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ABSTRACT 
The aim is that on the basis of interviews with personnel and clients examine which 
experiences they have of the drug abuse programme and its implementation. To be able to 
answer the aim following question has been formulated: (1) What do the personnel and client 
think about the drug abuse program arrangement? (2) In which extend is the program 
implemented as thought? (3) How do the personnel assesses the client’s participation? (4) 
How does the client’s think about their own participation in the program? (5) Do the client’s 
think that the program have been helpful in their personal development?  A qualitative 
method was chosen and has used a semi structured interview. Total has ten interviews been 
implemented on Rällsögården, five with clients and five with personnel. The study's 
interpretation framework builds on research around drug abuse treatment and theories and 
methods that lie to shallow for the drug abuse programme. In the study part's assessments of 
the programme has as a whole been done, treatment integrity has been examined on the basis 
of factors such as education and implementation. Finally, have in some mean examined 
motivation within the clients on the basis of theirs and the personnel's views.  
 
One of the results that arrived in the study, where that an all in all assessment from the clients 
around the drug abuse programme where very difficult to get hold off in certain respects. This 
depended to a large extent on that the clients bar with itself experiences from earlier 
treatments with another treatment philosophy. The result has influenced the study as a whole.  
 
The study's head aim where that on the basis of Rällsögårdens commissions, try to understand 
how the drug abuse programme is experienced of the clients and the personnel on the basis of 
their different perspectives. The results show that the personnel in most cases has the 
education, motivation and commitments that is needed in order to do something good with the 
programme. Also the manual that is used has support in research where it is to be considered 
to give possibility to effective treatment. On the basis of this the conclusion can be drawn that 
the basic requirements are there, to carry out a good treatment programme. The results show 
however on several conditions that can influence the intentions negative. 
 
 
Keywords: institution, drug abuse treatment, treatment integrity, relapse prevention 
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SAMMANFATTNING 
Syftet är att utifrån intervjuer med personal och klienter undersöka vilka erfarenheter de har 
av missbruksprogrammet och dess genomförande. För att kunna besvara syftet används 
följande frågeställningar: (1) Vad anser personal och klienter om missbruksprogrammets 
utformning? (2) I vilken mån genomförs programmet som det är tänkt? (3) Hur bedömer 
personalen klienternas medverkan i programmet? (4) Vad anser klienterna om sitt deltagande 
i programmet? (5) Anser klienterna att missbruksprogrammet har varit positivt för deras 
personliga utveckling? En kvalitativ metod valdes och en semistrukturerad intervju har 
använts. Totalt har tio intervjuer genomförts på Rällsögåden, fem med klienter och fem med 
personal. Studiens tolkningsram bygger på forskning kring missbruksbehandling samt teorier 
och metoder som ligger till grund för missbruksprogrammet. I studien har dels bedömningar 
av missbruksprogrammet i sin helhet gjorts, dels har behandlingsintegriteten undersökts 
utifrån faktorer som utbildning och genomförande. Slutligen har i någon mån motivationen 
undersökt hos klienterna utifrån deras och personalens uppfattningar. 
 
Ett av resultaten som framkom i studien var att en sammantagen bedömning från klienterna 
kring missbruksprogrammet var mycket svårt att få fram i vissa avseenden. Detta berodde till 
stor del på att klienterna bar med sig erfarenheter från tidigare behandlingar med en annan 
behandlingsfilosofi. Resultatet har påverkat studien i sin helhet. 
 
Studiens huvudsyfte var att utifrån Rällsögårdens uppdrag försöka få fram hur missbruks-
programmet upplevs av klienterna och personalen utifrån deras olika perspektiv. Resultaten 
visar att personalen i de flesta fall har den utbildning, motivation och engagemang som 
behövs för att göra något bra av programmet. Även manualen som används har stöd i 
forskning där den anses ge möjlighet till effektiv behandling. Utifrån detta kan slutsatsen dras 
att grundförutsättningarna finns för att bedriva ett bra behandlingsprogram. Resultaten visar 
dock på flera kringförutsättningar som kan påverka intentionerna negativt. 
 
 
Nyckelord: institution, missbruksbehandling, behandlingsintegritet, återfallsprevention 
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1 INLEDNING 
 
I Sverige bedrivs missbruksvården av kommuner, landsting och staten. Statlig 
missbruksbehandling sker inom kriminalvården och genom tvångsvård enligt LVM (SOU 
2005). Genom att en av författarna till studien har praktiserat på Rällsögården, som är ett 
LVM-hem, fick vi förfrågan att granska deras missbruksprogram. Detta utifrån att 
Rällsögården samarbetar med Praktik- och Utvecklings Centrum (PUtC) vid Örebro 
universitet. 
 
Kraven på kvalité inom missbruksvården har under de senaste decennierna ökat. Detta utifrån 
att de ekonomiska förutsättningarna förändrats och ställer krav på kostnadseffektiv 
behandling. Det här ställer i sin tur krav på dem som utför missbruksvården att genom stöd i 
vetenskap och beprövad erfarenhet kunna visa på verkningsfull behandling (Socialstyrelsen 
2006a). Rällsögårdens missbruksprogram bygger på manualbaserad återfallsprevention enligt 
Väckarklockan, som har sin grund i kognitiv beteende terapi. Missbruksprogrammet kom till 
genom att två i personalen våren 2004 åkte på kurs i återfallsprevention under fyra dagar, för 
att avgöra om detta var lämpligt för Rällsögården. Intresse väcktes och hösten 2004 
genomförde man en utbildning på Rällsögården för behandlare (dagtid), avdelnings-
föreståndare och institutionschef. I samband med utbildningen lyfte institutionschefen 
behovet av att synliggöra behandlingen för klienterna. Under utbildningens sista dag 
diskuterades kring implementeringen av återfallsprevention och hur denna eventuellt skulle 
kunna knytas till redan befintliga inslag. Slutprodukten blev ett missbruksprogram med 
manualbaserad återfallsprevention enligt Väckarklockan som grund, samt andra 
behandlingsinslag knutna till detta. Valet av den manualbaserade återfallspreventionen var 
medvetet då Rällsögården arbetat utifrån en kognitiv teorigrund och det nya måste passa in i 
det befintliga. Klienter hade också efterfrågat mer behandling och det strukturerade 
kriminalitetsprogrammet var mycket uppskattat. Detta, tillsammans med goda erfarenheter av 
manualbaserad utredning (ASI/MAPS) gjorde att synen var positiv till ett missbruksprogram. 
I januari 2005 startades programmet på Rällsögården. Det har med tiden utvecklats då olika 
teman har knutits till återfallspreventionen (Rällsögården 2006e). 
 
Det som är viktigt att ha i åtanke, är att behandlingen på Rällsögården bedrivs under 
tvångsvård och manualen som används är främst riktad till öppenvård (Väckarklockan 2001). 
Vården av vuxna missbrukare inom Statens institutionsstyrelse sker oftast utan samtycke från 
den enskilde. Enligt § 3 i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM): ”Tvångsvården 
skall syfta till att motivera missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att frivilligt 
medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” 
(Norström & Thunved 2004:467). 
 
När det gäller personer med tungt missbruk är motivation en viktig faktor för att nå framgång 
i missbruksbehandling (SOU 2005). På Rällsögården arbetar de aktivt med klienternas 
motivation och metoden motiverande samtal (MI) genomsyrar allt behandlingsarbete. 
Metoden syftar till att locka fram motivation och på så vis starta en förändringsprocess hos 
klienten (Rällsögården 2006b,c, Berglund m.fl. 2000:70ff). Forskning visar också att MI höjer 
effekten av annan behandling (SBU 2001a:165ff).  
 
Manualen Väckarklockan (2001) som Rällsögården använder i sitt missbruksprogram har sin 
grund i kognitiv beteende terapi. Kognitivt beteendeterapeutiska metoder har enligt forskning 
visat sig vara verkningsfulla inom missbrukbehandling, speciellt gällande alkoholmissbruk 
(SBU 2001).  Denna typ av behandling förordas också av Socialstyrelsen (2006b,c).  
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Gemensamt för psykosocial behandling som visat sig effektfull, är att de har en klar struktur, 
väldefinierade åtgärder och detaljerade riktlinjer (manual) (ibid.). Även Statens offentliga 
utredning (2005) visar på att strukturerad behandling med en medveten teori och ett 
förutsägbart förlopp är effektfullt. Andra viktiga faktorer i arbetet med människor med tyngre 
missbruk är långsiktighet, kontinuitet och uthållighet. Detta utifrån att återfall händer och 
vägen sällan är rak ut ur ett tungt missbruk (ibid. s.41ff). Manualen Väckarklockan (2001) 
utgår mer specifikt från återfallsprevention. Viktiga komponenter är att kartlägga klientens 
beteende vid återfall, lära sig känna igen högrisksituationer och lära in nya tillvägagångssätt 
för att förhindra eller hantera återfall (Berglund m.fl 2000:67f, Heilig 2004:101f). 
 
Missbruksprogrammet på Rällsögården (2006e) bedrivs i grupp, men det finns möjlighet att ta 
del av det individuellt. Programmet pågår ständigt och har ett ”rullande” intag, där 
introduktion och avslutning ska ske i de enskilda samtalen mellan kontaktperson och klient.  
Detta är ett uttryck för att Rällsögården har fått implementera programmet utifrån sina 
förutsättningar som LVM-hem, vilket skiljer sig från de villkor som finns inom den öppna 
vården. Forskningen visar att svårigheten ofta ligger i, att få ett program att fungera i 
praktiken. Det är stor skillnad att specificera hur ett behandlingsprogram bör vara utformat 
jämfört med hur det genomförs rent praktiskt. Studier visar att behandlingsintegritet har stor 
betydelse för hur verkningsfullt ett behandlingsprogram är (Andreassen 2003:211f). 
 
I denna studie kommer endast den del i Rällsögårdens missbruksprogram undersökas, som 
utgår från manualen Väckarklockan. Syftet med studien är att undersöka personal och 
klienters erfarenheter av missbruksprogrammet och dess genomförande. För att kunna besvara 
syftet används följande frågeställningar: 

 
1. Vad anser personal och klienter om missbruksprogrammets utformning? 
2. I vilken mån genomförs programmet som det är tänkt? 
3. Hur bedömer personalen klienternas medverkan i programmet? 
4. Vad anser klienterna om sitt eget deltagande i programmet? 
5. Anser klienterna att missbruksprogrammet har varit positivt för deras personliga  
    utveckling? 
 
 
Bakgrund 
Inledningsvis vill vi försöka synliggöra Rällsögårdens organisatoriska sammanhang, 
ansvarsområde och mål samt ge en överblick över dess vård och behandling. Detta för att ge 
läsaren en möjlighet att sätta in Rällsögårdens missbruksprogram i ett sammanhang.  
 
