet.  

 

Ett av kriterierna på missbruk är att konsekvenser inte fungerar så man behöver tillämpa 

belöningar istället för bestraffningar. Viktigt att komma åt problemen tidigt, att tänka i lidande, 

inte pengar. Insatser får inte avbrytas pga. återfall, uteblivna besök m.m. Det är viktigt att inte 

exkludera ungdomar från verksamheter då de har fått diagnoser utan man ska istället försöka se 

till så att ungdomen fungerar optimalt med diagnosen. 

 

Om man planerar aktiviteter eller boende så bör man absolut inte placera alla på samma ställe. 

Detta leder oundvikligen till att yngre lär och tar efter äldre. Möjligen ett fadder-system typ AA 

(Anonyma alkoholister). 
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Idag är det för svår väg till insatser för många ungdomar. Det finns många olika ”hjälpare” och 

myndigheter med olika agendor leder till förvirring och krockar. Man får ofta byta 

kontaktpersoner och man får börja om igen.  

Goda exempel på verksamheter inom och utom Samordningsförbundet  

Den verksamhet som de flesta intervjuade lyfter fram som en bra och fungerande 

samlokaliserad verksamhet är Enter. Verksamheten startade som ett projekt finansierat av 

samordningsförbundet och som nu är en permanent verksamhet. Personalen kommer från 

kommunen, regionen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Samtliga har erfarenhet av att 

tidigare har arbetar med personer med komplexa behov. Alla har kvar sin anställning i 

respektive myndighet men arbetar på Enter. Insatserna är arbetsträning, friskvård, skriva CV, 

kurser mm. Erfarenheter man gjort är att det är viktigt att personalen som möter klienterna är 

kunniga inom området. Det är viktigt att hitta rätt arbetsgivare/projekt när man får en 

anställning då målgruppen kan ha svårt att få behålla anställningen. Man behöver följa 

individen, coacha arbetsgivare och finnas kvar. Det är viktigt att det blir en och samma person.   

BOP-teamet i Jönköping. Där arbetar tre från regionen och tre från kommunen. Man jobbar 

med 45 personer. De som blir aktuella har svårigheter inom alla livsområden. Det finns en lokal 

för öppen verksamhet och man släpper inte taget om de man jobbar med. Framgångsfaktor är att 

man kan jobba med missbruket och t.ex. psykiatrisk utredning samtidigt. Båda huvudmännen 

finns på plats.  

Case management (CM) i missbruksvården. Ett samarbete mellan kommunerna Värnamo, 

Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. Målgruppen är de med svåraste samsjuklighet där inget annat 

har fungerat tidigare trots stora insatser från olika myndigheter med många professionella 

kontakter. Syftet med verksamheten är att klienten ska ha en person att vända sig till och som 

ska stötta i andra kontakter när klienten inte själv reder ut detta och vara spindeln i nätet. Varje 

CM kan ha ca 10 kontakter. Har funnits som bistånd sedan 2014.  

Mötesplatsen i Vaggeryd, se sidan 13.  

Slutsatser av förstudie 

Vår förstudie bekräftar det som tidigare rapporter och sammanställningar som har nämnts i 

förstudien av målgruppen kommit fram till. Pågående nämnda kommittédirektiv från Sveriges 

riksdag har fokus på samsjuklighet och hur respektive myndighets ansvar och huvudmannaskap 

ska utformas för att undvika att personer hamnar mellan de olika myndigheternas ansvars 

område.  

Vår förstudie visar exempel på att systemet, lagarna och rutinerna som dessa verksamheter har 

är inte synkroniserade med varandra för att möta behoven. Kommunen jobbar enligt 

Socialtjänstlagen och regionen enligt Hälso-och sjukvårdslagen. Försäkringskassan har en 

rättighetslagstiftning som man kvalificerar sig för att få del av. Direktiven för 

Arbetsförmedlingen är utsatt för politiska förändringar. Vi har därför fyra olika verksamheter 

med olika regelverk och olika direktiv, och utifrån dessa handläggs och bemöts utifrån. Logiken 

bakom systemet är inte anpassat till dagens förhållande. För en person med samsjuklighet ter sig 

dock detta irrationellt och ologiskt sett ur individens perspektiv. Men varje verksamhet gör 

precis det som den förväntas göra trots att resultatet för individen inte blir optimalt. Det som 

istället behövs är att verksamheterna ska kunna matcha upp individens behov med en 

personcentrerad vård och genom personventrerad samverkan sker insatserna koordinerat. 

