
Uppföljning av det strukturerade 
utredningsarbetet för person i missbruk  
Förslag till beslut 

att Förvaltningen redovisar hur användningen av strukturerade utredningsmetoder sker 
för personer i behov av missbruks och beroendevården. 

Yrkandet 
Sverige har Europas högsta narkotikarelaterad dödlighet och det är i media ofta 
rapporterats brister i den svenska missbruksvården. När en person fastnar i ett beroende 
eller ett missbruk av alkohol eller droger, skapar den problem både fysiska, psykiska och 
sociala och dessa problem drabbar även anhöriga. Missbruk och beroende är en komplex 
sjukdom då den en både fysisk, psykisk och social vilket gör att det behövs en gedigen 
kunskap för att kunna hjälpa en person med missbruk eller beroende. För att kunna sätta 
in rätt insatser vid rätt tid krävs gedigna utredningar och analyser. Som ansvarig nämnd är 
det därför viktigt att vi får en bild över hur utredningarna görs och hur stor andel av 
utredningarna som görs med strukturerade intervjumetoder och att de utredningsmetoder 
som används har ett vetenskapligt stöd. 

För att kunna bedöma en persons behov av stöd, planera ett behandlingsprogram och 
välja insatser för rehabilitering behöver du ta hänsyn till varje persons särskilda 
förhållanden. Klientens eller patientens behov avgör val av insats. Förutom missbruks- 
eller beroendeproblem behövs en kartläggning av livssituationen för den berörde. 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 
rekommenderar att strukturerade intervjumetoder ska användas. De ger Addiction 
Severity Index (ASI) som rekommendation. Göteborg stad har sedan ett par år tillbaka 
bestämt att ASI ska användas i utredningar som avser missbruk och beroende. 

Vi behöver utifrån detta få en bild av i vilken grad som personer som söker vård och 
behandling för missbruk och beroende får en ASI intervju som del av sin utredning och i 
vilken utsträckning uppföljningsintervjuer genomförs. 
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