Presentation av Rällsögården och dess organisation 
Rällsögården är ett LVM-hem som ligger i Ljusnarsbergs kommun 7 mil norr om Örebro.  
Den har varit en institution ända sedan den byggdes 1878. Gården har varit fattiggård, 
ålderdomshem och från slutet av 1950-talet har man bedrivit missbruksvård här i olika former 
och med olika huvudmän. 1992 blev Rällsögården ett § 23-hem enligt Lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), då man inrättade en låst avdelning (Möller, Gerdner 
och Oscarsson 1998). 
 
Statens institutionsstyrelse (SiS) grundades 1993 och året därpå gick LVM-vården över i 
statlig regi under SiS. I SiS uppdrag ingår att bedriva vård av vuxna missbrukare och tillsyn 
av denna vård.  
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Det finns 14 institutioner/LVM-hem i Sverige med ca 330 platser för vuxna missbrukare, en 
av dessa institutioner är således Rällsögården (Statens institutionsstyrelse 2006b). 
 
Institutionschefen på Rällsögården är direkt underställd Statens institutionsstyrelses 
generalsdirektör. På Rällsögården finns det 24 platser fördelade på tre avdelningar: låst 
avgiftningsavdelning med 6 platser, låst behandlingsavdelning med 9 platser och öppen 
behandlingsavdelning med 9 platser (Rällsögården 2006a). Målgruppen är vuxna män som 
har ett alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk och man kan erbjuda avgiftning och 
behandling. Upptagningsområdet är mellansvenska regionen, men i mån av plats även övriga 
landet (Statens institutionsstyrelse 2006a). Rällsögården har som mål att ”klienten skall efter 
fullföljd behandling uppleva att han har bättre möjligheter att leva ett värdigt liv utan droger. 
Socialtjänsten skall uppleva att Rällsögården fullgjort sitt uppdrag gentemot klienten och 
kommunen utifrån upprättad behandlingsplan” (Rällsögården 2006d). 
 
Rällsögårdens vård och behandling – en överblick 
Intagning på Rällsögården sker på en låst intagnings- och avgiftningsavdelning. Här erbjuds 
avgiftning och akut abstinensbehandling. Efter genomförd avgiftning/abstinensbehandling 
flyttar klienten över till låst avdelning, öppen avdelning eller skrivs ut från Rällsögården. 
Detta är beroende av om man är där för enbart avgiftning och vilken intagningsgrund man är 
där på. Som en första bedömning och grund för den närmaste behandlingsplaneringen ligger 
en DOK-in intervju. DOK är ett utvärderings- och dokumentationssystem inom SiS som även 
används för statistik och i forskningssyfte (Rällsögården 2006b, Rällsögården 2006c). 
 
I den fortsatta behandlingsplaneringen (utredning/bedömning) använder man sig av Addiction 
Severity Index (ASI) och Monitoring Area and Phase System (MAPS) som instrument. ASI 
utgör grunden för den strukturerade behandlingsplaneringen på Rällsögården och intervjun 
sker oftast inom de tre första veckorna på Rällsögården. Det är en semistrukturerad intervju 
som utgörs av 180 frågor. Intervjun berör sju områden såsom fysisk hälsa, psykisk hälsa, 
arbete/försörjning, familj/umgänge, alkohol, narkotika och kriminalitet. ASI-intervjun hjälper 
till att ge en helhetsbild och synliggör klientens resurser, behov och eventuella problem. 
Denna kan sedan användas i det dagliga klientarbetet, i utredningssyfte, för att matcha 
behandlingsinsatser och för uppföljning. Alla klienter som är på Rällsögården minst fyra 
veckor och godkänner deltagande genomgår ASI-intervjun (ibid.). 
 
Efter att klienten genomgått ASI-intervjun och fått feedback på den kan man gå vidare till 
MAPS-intervjun. MAPS-intervjun genomförs oftast inom de sex första veckorna med alla 
LVM-klienter som godkänner det. Genom att tillsammans med klienten bedöma dennes 
aktuella nivå inom de olika ASI-områdena och vilken målnivå som eftersträvas, så växer en 
grund till behandlingsplan fram utifrån klientens specifika behov. MAPS används även vid 
utskrivning och uppföljning. Vid ett möte mellan klient, socialtjänst och Rällsögården 
upprättas sedan behandlingsplanen. Behandlingsplanen som har sin grund i ASI/MAPS utgör 
sedan basen för den individuella behandlingen. Vård i annan form utanför LVM-hemmet ska 
enligt § 27 LVM beredas klienten så snart det går utifrån vårdplaneringen (ibid.). 
Rällsögården eftersträvar att på den låsta och öppna avdelningen ha en helhetsinriktad 
missbruksbehandling där fler områden än missbruket tas i beaktande, då de påverkar klientens 
möjligheter till ett drogfritt liv. Behandlingsarbetet sker både individuellt och i grupp.   
Insatser som kan ingå är nätverksarbete, musikverksamhet, undervisning, motion, hälsovård, 
social färdighetsträning, praktiskt arbete (lantbruket, köket m.m.). Rällsögården har också ett 
kriminalitetsprogram för klienter med en kriminell livsstil. En stor del av 
missbruksbehandlingen sker inom ramen för missbruksprogrammet (ibid.). 
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2 METOD 
 
Kvalitativ forskningsmetod 
En kvalitativ studie syftar till att fånga det speciella hos den enskilde personen (Holme & 
Solvang 1997:82, Silverman 2005:72f). En kvalitativ ansats har valts, då vi söker efter 
respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter kring ett visst fenomen (Kvale 
1997:94). Valet av metod för insamling av data är en kvalitativ semistrukturerad intervju, där 
öppna frågor används. Syftet är att få ut så mycket information som möjligt i intervjufrågorna 
(Holme & Solvang 1997:78, Marlow 2001:158f). Intervjuerna har genomförts av alla 
författare var för sig och därför utformades intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) detaljerat för 
att underlätta intervjuprocessen. Vid intervjuerna användes bandspelare som även gör det 
möjligt att koncentrera sig på intervjusituationen och lyssna igen vid behov (Kvale 1997:47f, 
Trost 2005:53f).   
 
Referenssökning   
För att hitta relevanta källor gjordes sökningar i databaserna Voyager och Elin på Örebro 
Universitets bibliotek. Sökord har varit: återfallsprevention och utvärdering och kognitiv 
beteende program och behandling. Litteraturen har till störst del bestått av tryckta källor. Då 
primärkällor inte alltid har funnits tillgängliga har sekundärkällor använts. Ibland har källor 
sökts direkt från relevanta hemsidor. Vidare har sökningar gjorts i följande databaser  
Scottisch addiction service, NIAAA, NIDA och NAD. Sökord har varit: relapse prevention 
and evaluation and cognitive behaviour treatment and program. Ingen av dessa databaser gav 
träffar som var användbara. Tidigare kurslitteratur har använts samt litteratur som 
tillhandahållits av vår handledare och Rällsögården. 
 
Urval  
Urvalet av respondenter har gjorts utifrån ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang 
1997:183). Detta innebär att det inte är slumpmässigt utan är ett strategiskt urval för 
ändamålet med studien (Trost 2005:119). Urvalet har gjorts utifrån följande kriterier:  
 
- Klienter som deltar i missbruksprogrammet på Rällsögården. 
- Behandlare som ansvarar för missbruksprogrammets lektioner på Rällsögården. 
- Kontaktmannaskap föreligger mellan klienter och behandlare i urvalet. 
 
Hur detta kunde uppfyllas berodde på hur förutsättningarna var på Rällsögården under 
intervjudagen och viljan att delta. Kontakten med Rällsögården har skett genom en till 
författarna tilldelad kontaktperson. Detta är en svårighet i det strategiska urvalet som Trost 
(2005) påpekar, då  ”mellanhänder” måste användas för att nå respondenterna och man får ”ta 
vad man får” med en förhoppning om att kriterier och önskemål uppfylls (ibid:119).  
Kvale (1997:98) rekommenderar att man utgår ifrån 15 +/- 10 respondenter i intervjustudier, 
detta beroende på tid och resurser. Studien omfattar totalt 10 respondenter varav 5 är klienter 
och 5 behandlare.  
 
Konstruktion av intervjuguider 
Intervjuguiderna har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta med 
tolkningsramen som bakgrund, vilken utgör studiens analytiska redskap. Huvudtemana utgörs 
av motivation – klienternas medverkan, missbruksprogrammet och behandlingsintegritet.  
Frågor om motivation grundar sig på att tvångsvården först och främst syftar till att motivera 
klienter till behandling (Norström & Thunved 2004:467). Även forskning kring 
missbruksbehandling gav grund till dessa frågor (Berglund m.fl. 2000:77ff, SOU 2005).  
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På Rällsögården genomsyrar metoden motiverande samtal allt behandlingsarbete 
(Rällsögården 2006b) dock har inga specifika frågor utformats om metoden. Gällande frågor 
kring missbruksprogrammet har dessa i huvudsak formulerats utifrån en beskrivning av 
återfallspreventionen enligt Berglund m.fl. (2000:67f). Även manualen Väckarklockan (2001) 
samt Rällsögårdens missbruksprogram (Rällsögården 2006e) har använts. I temat 
behandlingsintegritet har frågorna konstruerats med utgångspunkt i Andreassen (2003:211ff).  
 
Utifrån dessa teman har sedan frågorna konstruerats till de två guiderna. Kvale (1997:122) 
menar att forskningsfrågor inte alltid är en bra dynamisk intervjufråga. Eftersom personal och 
klienter innehar olika roller, har frågorna skiljt sig till viss del mellan guiderna. För att få 
överblick och struktur i intervjuguiderna använde författarna sig av huvudrubriker, detta för 
att få ett bättre flyt i intervjusituationen (Kvale 1997:122). Författarna började med några 
enkla och specifika frågor för att skapa en positiv och förtroendefull relation mellan 
respondent och intervjuare (Trost 2005:68ff). Med tanke på detta så utformades 
intervjuguiderna med en inledning bestående av enkla bakgrundsfrågor. 
 
Intervjuförfarande 
Klienterna blev tillfrågade av personalen om medverkan och fick då information om syftet 
med uppsatsen. Personalen tillfrågades direkt av oss. Efter presentation fick respondenterna 
läsa igenom en kort information om uppsatsens syfte, vad medverkan innebär och ge sitt 
skriftliga godkännande innan intervjun började (se bilaga 3). Detta är viktiga faktorer som 
också bygger upp tillit inför intervjusituationen (Holme & Solvang 1997:105ff). 
 
Till intervjun med klienterna var ett papper färdigställt över huvudrubrikerna för 
återfallsprevention inom missbruksprogrammet (se bilaga 4). Detta för att klienterna lättare 
skulle kunna avgöra vilka lektioner de varit med på och ha dessa rubriker framför sig när de 
gicks igenom enligt intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes av författarna en och en i rum 
ute på avdelningarna och tog mellan 20-70 minuter. Genomgående var klientintervjuerna 
något längre vilket kan förklaras av att personalen kände tidspress under intervjun och då 
intervjuguiden för behandlare var något kortare.    
 