Organisationen och insatserna bör samlas runt en individ och utgå från dennes förutsättningar 
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som presenterats i modellen på sidan 9. Ett idealiskt tillstånd är att man kan enas kring en 

”samhandläggning” kring dessa utsatta ungdomar som utgår från ungdomens behov och 

förutsättningar och inte av motstridiga regelverk, ledtider och en planering som ungdomen inte 

har förmåga att hantera. 

Eftersom målgruppen för förstudien är ungdomar i åldern 16-25  i missbruk i kombination med 

psykisk ohälsa eller social situation är det svårt att ge en sammanfattande bild av gruppen. 

Förstudien visar att kommunalt aktivitetsansvar (KAA) tycks fungera väl i alla kommuner. Men 

att det blir svårare att nå ungdomarna i åldern 18-25 år då ungdomen förväntas ta ett större eget 

ansvar och då ofta bryter kontakten med många stödinsatser.  

Graden av missbruk ser självklart olika ut beroende av hur länge det pågått och i vilken 

omfattning. De som möter den yngre målgruppen pratar hellre om riskbruk då ungdomarna inte 

själva upplever det som något större problem. Effekterna av riskbruket har inte gett tillräckligt 

mycket negativa upplevelser. Man uppfattar också att ungdomarna i viss mån finansierar sitt 

bruk av t.ex. cannabis genom att man förmedlar droger. Kriminalisering av bruk kan ha en 

avskräckande effekt att söka hjälp. Man uppfattar även att cannabis och tabletter är ett sätt att 

själv behandla psykisk ohälsa. När vi pratar om den äldre gruppen 20-25 år finns redan fullt 

etablerade missbrukare och målgruppen är överrepresenterad vid externa placeringar. Här krävs 

mer kvalificerade insatser. Behovet att möta målgruppen tidigare bedöms vara mycket stort.  

När det gäller den yngre målgruppen framgår det tydligt att det saknas en s.k. 

”lågtröskelverksamhet” dit ungdomarna kan söka hjälp och som de uppfattar är till för dem. Att 

arbetsmodellen Mini-Maria har lagts till handlingarna utan någon alternativ verksamhet är en 

fråga som upprör och lyfts fram av de som arbetar med de yngre ungdomarna i målgruppen 16-

20 år. Behovet tycks vara störst i Jönköping, Habo och Mullsjö. Ungdomarna i Vaggeryd har 

andra möjligheter genom samarbetet inom GGVV med Galaxen.  

Det framförs även synpunkter på att man borde luckra upp gränserna mellan barn och ungdom 

och missbruksenheterna och ha en gemensam väg in och kunna göra gemensamma 

bedömningar om vilken hjälp ungdomen behöver och utgå från behov, inte diagnos eller ålder.  

Behovet av samverkan med psykiatrin är genomgående i alla intervjuer. Svårigheter att komma 

intill, långa väntetider, krav på drogfrihet innan man kan få behandling mm. framförs som 

utvecklingsområden. Övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin fungerar inte optimalt. 

BOP-teamet är ett exempel på hur man kan integrera och säkerhetsställa samverkan mellan 

Socialtjänsten och psykiatrin. 

Ungdomarna i målgruppen finns i första hand inom försörjningsstödet och blir ofta aktuella 

länge. Socialsekreterarna som möter ungdomarna är väl insatta i vilka insatser det finns som 

man kan hänvisa ungdomarna till för att bryta isolering och passivitet. Man framför att det 

saknas verksamheter att remittera till då varje verksamhet eller projekt definierar sin målgrupp 

utifrån sitt uppdrag. Bra projekt blir snabbt fyllda med deltagare och det saknas något som är 

öppet för alla som har behov. Det framförs synpunkter på att kommunerna behöver ta större 

ansvar för att rusta ungdomarna för att de på sikt ska kunna bli aktuella för andra insatser genom 

t.ex. arbetsförmedlingen och kunna bli självförsörjande.  