Transkribering och analysförfarande 
Var och en av författarna har transkriberat intervjuerna de genomfört. Innan transkriberingen 
gjordes överenskommelse om tillvägagångssättet. Respondenternas svar är ordagrant 
transkriberade men inte frågorna enligt intervjuguiderna, däremot om frågorna ändrats eller 
följdfrågor lagts till. 
 
Utifrån intervjuguiderna sammanfördes svaren som ett stort collage på en tapetrulle. Detta gav 
en överblick på det insamlade materialet som sedan bröts ned i teman utifrån syfte och 
intervjuguider (Kvale 1997:159). Författarna har letat efter det gemensamma i olika teman 
men också tagit fram det avvikande (Silverman 2000:107). Analysen presenteras i möjligaste 
mån efter samma ordning som tolkningsramen. Citaten som redovisas i analysen är i viss mån 
ändrade från talspråk till skriftspråk, detta utan att ändra på budskapet (Trost 2005:134).  
 
Validitet och Reliabilitet 
Validiteten är beroende av om rätt frågor ställs till rätt personer. Författarna anser sig ha ställt 
rätt frågor till rätt personer genom att dessa fanns på Rällsögården och är involverade i 
missbruksprogrammet enligt syfte och frågeställningar. Utformningen av intervjuguiderna har 
gjorts utifrån tolkningsram och syfte för att kunna ställa relevanta frågor. Genom att ställa 
följdfrågor till respondenterna har författarna velat försäkra sig om att de uppfattats korrekt.  
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Vid intervjutillfället måste utgångspunkten vara att respondenterna svarat sanningsenligt, men 
detta är inget författarna kan vara säkra på (Kvale 1997:213f). Detta kan påverkas av att 
uppsatsen skrivs på uppdrag av Rällsögården, då klienter och behandlare står i ett 
beroendeförhållande till Rällsögården, kan svaren bli utifrån vad respondenterna tros 
förväntas svara (HSFR 2006).  
 
En hög reliabilitet i en kvalitativ studie kräver bland annat att respondenterna som intervjuas 
är till sin natur olika i flera avseenden. För att få en så nyanserad bild som möjligt var, 
önskemålet att spridning i ålder, typ av missbruk, antal behandlingar samt fördelning mellan 
låst - och öppen avdelning gällande klienter skulle finnas. Spridning i ålder och fördelning 
mellan låst - och öppen avdelning var också önskemål gällande personalen (Holme & Solvang 
1997:94f). Ett av kriterierna var att kontaktmannaskap skulle föreligga mellan intervjuade 
klienter och personal. Detta för att stärka reliabiliteten genom att kunna jämföra klienters och 
personals upplevelser av de enskilda samtalen inom kontaktmannaskapet. Kriteriet gick 
endast att uppfylla i två av fem fall vilket möjligen gjorde att reliabiliteten blev lägre. 
 
För en god reliabilitet krävs att tolkningsramen, som är verktyget för att analysera det 
empiriska materialet, är medveten och strukturerad. Vägen fram till utformningen av studiens 
olika delar har förstås inte varit självklar, utan ingått i den process som en kvalitativ studie 
innebär, där man ständigt får revidera sitt arbete (Holme & Solvang 1997:92ff). 
 
De tre första klientintervjuerna utfördes samtidigt och sedan gjordes en utvärdering av 
intervjuguiden. Syftet med utvärderingen var att stärka reliabiliteten genom att se om 
intervjuguiden behövde korrigeras. Några korrigeringar ansågs inte nödvändiga. När det 
gällde behandlarintervjuerna fanns inte möjligheten att tillsammans göra denna utvärdering 
(Trost 2005:51). De detaljrika intervjuguiderna var en hjälp eftersom författarna var flera som 
intervjuade, det var också ett sätt att få fram relevant information och därmed stärka 
reliabiliteten (Marlow 2001:158). Intervjusituationen kan också ha påverkats av författarnas 
förhållningssätt  och oerfarenhet att genomföra intervjuer (Holme & Solvang 1997:94, 
Halvorsen 1992:41f).    
 
Etiska aspekter  
När undersökningen gjordes fanns det flera etiska frågor som övervägdes och togs hänsyn till. 
Respondenterna fick läsa igenom syftet med uppsatsen och skriva under ett samtycke, där 
framgick hur informationen skulle användas och vad medverkan innebar (Holme & 
Solvang1997:335, HSFR 2006). Oavsett vad det är för kunskap som söks måste de 
respondenter som ingår i undersökningen alltid värnas om (Kvale 1997:113). Författarna 
försökte ställa frågor så att respondenterna inte skulle känna sig kritiserade, utan värnade om 
deras integritet. Det är endast studiens författare som har haft tillgång till intervjuerna. Hur 
respondenterna kommer att presenteras i studien framgår i bilaga 3 och de intervjuades 
identitet har skyddats genom avidentifiering (Holme & Solvang 1997:335). Då 
respondenterna står i ett beroendeförhållande till Rällsögården som är uppdragsgivare till 
uppsatsen, kan svaren bli utifrån vad respondenterna tros förväntas av dem (HSFR 2006). 
Materialet har behandlats konfidentiellt och används endast i studien, banden förstörs efter 
analysen (Holme & Solvang 1997:335, HSFR 2006). Författarna som personer kan också 
påverka studien, det är därför viktigt att förhålla sig så neutral som möjligt (Kvale 1997:113).  
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Metoddiskussion  
Hur kriterier och önskemål kunde uppfyllas begränsades av att intervjuerna genomfördes 
under en dag och författarna fick anpassa sig efter rådande förutsättningar. Intervjuguiderna 
utformades med huvudrubriker för att underlätta överblicken i intervjusituationen. När 
resultatet sedan skulle brytas ned i teman utgjorde dessa rubriker snarare ett hinder. Svaren 
som framkom berörde ofta flera olika områden samtidigt och detta gjorde att 
intervjuguidernas rubriker inte fullt ut kunde användas i analysen. 
 

 
3 TOLKNINGSRAM 
 
Inledning  
Då Rällsögården använder sig av motiverande samtal (MI) som en metod i behandlingen och 
som förhållningssätt i stort, har MI först presenterats, då det berör missbruksprogrammet. 
Därefter presenteras kognitiv beteendeterapi (KBT) och återfallsprevention (ÅP). Denna teori 
ligger till grund för manualen Väckarklockan som sedan beskrivs. Därefter följer forskning 
kring missbruksbehandling, där studier som behandlar behandlingsintegritet fått stor plats. 
Slutligen presenteras Rällsögårdens missbruksprogram i sin helhet, där de övriga inslagen 
utöver Väckarklockan bara nämns. Detta utifrån att studien utgår från lektionerna som sker 
efter manualen Väckarklockan. I samband med presentationen av Rällsögårdens 
missbruksprogram beskrivs också kontaktmannaskapet, då det är forum för de enskilda 
samtalen. 
 
Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing)  
I Berglund m.fl. (2000: 70ff) skriver Bergmark & Oskarsson om motiverande samtal och 
benämner denna som ”en praktiskt grundad metod för att hjälpa klienten att se sina problem 
och påbörja en process att förändra sin situation”. Genom att behandlaren visar klienten olika 
lösningar ur situationer där klienten har vacklande förhoppningar och motiv, kan detta ibland 
vara tillräckligt för att en bestående positiv förändring ska åstadkommas. Det kan också 
fungera som ett första steg att skapa en öppenhet för förändring hos klienten. De strategier 
som behandlaren använder sig av inom MI bygger mer på att övertyga än att tvinga och de är 
mer stödjande än argumenterande.  
 
De fem grundläggande principer som MI bygger på är: 
-  Behandlaren ska uttrycka empati genom en empatisk attityd och ett reflekterande lyssnande   
   till klientens bild av situationen. Detta ger behandlaren hjälp att finna möjligheter till   
   förändring hos klienten. 
-  Utveckla diskrepans, behandlaren uppmärksammar klienten på konsekvenserna av sitt  
   aktuella beteende och jämför detta med klientens viktiga personliga mål. Motsättningen   
   mellan mål och nuvarande beteende motiverar till förändring. 
-  Behandlaren ska undvika argumentation, då detta möter motstånd och skapar en  
    försvarsinställning hos klienten. 
-  Avleda motstånd, innebär att behandlaren visar alternativa tolkningar och perspektiv på      
   klientens kognitiva låsningar. Detta för att få klienten att själv se nya lösningar på   
   problemet. 
-  Stödja självförtroende, när klienten stärks i sin tro på möjligheter till förändring så skapas  
   också motivation. Det är klienten själv med stöd av behandlaren som ska välja och   
   genomföra önskvärda förändringar (Miller & Rollnick 2002:55ff, Berglund m.fl.  
   2000:70ff). 
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I det praktiska arbetet med MI delas det in i två faser. I den första fasen grundläggs 
motivationen för förändring. I den andra skall föresatsen att förändras stärkas. 
Under dessa faser arbetar behandlaren utifrån några fundamentala strategier för MI: 
 
-  Behandlaren ska ställa öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Frågorna  
   skall tvärtom uppmuntra klienten att tala om sig själv och sin situation. 
-  Reflektivt lyssnande innebär att behandlaren besvarar klientens beskrivningar med en egen  
   tolkning eller gissning kring vad klienten menar. 
-  Bekräfta och bejaka, behandlaren ska via uttalanden visa klienten uppskattning och   
   förståelse. 
-  Sammanfatta terapeuten för samman och återberättar olika saker som kommit fram för att  
   tydliggöra klientens ambivalens 
-  Lyfta fram klientens själmotiverande utsagor, hjälpa klienten att lösa sin ambivalens. 
   Inom MI skiljer man på fyra olika kategorier som är problemigenkännande, oro, avsikt att  
   förändra och optimism (Berglund m.fl. 2000:70ff, Miller & Rollnick 2002:89ff). 
 
Motiverande samtal (MI) på Rällsögården 
Motiverande samtal används som metod i det dagliga behandlingsarbetet på Rällsögården. 
Det används dels i de individuella samtalen som sker mellan personal och klient, dels i 
intervjusituationer (ASI/MAPS) och den ligger också till grund för personalens icke-
konfrontativa förhållningssätt mot klienterna. Personalen har genomgått utbildning i 
motiverade samtal på totalt fem dagar och nyanställda erbjuds kontinuerligt denna utbildning 
(Rällsögården 2006b). I metoden ligger att motivation till förändring ska lockas fram hos 
klienten. Relationen mellan klient och behandlare är mer som ett kompanjonskap än 
expert/mottagare. Identifiera och mobilisera inre värderingar och mål hos klienten är viktiga 
ingredienser för att stimulera beteendeförändring. Det är klienten som ska hantera eventuell 
ambivalens, där ett klargörande av för- och nackdelar kan hjälpa klienten att nå en lösning 
som kan leda till motivation för förändring. Att ”rulla med motstånd” är centralt, där det 
vanligaste motståndet är att behandlaren har större förväntningar på klientens förändringsvilja 
än vad som är fallet (Rällsögården 2006c). 
 