Det är svårt att hitta verksamheter som tar emot och många ungdomar uppfattas inte ha förmåga 

att arbetsträna. Det bedöms inte heller lämpligt att blanda ungdomar med äldre missbrukare eller 

ungdomar med olika grad av missbruk. En utmaning i sig att hitta verksamheter som kan ta 
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sådana hänsyn. BIP-forskningen som nu införs på många håll i Sverige, efter en dansk modell 

bör kunna öppna upp nya möjligheter för målgruppen. Att parallellt arbeta med hälsofrämjande 

insatser samtidigt som man rustas för arbetsmarknaden är framgångsfaktorer. Här borde nya 

idéer kunna utvecklas. Vi uppfattar att det finns en öppenhet hos kommunernas 

arbetsmarknadsenheter att kunna möta alla ungdomars behov i verksamheter där man samverkar 

med övriga myndigheter.  

Case management (CM) kan utövas på olika sätt allt från individuellt stöd till verksamheter där 

man samverkar fullt ut, som t.ex. BOP i Jönköping. I Värnamo finns bistånd i form av CM som 

individuellt stöd sedan 2014 för gruppen missbrukare som man inte tidigare nått med andra 

insatser och man har ett bra resultat. Många av de professionella vi pratat med under förstudien 

är positiva till CM i form av individuellt stöd då det ser ut som det gör med många 

vårdkontakter och svårigheter för ungdomarna att ta sig fram och få rätt hjälp. Om man satsar på 

strukturella organisatoriska förändringar och gör arbetet mer inriktat mot ungdomarnas behov 

skulle kanske behovet vara mindre. Då det tar tid att förändra strukturer kanske insatsen skulle 

kunna fylla en viktig funktion idag och framöver i någon form. 

SIP används regelbundet men används ännu inte till fullo. Vår uppfattning är att många 

handläggare känner en osäkerhet kring vem man ska kalla då det saknas pågående vårdinsatser. 

Att man alltid kan kalla en representant från vårdcentralen där man är listad tycks inte vara känt 

ute i verksamheterna. SIP-samordnare specifikt för denna målgrupp kan vara en lösning om 

man vill utveckla och förbättra redskapet SIP.  

Identifierade utvecklingsområden 

Utifrån direktiv från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner och vad som har 

framkommit i förstudiens rekommendationer samt tidigare lokala och regionala försök och 

satsningar för målgruppen så har vi kommit fram till fem möjliga utvecklings – och 

prioriteringsområden. 

• Pågående utvecklingsarbete inom länet och inom kommunerna måste samordnas. Vi har 

noterat att det förekommer olika typer av utvecklingsarbete i regionen med likartat 

fokus som inte alltid är koordinerade med varandra. Alla planerade utvecklingsinitiativ 

för att förbättra stödet för målgruppen bör vara koordinerade med varandra och bygga 

på bästa möjliga evidens. 

• Mini Maria, en poliklinisk öppen lågtröskel behandling utifrån råd och service med 

både personal från kommunen med socionomkompetens och medicinskt kunnig från 

regionen behöver byggas ut för att på ett tidigt stadium möta behovet hos målgruppen. 

• BOP-teamet och andra samlokaliserade och integrerade verksamheter såsom Enter bör 

vara vägledande för kommande satsningar för att öka sannolikheten att uppnå en 

personcentrerad vård och samverkan. Det finns ett befintligt förslag om tillsättande av 

ett BOP-team för ungdomar som bör aktualiseras. 

• Det behövs, för att undvika att målgruppen passiviseras, ordna någon form av 

lågtröskelverksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning i väntan på att ungdomen 

inväntar eller genomgår koordinerad behandling.  

• Case management (CM) och speciellt utbildad SIP-samordnare bör utvecklas för att 

samordna insatserna för målgruppen. Det viktigaste är att denna metod och synsätt blir 
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integrerat i de verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen. Det måste också 

ges förutsättningar att detta arbetssätt får genomslag i samverkan mellan olika 

verksamheter. 

Hur går vi vidare utifrån förstudiens resultat ?  
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