Forskning motiverande samtal (MI) 
Man har till SBU-rapporten (2001a) inte funnit någon självständig randomiserad studie av 
motiverande samtal. I de tre studierna som ingår i metaanalysen har ett eller flera motiverande 
samtal lagts till reguljär behandling. Två av dessa håller hög metodologisk kvalité och ger 
positiv effekt. Den tredje studien ger ingen effekt men den har sämre metodologisk kvalité 
och liknar mer övertalning än metodiken enligt motiverande samtal. Sammanfattningsvis 
kommer rapporten fram till att motiverande samtal höjer effekten av annan behandling 
(ibid:165f).  
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT)  
“In recent decades some behaviorists have adopted a modified view called cognitive 
behaviorism, which proposes that learning experiences influence our thoughts and 
expectations, which in turn guide how we behave” (Passer & Smith 2004:11). 
 
Inom alkoholistvården kan KBT betraktas som ett samlingsbegrepp för de behandlings-
metoder som kombinerar kognitivt inriktad psykoterapi med beteendeterapi. Behandlingens 
utgångspunkt är att missbruket ses som en konsekvens av felinlärda, dysfunktionella mönster, 
både kognitiva och beteendemässiga. 
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Med hjälp av olika tekniker försöker man dels att hitta samband mellan de kognitiva och 
beteendemässiga faktorerna som påverkar klientens problem med droger och livssituation i 
stort. Dels vill man också ersätta eller förändra dessa faktorer med alternativa, mer 
funktionella beteenden och sätt att förhålla sig från klienten sida, och kanske även anhöriga. 
KBT inriktar sig ofta mot flera viktiga områden i klientens livssituation, den kan också 
kombineras med andra ansatser. Inom missbrukarvården finns ett exempel på en kombination 
av tekniker inom ramen för KBT. Denna kombination innehåller återfallsprevention, social 
färdighetsträning samt familj/parterapi (Berglund m.fl. 2000:67f). Social färdighetsträning har 
som syfte att förbättra dels de interpersonella färdigheterna, som att lära sig tacka nej till 
alkohol, lära sig ge och ta kritik, förbättra sitt sätt att kommunicera och att ta hjälp av sitt 
nätverk m.m.  Dels de intrapersonella färdigheterna, som att kognitivt kunna hantera 
dysfunktionellt tänkande, lära sig avslappning, problemlösning och planera för eventuella 
risksituationer m.m. (ibid). I social färdighetsträning ingår återfallsprevention (Saxon & 
Wirbing 2004:13). 
 
Återfallsprevention 
“Återfallsprevention innehåller tre komponenter: 

• Funktionell analys där omgivnings- och intrapsykiska faktorer som innebär 
risksituationer för alkoholmissbruk identifieras 

• Strategier för att undvika eller för alternativa beteenden i risksituationer tränas 
• Inlärning av metoder för att vid återfall begränsa deras omfattning“  

 (Berglund m.fl. 2000:67f). 
 
Återfall kan gång på gång rasera det som klienten har uppnått under långa perioder av 
nykterhet. Det centrala i återfallsprevention är att hjälpa klienten att förhindra återfall genom 
strategier som bygger på kognitiv beteendeterapi. Klienterna kan ofta inte redogöra för sina 
återfall, det är något som bara händer. Det kan uppfattas som något ödesbestämt eller 
oundvikligt, vilket beror på de komplexa processerna som ligger bakom återfall. Till 
grunderna i återfallsprevention hör att kartlägga klienternas beteenden vid återfall, att 
identifiera högrisksituationer, att utveckla nya tillvägagångssätt för att förhindra återfall men 
också att lära sig hantera återfall om det inträffar (Heilig 2004:101f). 
 
Väckarklockan – manual för återfallsprevention  
Project MATCH är en stor studie som genomförts av NIAAA (National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism), där användes manualen Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy 
Manual. Manualen har översatts till svenska förhållanden av Agneta Österling vid Alkohol 
och Narkotika kliniken på universitetssjukhuset i Malmö och fått namnet ”Väckarklockan – 
manualbaserad återfallsprevention vid beroende”. Alkohol och Narkotika kliniken i Malmö 
har använt sig av programmet sedan 1995 (Väckarklockan 2001:3,6).  
 
Väckarklockan består av 22 sessioner, varav 13 är valbara. Manualen har använts både 
individuellt och i grupp. Programmet ska inledas med introduktion som består av att lägga 
grund för en arbetsallians och förklara grunderna i KBT. Försök görs för att utverka vad som 
är högrisksituationer (triggers) för patienterna och ett kontrakt skrivs mellan behandlare och 
patient där också reglerna för programmet framgår. Viktiga regler är närvaro, punktlighet, 
drogfrihet och att hemläxorna görs. För att ge patienterna effektiva färdigheter måste de sju 
grundläggande sessionerna som är obligatoriska, arbetas ordentligt med. Därefter kan valfria 
sessioner ta vid, men programmet ska alltid avslutas med sessionen avslutning som också den 
är obligatorisk. Vid avslutningen ska också möjlighet att utvärdera programmet ges (ibid. 
s.10,14ff,60). 
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I Väckarklockan används följande ordning:  
Session 1   Introduktion till KBT färdighetsträning 
Session 2   Att hantera sug 
Session 3   Att hantera tankar på alkohol och drickande 
Session 4    Problemlösning 
Session 5   Att tacka nej till alkohol 
Session 6   Planera nödsituationer och hantera begynnande återfall 
Session 7    Till synes irrelevanta beslut 
Session    Valfria sessioner 
Session ”8”   Avslutning (ibid. s.10,14) 
 
För att medverka i programmet krävs basfärdighet i att läsa och skriva . Olika psykiska 
tillstånd och påverkan av alkohol/droger utgör hinder för att delta. Programmets 
användningsområde har varit främst öppenvården. Det är viktigt att patienterna deltar aktivt, 
där hemläxor och rollspel är viktiga då de är medel för att lära patienterna färdigheter utifrån 
sin egen situation. Hemläxor ges vid varje session och rollspel bör uppta cirka 1/3 av 
sessionen (ibid. s.2). 
 
I studien Project MATCH var behandlaren akademiskt utbildad i KBT. Detta kan dock vara 
svårt att uppfylla och vid Alkohol och Narkotika kliniken i Malmö har erfarna vårdgivare 
används som kursledare. Utbildning av kursledare kan enligt dem ske inledningsvis genom 2-
3 dagar som hålls av lämplig utbildare. Det bör alltid vara två kursledare som håller i 
programmet och det gäller att göra sig förtrogen med manualen. Det är också viktigt att vara 
lyhörd för gruppen och varandra som kursledare samt att som ledare ge varandra feedback 
efter sessionens slut. I handledningen är det viktigt att ta upp gruppdynamiken och hur den 
påverkar. För att kunna stötta varandra som kursledare är det också bra om handledning sker i 
grupp och att handledaren inte är involverad i programmet (ibid. s.2f). 
 
Manualen är strukturerad med beskrivning för varje sessions genomförande. Vilken 
tidsåtgång som anses lämplig, antal sessioner och målsättning kan vara mer flexibel än vad 
som fanns möjlighet till under Project MATCH. I den amerikanska original manualen sägs att 
manualen är under ständig utveckling och förbättring. Detta är något som Alkohol och 
Narkotika kliniken i Malmö tagit fasta på då de utvecklat och standardiserat Väckarklockan 
utifrån sina behov och förutsättningar (ibid. s.3,8f). 
 
Forskning kring missbruksbehandling 
Socialstyrelsen håller på att ta fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. När 
det gäller rekommendationer för psykosocial behandling, anges kognitiv beteendeterapi med 
fokus på missbruk, som en intervention både vad gäller missbruk av alkohol eller narkotika. 
För denna typ av behandling finns det evidens när det gäller alkoholmissbruk. När det gäller 
narkotika bedömer socialstyrelsen med grund i beprövad erfarenhet, att denna typ av 
intervention är tillämplig trots saknad av evidens. Gemensamt för alla de metoder som nämns 
under psykosocial behandling som effektfulla både vad gäller alkohol- eller 
narkotikamissbruk, är att de har en klar struktur, väldefinierade åtgärder och detaljerade 
riktlinjer (manual) (Socialstyrelsen 2006b,c). 
 
Enligt den statliga offentliga utredningen (SOU) ”Personer med tungt missbruk” (2005) är 
motivation en vikigt faktor för att nå framgång i missbruksbehandling. Motivation innebär här 
att det finns en tilltro till att förändring är möjlig, tilltro till sig själv och de hjälpande 
instanserna.  
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Insatser som har fokus på missbruket är effektfulla enligt forskning till skillnad från 
ospecifika vårdinsatser. Strukturerad behandling har också visat sig vara effektfull enligt 
forskning, i det strukturerade ligger att det finns en medveten teori och att schemat/förloppet 
är förutsägbart. Vidare sägs att långsiktighet, kontinuitet och uthållighet är centralt i arbetet 
med människor med tyngre missbruk, eftersom vägen sällan är rak utan kantas av återfall 
innan personer kommer ur sitt missbruk (ibid. s.41ff).  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gav 2001 ut rapporten ”Behandling av 
alkohol- och narkotika problem”. När det gäller missbruksbehandling av alkohol visar 
rapporten att specifika metoder inom psykosocial behandling har effekt. Hit hör bl.a. metoder 
som fokuserar på förändring av missbruksbeteendet som olika varianter av kognitivt 
beteendeterapeutiska metoder samt 12-stegsbehandling (SBU 2001a:153).   
Två studier jämför ”bredspektrumbehandling med KBT-inriktning” inom vilken 
återfallsprevention ingår med standard behandling, där Allsop i sin studie såg klart bättre 
resultat vid 6 månader, men vid 12 månader kunde inte bättre resultat urskiljas. I sex studier 
har jämförelse gjorts mellan ”bredspektrumbehandling med KBT-inriktning” och annan 
specifik behandling, men inte kunnat urskilja några skillnader. En av dessa studier är Project 
Match (ibid. s.169f). I Berglund m.fl. (2000:183) skriver Andreasson om Project MATCH, 
där bland annat 12-stegs behandling och KBT-behandling jämfördes. Han menar att det i 
verkligheten är många inslag i dessa två behandlingar som är gemensamma. Inom KBT 
användes väldefinierade behandlingsinslag med bland annat manualer som ger tydliga 
riktlinjer. Detta är till stor del sådant som inom A.A. gjorts, fast inte ”professionellt”, sedan 
många år.  
 
Graham har i en studie jämfört resultaten mellan individuell behandling och gruppbehandling 
byggt på KBT-inriktad återfallsprevention. Graham fann att båda grupperna förbättrades och 
att ingen skillnad i resultat fanns mellan individuell behandling och gruppbehandling (SBU 
2001a:170).  
 
I SBU-rapporten (2001b:12) har den psykosociala behandlingen av narkotikaberoende delats i 
tre grupper. Av dessa hade omlärande behandling som grupp signifikant effekt, dock var 
effekterna störst under de sex första månaderna (ibid. s.44). När det gäller cannabis sågs inte 
någon effekt och inga randomiserade studier om amfetamin gick att finna (SBU 2001a:20f). 
De omlärande metoderna kräver ofta adekvat utbildning men det finns också tekniker som 
t.ex. återfallsprevention som ofta är manualbaserad och där behandlare inte har 
terapeututbildning (SBU 2001b:16f).  
 
I Berglund m.fl (2000) riktar Andreasson kritik mot hur behandlingsforskning ofta ser ut. Han 
menar att det oftast är resultatet efter en behandling som pågått 1-3 månader med någon form 
av uppföljning/eftervård upp till ett år som studeras. Att utvärdera dessa avgränsade 
behandlingsinsatser och dra slutsatser att behandlingen är verkningslös för det kroniska 
tillstånd som missbruket innebär menar Andreasson är ”dålig vetenskap”. Slutsatserna av 
forskningen blir orimliga eftersom det anses att behandlingen varit till ingen nytta när dessa 
människor återfaller i missbruk. Andreasson säger slutligen ” En viktig uppgift för 
behandlingsforskningen är att uppvärdera betydelsen av korttidseffekter. Att behandlingen 
behöver upprepas många gånger borde vara en självklarhet, vare sig vi diskuterar exempelvis 
reumatism eller alkoholberoende. Sett i detta perspektiv är behandling av svåra 
alkoholproblem jämfört med andra kroniska tillstånd mycket framgångsrikt” (ibid. s.177ff).  
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Behandlingsintegritet  
Att specificera hur ett lovande behandlingsprogram bör vara utformat är en sak, att sedan 
genomföra detta i praktiken är något helt annat. Mer och mer forskning kommer rörande 
behandlingsintegritet och dess betydelse för effekten av behandlingsprogram. Forskningen 
visar att goda interventioner kan misslyckas om personal, som är involverad i programmet, 
inte håller fast vid de mål och metoder som man enats om från början. Studier har visat att det 
inte är tillräckligt med en hög behandlingsintegritet för att få ett bra utfall. Detta måste 
kombineras med metoder som visat sig vara effektiva och fungera i praktiken för de klienter 
som programmet vänder sig till. Omvänt så kan ett ”dåligt” program som genomförs med hög 
integritet få mycket negativa effekter (Andreassen 2003:211f). 
 
För beteendeteoretiska terapier säkras ofta integriteten genom att, i behandlingen, använda sig 
av manualer, samt att personalen lär sig att använda manualbaserade tekniker. Det måste 
också finnas en ambition att träna sig i detta och kontrollera integriteten för att bibehålla en 
god behandlingseffekt. Studier har uppmärksammat tre grundläggande hot mot 
programintegriteten: 
 

• Vid genomförandet av programmet sker en gradvis förändring av målen över tid. 
• Programändring, sker när personalen underminerar programmets målsättning. Kan till 

exempel handla om att vissa delar av personalgruppen har en avvikande åsikt och 
handlar därefter gentemot klienterna. 

• Bristande följsamhet, uppstår när behandlarna ändrar programmet delvis. Delar kan 
avlägsnas eller tas med beroende på till exempel hur tränad personalen är i de metoder 
som används (ibid. s.212ff). 

 
Viktiga krav på behandlingsintegritet är bland annat att programmet skall bygga på en 
specifik teoretisk behandlingsinriktning. Det är också viktigt att träna metoderna om en 
strukturerad behandlingsinriktning har valts (ibid. s.215ff). Flera olika forsknings-
sammanställningar har nått fram till resultat som visar på betydelsen av att behandlingen dels 
präglas av en medveten teori, dels att den följer ett förutsägbart schema, alltså att insatsen är 
strukturerad (SOU 2005). Tillgång till handledning är också avgörande för att behålla hög 
integritet. Där dokumenteras genomförandet och personalen får återkoppling (Andreassen 
2003:215ff). 
 
Behandlingsintegritetens betydelse har uppmärksammats av kriminalvården som sedan slutet 
av 1990-talet har gjort ett omfattande arbete med att implementera både brotts- och 
missbruksrelaterade program. Strävan har varit att bygga upp program som dels har stöd i 
forskningen, dels är manualbaserade och slutligen att de kan godkännas av Kriminalvårds-
styrelsens ackrediteringskommitté. I samband med detta arbete har man frågat sig hur väl 
programmen blir integrerade i verksamheten och även om de bedrivs på ett sätt som 
upprätthåller en god behandlingsintegritet. Svensk kriminalvård har fått intryck från den så 
kallade What Works inriktningen. Ett led i denna inriktning är att säkerställa program-
integriteten. Ett kvalitetssystem har inrättats, kallat Q-BoM för de brotts- och 
missbruksrelaterade programmen. Kvalitetssystemets uppgift är att säkerställa att 
programmen bedrivs enligt uppställda krav. Detta blir än mer viktigt när de ackrediterade 
programmen införts. Kriminalvården vill på detta vis förhindra att programeffekterna minskar 
eller uteblir på grund av dåliga kringförutsättningar trots att programmet i sig är bra   
(Kriminalvården 2006).  
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Sex principer för att uppnå bästa möjliga programintegritet har utformats av Repucci et al  
(enligt Andreassen 2003:217): 

”Möjligheterna för programintegritet förbättras om programmet kan 
formuleras utifrån en klar, vägledande behandlingsfilosofi som 
alla involverade i behandlingsprocessen förstår. Programmet bör 
också ha en organisationsstruktur som underlättar kommunikation 
och ansvar. Hela personalgruppen skall delta i beslut och avgöran- 
den, dess kompetens skall utnyttjas och samhällsorienteringen 
upprätthållas. Man bör också fastställa tidsramar för att utveckla 
och finjustera programmet och kunna stå emot påtryckningar om att 
göra för mycket på för kort tid.” 

 
Organisation 
För att uppnå hög behandlingsintegritet krävs alltså bland annat en god organisationsstruktur. 
Enligt studier som gjorts kring detta så ska en väl fungerande organisation vara tydlig i hur 
den klargör och förmedlar sina normer, förhållningssätt och idéinnehåll. Forskning har urskilt 
tre variabler för organisationer som skiljer de bra fungerande organisationerna från dåligt 
fungerande. På väl fungerande behandlingsinstitutioner utmärks organisationen av att det 
finns en tydlig fördelning gällande ansvar och beslutsfunktioner. Vidare att interaktionsnivån 
är hög mellan behandlare och klient, och slutligen att det finns en klarhet i strukturen inom 
organisationen (Fridell 1996:41f). 
 
Behandlareffekter 
Hur samspelet mellan behandlare och klient ser ut, har effekter på både 
behandlingsintegriteten men också på behandlingen i stort. Studier har visat att positiva 
effekter i behandling till stor del beror på relationen mellan behandlare och patient/klient 
(SOU 2005). I en sammanställning av flera behandlingsstudier fastställs att förhållningssättet 
hos behandlaren kan förklara 25-49% av skillnaderna i resultat av missbruksbehandling. En 
behandlare bör ”vara kunnig, ha ett empatiskt förhållningssätt, etablera arbetsallians, ge stöd, 
notera framgångar och uppnådda resultat”. Vad gäller arbetsalliansen så bör den etableras 
tidigt i en kontakt. Under hela behandlingstiden är en bra arbetsallians av betydelse och om 
förtroende skapas tidigt i relationen så kvarstår det över tid (Melin & Näsholm 1998:260f). 
Forskning visar också att behandlarstilen påverkar utfallet. En konfrontativ stil ger sämre 
utfall jämfört med en stödjande och respektfull. Vid behandling på institution, där en del av 
vården är grupporienterad, är ett positivt behandlingsklimat i institutionen som helhet 
avgörande. Det har även visat sig att det finns ett positivt samband mellan hur personalen 
bedömer sin arbetsmiljö och behandlingsutfallet. Även behandlarnas utbildning och kunskap 
har betydelse för behandlingsutfallet och behandlingsintegriteten. Personalen ska ha tillräcklig 
kunskap för att möta individuella behov och önskemål. Studier visar också att den empatiska 
förmågan ökar hos behandlarna i takt med utbildningsnivån (SOU 2005). 
 
Behandlareffekter bland personal överträffar ofta betydelsen av olika behandlingsmetoder. 
Det sätt på vilket behandlarna beter sig tycks vara minst lika viktigt som den metod eller 
tankeinriktning man arbetar utifrån. Carl Rogers utformade och testade en teori för att se vad 
som var avgörande färdigheter hos en behandlare för att möjliggöra en förändring. Enligt 
Rogers skall inte behandlaren ha en styrande roll utan istället erbjuda tydlig empati, värme 
och äkthet. Forskning har visat att behandlarens empati till stor del kan vara avgörande för hur 
en klient svarar på behandling. Studier har också visat att samtal som innehåller konfrontation 
kan förknippas med höga antal avbrutna behandlingar och dåliga resultat. De ovan nämnda 
färdigheterna kan man benämna som icke specifika faktorer. 
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Länge har man insett att icke specifika faktorer påverkar behandlingen och att dessa faktorer 
inte är knutna till någon enskild behandlingsmetod (Miller & Rollnick 2002:20ff).  
 
Rällsögårdens missbruksprogram 
Vården av vuxna missbrukare inom Statens institutionsstyrelse sker oftast utan samtycke från 
den enskilde. Enligt § 3 i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska 
”Tvångsvården skall syfta till att motivera missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att 
frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” 
(Nordström & Thunved 2004:467). 
  
Det är frivilligt att delta i missbruksprogrammet på Rällsögårdens men målsättningen är att 
klienterna deltar i detta när de vistas på behandlingsavdelningarna. Programmet pågår ständigt 
och löper fyra gånger under ett år. Totalt pågår programmet under 13 veckor vilket sker 
parallellt på låsta och öppna behandlingsavdelningen. Detta gör att klienterna kan fortsätta 
programmet även om de byter avdelning (Rällsögården 2006e). 
 
Rällsögården har i sin verksamhet kognitiv teori som grund. Personalen använder sig inte av 
kognitiv terapi men metoder, arbetssätt och förhållningssätt har sitt ursprung i den kognitiva 
teorin ( Rällsögården 2006c). Programmet följer manualen Väckarklockan som bygger på 
återfallsprevention. Det är utifrån denna manual veckan inleds med huvudlektion på 
måndagar. Rällsögården har inte gjort några medvetna avkall från manualens lektioner, men 
lektionerna anpassas efter gruppen. Uppsatt tid för lektionerna är 1 timme och 15 minuter, 
vilket kan variera beroende på antal deltagare och gruppens konstellation. Programmet 
bedrivs i grupp men det finns också möjlighet att ta del av det individuellt. Måndagens 
huvudlektioner (se bilaga 4) följs upp av övriga inslag tisdag t.o.m. torsdag. Dessa övriga 
inslag är tidigare behandlingsinsatser som förts in i programmet, samt temagrupper som 
knutits till huvudlektionen. Alla de övriga inslagen utgår från material med kognitiv grund.  
Återkoppling sker varje torsdag för hela veckans inslag i missbruksprogrammet. Hemläxa 
finns till alla lektioner i programmet, men användandet varierar. Hemläxor följs upp i grupp 
eller i de enskilda samtalen (Rällsögården 2006e). 
 
Introduktion till programmet ges en gång och kan ske på båda behandlingsavdelningarna 
beroende på om man kommer till låsta avdelningen först eller direkt till öppna. Introduktionen 
sker i ett enskilt samtal där kontaktpersonen informerar om missbruksprogrammet, vilka 
regler som gäller samt upprättar en riskprofil. Riskprofilen görs genom att använda 
instrumentet IDS 100 som kartlägger situationer som klienten sätter i samband med återfall. 
IDS 100 följs sedan upp i de enskilda samtalen. Klienten kan efter introduktionen när som 
helst börja i programmet och delta under hela vistelsen på Rällsögården. När klienten gått 
färdigt missbruksprogrammet sker avslutningen individuellt. De enskilda samtalen sker inom 
kontaktmannaskapet mellan klienten och dennes kontaktperson, som är en av 
behandlingsassistenterna. I veckosamtalen kan kontaktpersonen ta upp missbruksprogrammet 
t.ex. genom att följa upp hemläxa. Det är dock i första hand den individuella 
behandlingsplanen som ligger till grund för de enskilda samtalen. Utvärdering sker genom 
den klientenkät som lämnas ut till klienten vid utskrivning från avdelningar (ibid.). 
 
Det är behandlingspersonalen på låsta- och öppna behandlingsavdelningen som håller i 
missbruksprogrammets lektioner. Eftersom personalen går på rullande schema blir det 
varierande ”kursledare” som ansvarar för lektionerna. Vilka två som ska hålla i lektionen och 
vilken lektion det gäller anges i avdelningarnas dagbok (ibid.).  
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Det är personalens ansvar att hålla reda på när de ska hålla i en lektion och det är 
avdelningsföreståndarna som för in schemat för detta i dagboken. Lektionerna förbereds 
under arbetstid. För att inga lektioner ska utebli ersätter personalen varandra om det behövs. 
Personalen arbetar aktivt med att påminna klienterna om att delta i missbruksprogrammet 
(ibid.). 
 
All personal är utbildad i återfallsprevention som består av en utbildning på fyra dagar. Om 
någon saknar utbildning ska åtminstone en av dem som håller i lektionen vara utbildad i 
återfallsprevention. Två av personalen har även gått fördjupningskurs i återfallsprevention för 
att kunna ge intern handledning åt personalen på Rällsögården. När det gäller de övriga 
inslagen finns det ingen specifik utbildning, personalen får läsa in sig på materialet som finns 
upprättat i pärmar (ibid.). 
 
Kontaktmannaskap på Rällsögården 
Samtliga klienter på Rällsögården tilldelas tre kontaktpersoner: en behandlingsansvarig, en 
behandlingsassistent samt en ansvarig sjuksköterska. När klienten byter avdelning byts också 
kontaktpersoner. 
Syftet med kontaktmannaskapet är: 
-  Skapa kontinuitet i behandlingen genom att kontaktmännen har en helhetsbild och följer      
    löpande behandling över tid. 
-  Skapa en fördjupad relation med ett fåtal personer då relationen har ett betydande värde i  
    behandlingen. 
-  Skapa trygghet, dels genom att klienten vet vem han skall vända sig till men även då  
    klienten vet att kontaktmannen ”vet vem han är”. 
-  Garantera klienten kontinuerliga samtal som följs upp från en gång till nästa 
   (Rällsögården 2004).  
 
Behandlingsassistenten har behandlingssamtal minst en gång per vecka, genomför ASI / 
MAPS – intervjuer samt följer klienten i det dagliga behandlingsarbetet (Rällsögården 
2006b).    
 
 
4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Presentation av personal   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åldrarna på personalen varierar mellan 25 till 51 år. Av personalen arbetar två på öppen 
avdelning och tre på den låsta. Personalens utbildningsnivå skiljer sig åt, tre har gymnasial-
utbildning och en socionomexamen. 
 

Kön Antal år på 
Rällsögården 

Antal år inom 
missbruksbehandling 

Kvinna 6 månader - 
Man 4 år 10 år 
Kvinna 3 år   3 år 
Man 6 år   6 år 
Kvinna 5 år   5 år 
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Presentation av klienter   
 
Lagrum Typ av 

missbruk 
Antal år  i 
missbruk 

LVM Amfetamin 
Benzodiazipiner 
Alkohol 

12 år 

LVM Benzodiazepiner 
Opiater 
Alkohol 

20 år 

LVM Alkohol 7 år 
LVM Alkohol 20 år 
LVM Alkohol 10 år 

 
Åldrarna på klienterna varierar mellan 24 till 57 år. Vid intervjutillfället befann sig tre av 
klienterna på öppna behandlingsavdelningen och två på den låsta. Tiden man varit på 
Rällsögården varierande mellan 1,5 till och med 4 månader. 
 
Inledning 
Resultaten redovisas i teman som kan innefatta en fråga eller fler utifrån intervjuguiderna. 
Temana bygger inte på rubrikerna i intervjuguiderna. Inom temat är det inte alltid som alla 
frågorna är ställda till både klienter och behandlare. Under varje temarubrik presenteras både 
klienter och behandlare och avslutas sedan med en gemensam analys. 
 
Motivation och klienternas medverkan 
 
Klienter 
Tre stycken är motiverade att sluta använda alkohol/droger, en tycker att det växlar och en är 
kluven.   
 

Både och tyvärr /…/ Jag behöver sluta dricka alkohol för att jag åstadkommit mig lite 
dålig hälsa om jag säger så /…/ det är mycket lätt att sitta på ett behandlingshem och 
tala om att man inte ska dricka något mer men när du kommer ut i vardagen är det en 
helt annan sak. Därför skulle jag ljuga om jag skulle säga att jag önskar att jag skulle 
sluta. 

 
Skillnad i motivation kan inte förklaras av om klienten vid intervjutillfället befinner sig på 
låst- eller öppen avdelning. Alla är motiverade att delta i missbruksprogrammet, även de som 
känner sig kluvna till att sluta missbruka. Anledningen till att delta kan skifta.  
 
 … det är i alla fall en timme som försvinner på eftermiddagen och så får  

man ju alltid höra av, vad ska man säga, medklienter om deras erfarenheter så det är ju 
väldigt bra på det viset 
 
Jag har varit med på allt och jag vet att det är för att hjälpa oss, jag litar på personalen 
att dom jobbar för vår skull. 

 
Klienterna har olika bedömningar om huruvida missbruksprogrammet upplevs som 
behandling eller inte. Två upplever missbruksprogrammet som behandling, någon ser det mer 
som information en annan kan inte relatera det som behandling annat än utifrån 
gruppdiskussionerna. 
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 Ja jag tycker det är positivt /…/ jag mår faktiskt lite bättre efter varje lektion 
 

Vi gör ingenting åt det utan de berättar bara om det, har ingenting med behandling att 
göra. 

 
Att delta i missbruksprogrammet är frivilligt. Klienterna uppger att de känner sig fria att delta 
utan påverkan av andra. Det är dock ett faktum att samtliga klienter är under LVM som är ett 
tvång i sig. Alla klienter uppger att de är aktiva under lektionerna och säger att de kan påverka 
innehållet i lektionerna till en viss del. Om gruppen ibland halkar in på ett sidospår så tillåts 
det. 
 
Personalen 
Personalen svarar olika på om de upplever motstånd hos klienterna till att delta i 
missbruksprogrammet. Merparten av personalen uppger att de möter motstånd ibland men 
anledningarna kan vara olika. 
 
 Det har man ju, det är ett sätt att starta en konflikt, ibland vill man klanka ner 
 /…/ det behöver inte betyda att det inte är bra. 
 
 …det motstånd som man stöter på är ofta från dom som gått i många behandlingar  

och man är trött på det och vill inte ha mer behandling. 
 

Många går beroende på hur man försöker få med dom. /…/ Man får  
engagera dom annars går de inte med.  
 
… om det är gäng som har bestämt sig att dom ska inte med på det här, så kan de utöva 
grupptryck på någon krake som vill och då kanske han backar. 

 
Resultatet visar att personalen på öppna avdelningen upplever klienterna aktiva under 
lektionerna medan personalen på låsta avdelningen uppger en större variation i det aktiva 
deltagandet från klienterna. 
 

Till och från beroende på hur många som är med, vilka som är med och 
                        också vem som håller i temat, hur förberedd eller trött den är… 
 
Även om vi inte frågat personalen specifikt om klienternas motivation så framkom ändå i två 
av intervjuerna att motivationen skiljer sig åt beroende på om klienten befinner sig på låst- 
eller öppen avdelning.  
 
 Motivationen är högre på den öppna... 
 

Det är större motivation på öppna avdelningen, lättare att få gruppen engagerad och 
att prata. Dom är mer motiverade upplever jag det som. 
 

Också i frågan om personalen bedömer att missbruksprogrammet har behandlingseffekt så 
framkommer det att de ser motivation hos klienterna som en viktig faktor. 
 

…det är svårt att påtvinga någon en övertygelse. Dom måste vara motiverade till en 
 viss  gräns. 

 
Både ja och nej /…/ man återkommer till om klienterna är motiverade, dom lyssnar, tar 
till sig och gör uppgifterna dom får… 
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Samtlig personal uppger att klienterna kan påverka missbruksprogrammet i viss mån, men det 
är stor variation i vad de menar är möjligt att påverka. Tre av personalen anser inte att 
klienterna kan påverka huvudlektionerna, en tror det är möjligt om det är motiverat och en  
tror att klienten kan påverka.  
  
Analys - Motivation och klienternas medverkan 
Eftersom merparten av klienterna som befinner sig på Rällsögården är där under LVM ställer 
detta krav på att personalen i första hand jobbar med att motivera klienterna till att ta emot 
behandling (Norström & Thunved 2004:467). På Rällsögården använder personalen metoden 
motiverande samtal som ska genomsyra allt behandlingsarbete. Enligt forskningen kan 
motiverande samtal höja effekten på annan behandling (SBU 2001). Ett par av klienterna 
känner sig ambivalenta i sin motivation till att sluta använda droger/alkohol. I motiverande 
samtal vill personalen locka fram motivation hos klienterna bl.a. genom att göra dem 
medvetna om för- och nackdelar med att fortsätta eller försöka avbryta sitt missbruk 
(Rällsögården 2006c, Berglund m.fl. 2000).  I resultat kan ett mönster urskiljas som pekar mot 
att de som anser sig motiverade att sluta missbruka också är de som ser missbruksprogrammet 
som behandling/hjälp. Omvänt så är det de som är ambivalenta till att sluta missbruka som 
inte anser att missbruksprogrammet är behandling. I forskning ses motivation som en viktig 
framgångsfaktor inom missbruksbehandling. Detta gäller både tilltron till den egna förmågan, 
hjälpinsatserna och även en tro på att förändring av den egna situationen är möjlig (SOU 
2005). Trots att klienten kan känna ambivalens till att sluta med alkohol/droger var samtliga 
klienter motiverade till att delta i missbruksprogrammet. Det är skillnad i vilken tilltro 
klienten har till personalen och programmets förmåga att hjälpa, men det som uppfattades 
som positivt av de flesta var gruppdiskussionerna. Det faktum att klienten går till 
missbruksprogrammet frivilligt och deltar aktiv tyder ändå på att något inslag är av intresse 
för dem.  
 
Några av personalen upplever motstånd från klienterna att delta i missbruksprogrammet. 
Enligt Rällsögården (2006e) arbetar personalen aktivt med att påminna klienterna när det är 
dags för missbruksprogrammet. I en av intervjuerna framkommer att detta kan vara ett sätt att 
få med sig klienter till lektionen. Enligt metoden motiverande samtal ska man ”rulla med 
motstånd”, vilket innebär att personalen istället för att argumentera, försöker övertyga och 
hitta motivation hos klienterna (Berglund m.fl. 2000). Det framkommer också att personalen 
upplever motivationen som högre på den öppna avdelningen än på den låsta. Det intressanta i 
sammanhanget är att samtliga klienter uppger att de deltar frivilligt och aktivt i missbruks-
programmets lektioner medan personalen upplever att det finns ett visst motstånd hos flera av 
klienterna, beroende på olika saker. I begreppet ”att rulla med motstånd” menas oftast 
motståndet bestå i att klienten känner sig mindre motiverad än vad personalen tror att han är 
(Rällsögården 2006c). En förklaring till skillnaden mellan klienter och personalens svar 
gällande motivation att delta skulle kunna vara att de klienter som intervjuats är motiverade 
medan personal svarar utifrån samtliga klienter på Rällsögården. Personalen upplevde också 
skillnad i motivation mellan öppen och låst avdelning. Både klienter och personal lyfter fram 
vikten av motivation. Kan det vara så att klienter på en låst avdelning upplever tvånget mer 
påtagligt jämfört med klienter på öppen avdelning, vilket kan påverka motivationen.    
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Missbruksprogrammet  
 
Annan behandling  
Klienter  
Alla fem klienterna har fått tidigare behandling. Samtliga har genomgått 12-stegsmodellen 
och antalet behandlingar varierar mellan 1-7 ggr. Av dessa fem anser tre att de blivit hjälpta 
av tidigare behandling genom att få t ex bättre självkännedom och bättre kunskaper, vilket har 
lett till drogfrihet under olika långa perioder. En klient ställer sig tveksam och en ansåg sig 
inte hjälpt, dessa två har också tidigare varit på Rällsögården på LVM. 
 

Jag var i slutet på 90-talet på ett behandlingshem /…/ 12-stegsprogrammet /…/ jag 
förstod inte den där behandlingen alls då. Men sen i början på 2000-talet fick jag en ny 
behandling /…/ och då tog  jag till mig den, tolvstegsprogrammet. Det fungerade bra 
sista gången höll mig nykter i 1,5 år. 

 
Upplevelse, bedömning och förvärvad kunskap 
Klienter  
Två av klienterna har genomgått hela missbruksprogrammet. Övriga tre har varit med 5 
respektive 6 veckor och en är osäker på antalet gånger han har deltagit.  
 
När klienterna fick frågan om hur de upplever och bedömer missbruksprogrammet var det 
svårt att få ett renodlat svar. Detta genom att de gjorde jämförelser med tidigare behandling, 
främst 12-stegsmodellen. Av svaren framgår att två av klienterna upplever 
missbruksprogrammet som bättre än tidigare behandling.   
  

 Det är ett bra sätt att tänka /…/ det är egentligen många av sakerna som ingår i 
tolvsteget också /…/ men det här programmet passar mig bättre… 

 
När klienterna bedömer missbruksprogrammet i sin helhet uttrycker en sig helt nöjd. Övriga 
fyra framför olika synpunkter i samband med programmet: 
  

Jag är ju nöjd med att det finns ett program och jag är missnöjd med att engagemanget 
och professionaliteten hos personalen inte är tillräcklig överlag/…/En negativ känsla 
som jag får är ju att om man märker att det är personal med stor okunskap blir det 
liksom en känsla av att det inte är så allvarligt… 
 
…missnöjd med att det inte är personal som har ett tidigare missbruk/…/ inte har något 
eget att berätta. 
 
… ibland blir lektionerna spolierade på grund av att någon eller några klienter pratar 
om annat 

 
Man lär sig en del saker och förhoppningsvis fastnar det någonting… 

 
Merparten av klienterna hade svårt att särskilja de olika lektionerna i programmet, istället 
pratade de om missbruksprogrammet i stort. Därför anser vi det lämpligt att presentera 
resultatet utifrån hela missbruksprogrammet till stor del istället för lektionsvis. Där det 
framkommit något specifikt kring en lektion har detta tagits med.  
 
 Lektion att hantera sug: 
 När jag känner sug efter alkohol på något vis måste jag använda verktygen…   
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 Lektion negativt tänkande: 
Det är en svår grej att vända det negativa till det positiva/…/man är på en låst 
avdelning, allting ligger i andras händer. Det är svårt att tänka positivt. 

 
Sammanfattningsvis visar svaren att alla anser att diskussion i grupp är värdefullt, då 
klienterna får ta del av varandras erfarenheter. Några bedömer att detta är den viktigaste 
vägen till kunskap. Flera upplever det positivt att få möjligheten att repetera tidigare 
förvärvade färdigheter, från antingen missbruksprogrammet eller 12-stegsmodellen.  
 

Oftast blir det bättre när vi är med och diskuterar saker och ting på lektionerna, då  
kan man lära sig någonting… 

  
Alltså det är så svårt att säga att man har lärt sig någonting, alltså viss information 
snappar man ju upp varje gång /…/ svårt att veta att man lärt sig precis något som man 
inte redan visste /…/ repetitioner gör ju att man kommer ihåg saker och ting.  
 

Samtliga klienter upplever att de får mer eller mindre teoretisk kunskap, men mycket av det är 
svårt att säga hur det kan användas i verkliga livet De flesta av klienterna har svårt att uttala 
sig om de kommer att ha användning av missbruksprogrammet efter vårdtidens slut. Endast 
en har haft möjlighet att praktisera sina kunskaper för att undvika återfall.  
  

…jag har fått vissa tips som man kan använda sig av /…/ men du vet ju inte förrän du 
kommer ut /…/ teoretiskt har du ju nästan det här… 
 
… det finns ju där men jag har ju inte kommit ut än så att jag har kunnat praktiserat 
det. 
 

Analys - Missbruksprogrammet  
Inom kognitiv beteendeterapi återfinns ett brett spektrum av behandlingsmetoder som har sin 
grund i kognitiv psykoterapi och beteendeterapi, hit hör återfallsprevention som missbruks-
programmet bygger på (Berglund m.fl. 2000:67f). Samtliga klienter har tidigare genomgått 
12-stegsbehandling. Enligt SBU-rapporten (2001a:153) tillhör även 12-stegsbehandling de 
kognitivt beteendeterapeutiska metoderna. I Project MATCH jämförde man 12-
stegsbehandling med kognitiv beteendebehandling, vilken utgör grunden för återfalls-
preventionen i missbruksprogrammet.  Av svaren framgår att klienterna har svårt att skilja vad 
de lärt sig på missbruksprogrammet och under 12-stegsbehandling. Detta för att många inslag 
liknar varandra. Klienterna ger samma beskrivning som Andreasson (enligt Berglund 
m.fl.2000:183). Han menar att man inom kognitiv beteendeterapi använder sig av manualer 
med tydliga riktlinjer som till stor del handlar om samma inslag som i 12-stegsbehandling, 
som bedrivs av ”lekmän”. Andreasson anser dessutom att det borde vara självklart vid svårt 
missbruk att det kan krävas upprepade behandlingar för att nå drogfrihet.  Enligt 
återfallspreventionen är det lika viktigt att lära sig undvika återfall som att hantera återfall när 
de inträffar. Den utgår ifrån att återfall inträffar, vilket kan stärka Andreassons resonemang 
om att upprepade behandlingar krävs. Andreasson menar att forskningen inriktar sig på för 
kortsiktiga resultat och att en behandling som åtföljs av ett återfall ses som en ”misslyckad” 
behandling. Han säger vidare att även om en person återfaller i missbruk så är 
korttidseffekterna värda att ta fasta på (Berglund m.fl. 2000:177ff). Som vi uppfattat det är 
återfallspreventionen utformad utifrån att återfall sker och målsättningen att bli drogfri kan ta 
tid.  
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Det faktum att samtliga klienter tidigare genomgått 12-stegsbehandling försvårade studien, då 
de hade svårt att särskilja denna behandling från missbruksprogrammet. Utifrån Andreassons 
resonemang om upprepade behandlingar skulle detta kunna ses som, att det för klienternas del 
ändå varit till fördel att behandlingar uppfattas som lika. De har gett tillfälle till repetition, 
vilket klienterna också säger.   
 
Missbruksbehandling som grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) har utgångspunkt i 
att missbruket beror på felinlärda dysfunktionella mönster, vilket gäller både kognitivt och 
beteendemässigt. Det som är specifikt med återfallsprevention är att den identifierar vilka 
faktorer som inom klienten själv och i omgivningen, ”triggar” igång ett återfall. För att 
hantera och undvika återfall lärs strategier in som man sedan övar på (Berglund m.fl. 2000: 
67f). Återfallsprevention enligt Väckarklockan har främst använts inom öppenvården, medan 
missbruksprogrammet på Rällsögården sker inom ramen för tvångsvård. Citaten visar att det 
är svårt för klienterna att praktisera övningsmomenten över lag. Det finns trots allt några 
inslag som klienterna tycker att de kan använda sig praktiskt av under behandlingstiden på 
Rällsögården. Till skillnad från patienter i öppenvården har klienterna på Rällsögården inte 
samma möjlighet att använda sig av sina teoretiska kunskaper under behandlingens gång. 
Programmet enligt Väckarklockan kan användas både i grupp och enskilt (Väckarklockan 
2001:2,10). Forskning har inte kunnat se några skillnader i resultat mellan grupp och 
individuell behandling enligt KBT-inriktad återfallsprevention (SBU 2001a:170). Utifrån 
klienternas svar så framkommer det att gruppdiskussioner är det som många värdesätter mest 
av allt, därför att de där får möjlighet att utbyta erfarenheter. Det som kan vara värt att fundera 
på är om klienten i individuell behandling missar detta inslag, men å andra sidan kanske det 
uppvägs av att klienten då får mer individuellt stöd.   

 
Behandlingsintegritet 
 
Utbildning  
Tre av personalen har varit med sedan starten av missbruksprogrammet i januari 2005. Fyra 
av fem har fått utbildning i återfallsprevention och dessa upplever att det är tillräcklig 
utbildning för att hålla i missbruksprogrammets lektioner. En har dessutom gått en 
fördjupningskurs i återfallsprevention. När det gäller handledning varierar svaren utifrån om 
man relaterar till intern eller extern handledning. Det finns ingen extern handledning gällande 
enbart återfallsprevention. Däremot upplever de flesta att de har tillgång till intern 
handledning genom arbetskollegor, varav vissa har en fördjupad kunskap i 
återfallsprevention. All personal uppger dock att de känner stöd från arbetskollegor och 
ledning. 
 
Analys - Utbildning  
Väckarklockan tar upp att det kan vara svårt att uppfylla kravet på akademiskt utbildad 
personal i KBT, som man använde sig av i Project MATCH. På Rällsögården har utbildning 
genomgåtts av befintlig personal på låst- och öppen avdelning, vilket mer liknar det koncept 
som använts vid Alkohol och Narkotika kliniken i Malmö. Utbildningen består sammanlagt 
av fyra dagar och detta anser personalen är tillräckligt för att hålla i programmet 
(Väckarklockan 2001:2f). Handledning i missbruksprogrammet ska ske av befintlig personal 
på Rällsögården som gått fördjupningskurs i återfallsprevention (Rällsögården 2006). 
Personalen säger sig ha tillgång till intern handledning genom sina arbetskollegor men i 
vilken utsträckning det används framkommer inte. Den handledning som sker verkar 
förekomma ostrukturerat.  



  27                                                                                                                                                      

När det gäller manualen Väckarklockan är tanken att handledaren inte ska vara involverad i 
programmet (Väckarklockan 2001:2). En fråga som kan ställas är om den personal som ger 
intern handledning är involverad i programmet på Rällsögården. Påverkar detta i sin tur 
personalen i handledningen, då handledaren inte är oberoende. I SOU (2005) beskrivs att 
handledning för personalen som avgörande för att hålla en hög behandlingsintegritet. 
Meningen med handledningen är att genomförandet av programmet ska dokumenteras och ge 
personalen återkoppling (Andreassen 2003:211f). Om det då inte finns en strukturerad 
handledning där personalen får möjlighet till detta, finns kanske risken att personalen arbetar 
på ”sitt eget” sätt utan att ha möjlighet att få feedback på detta. Det här kan kanske i sin tur 
leda till att personalen inte har kvar de mål och använder de metoder som de enats om från 
början, vilket kan göra att behandlingsintegriteten blir sämre, enligt Andreassen (2003). 
 
Manual - Genomförande 
Personalen  
Personalen upplever och bedömer att missbruksprogrammet utgör en bra grund att arbeta 
utifrån. Personalen anser att manualen är tydlig och går att följa även om de inte är så erfarna. 
Flera av dem säger att det krävs engagemang och intresse för att göra något bra av missbruks-
programmet. De tar också upp synpunkter dels på sådant som kan förbättras men också deras 
förutsättningar för att arbeta med programmet. 
 

Tycker det är bra men kan förbättras, missbruket varierar i åldrar, alkoholister  
är ofta äldre /…/ att man ibland bara körde alkohol för sig och narkotika för sig. 

 
…är lite annorlunda när man ska bedriva det här på en låst avdelning där  
klienterna är intagna under tvång/…/när man jämför med hur det är upplagt i  
boken Väckarklockan /…/den är ju till för patienter som befinner sig hemma… 
 

All personal är överens om att missbruksprogrammet är ett viktigt inslag på Rällsögården. Tre 
av dem ser missbruksprogrammet som behandling. Övriga upplever det mer som 
undervisning, att de ger klienterna redskap. 
 

Ja jätteviktigt inslag, dels för klienterna känner att vi gör något, de sitter inte bara  
vid tv: n hela tiden. Även om dom sitter tysta hela tiden så får dom med sig någonting. 

 
Det har jag funderat en hel del på och det beror ju på vad man lägger i ordet 
behandling. Jag kan inte behandla någon så att dom blir friska men jag kan lära  
ut saker eller kanske peka på saker som klienterna inte har tänkt på, ge dom redskap. 

 
Tiden att förbereda sig för lektionerna kan av personalen upplevas som svår att uppbåda 
beroende på situationen för dagen. Detta påverkar i sin tur om de känner sig förberedda för 
lektionen. Det händer att personalen får rycka in med kort varsel och hålla i lektion. 
 

…hinner jag inte gör jag det hemma /…/ det är mycket man ska läsa och det tar jag 
hem, för jag känner inte att jag har den tiden här riktigt. 
 
…det blir lite rörigt man vet inte riktigt vad man ska prata om ibland men det är i 
förberedelserna det brister... 
 

Av personalens svar framgår, att en planering för vilka som ska ansvara för lektionerna ska 
finnas men det är inte alltid detta fungerar som tänkt.  
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Två av personalen säger att de själva ansvarar för att ta reda på när de ska hålla lektionerna, 
andra menar att de alltid ska vara redo att hålla i lektion. 
 

Jo vi planerar ibland men ofta händer något som gör att det faller/…/ om det är mycket 
vikarier så hänger det på oss som är gamla i gården…  
   
Det fungerar bra ibland och dåligt ibland det beror på sjukdomar /…/ tung 
klientbeläggning är också påfrestande. 
 

Merparten av personalen känner sig motiverade till att hålla i lektionerna men detta är lite 
beroende på om tid finns till att förbereda sig. Hur ofta personalen håller i missbruks-
programmets huvudlektioner varierar. Det vanligaste verkar utifrån svaren vara att de håller i 
huvudlektion ungefär en gång i månaden. Detta är dock beroende på hur den schemalagda 
arbetstiden ser ut och i vilken omfattning man arbetar. När personalen håller i 
huvudlektionerna använder de sig av manualen som grund, men de flesta menar att de ibland 
måste vara flexibla och anpassa innehållet efter gruppen. 
 

Det kan sväva ut ganska duktigt /…/ det är beroende på klientgruppen. Man kanske 
kommer in på ett sidospår men det kan vara värdefullt det med. 

 
Det är varierande personal som håller i lektionerna vecka för vecka, detta upplevs i huvudsak 
som positivt.  
 

Jag tror att det är bra för vi är ju olika som personer och det är klientgruppen också 
/…/ vi har alla vårt sätt att hålla i gruppen, den ena är inte bättre än den andra… 

 
De nackdelar som personalen tar upp är att det kan vara svårt att återkoppla till föregående 
lektion och hemläxor som givits i samband med denna. När det gäller återkoppling uppger de 
flesta att de gör det medan några upplever det svårt att återkoppla till en lektion som andra 
hållit i. Det kan också falla på att diskussionerna under lektionerna svävar ut och det blir svårt 
att hålla sig till ämnet.  
 

…man försöker hålla det inom ramarna men det blir ändå så stort /…/  
diskuterar utanför hela tiden och man försöker återkoppla till ämnet…  

 
Vad gäller hemläxor så verkar det vara stor variation i hur ofta personalen ger dessa. 
 
 Vi försöker ge hemläxor, inte alltid men ibland…  
 

I regel försöker vi undvika att ge hemläxa om det inte är enkla saker. Så fort man 
nämner ordet läxa eller ger dom en penna så backar många av dom. 

 
De övriga inslagen som ingår i missbruksprogrammet utöver huvudlektionerna upplevs av 
merparten som positiva.  
 
Klienterna 
Två av klienterna upplever personalen som förberedd inför lektionerna, medan tre upplever en 
stor variation i hur pass förberedd personalen är.  
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…en del personal är väldigt pålästa och kunniga och vet vad de ska prata om, för att det nästa lektion 
är någon helt annan personal och då har de ingen aning om någonting det är precis som om de har 
fått ett papper i näven två minuter innan de ska ha lektion, sån stor skillnad är det… 
 
När det gäller engagemanget hos personalen upplever merparten av klienterna att det skiftar. 
Som orsak till att det skiftar nämns bl.a. erfarenhet, hur man lägger upp lektionen och vissa 
har även sina personliga favoriter. 
 

Personal som själv är säkra och kan sin sak, är pålästa, dom är ju mer engagerade än 
dom som bara fått ett papper nerstucket i handen, dom försöker ju göra sitt bästa… 

 
Alla klienterna tycker att det är bra med varierande personal då alla har sin egen stil. Men å 
andra sidan upplever de att det medför något negativt, då också kvalitén blir varierande. 
 

…det gör ingenting att det är olika personer utan det är liksom kunskapsmässigt som 
det skiljer sig väldigt mycket åt och då kan det bli mindre bra ibland. 

 
Jag tror faktiskt det är bra om man har olika personer, men då ska dom vara på 
ungefär samma nivå. 

 
Klienterna upplever att återkoppling sker först och främst mellan måndagens huvudlektion 
och de övriga inslagen under veckan. Det varierar om de får hemläxa vid huvudlektionerna, 
tre av klienterna menar att det är sällan någon gör läxorna och därför tas de inte upp vid nästa 
lektion. Två uppger att de alltid gör läxor om de får några men det är inte alltid som dessa tas 
upp vid nästa lektionstillfälle. Klienterna upplever de övriga inslagen i missbruksprogrammet 
som positiva. Flera är medvetna om att tanken är att inslagen under veckan på olika sätt, men 
det kan var svårt att genomföra i praktiken, då gruppen ofta hamnar på sidospår i 
diskussionerna. 
 
Analys - Manual - Genomförande 
Missbruksprogrammet grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och personalen använder 
sig av en strukturerad manual, som de upplever som lätt att följa. Missbruksbehandling 
grundad på KBT har visat sig ha effekt enligt forskning. Alla behandlingsmetoder som visat 
sig effektfulla har en klar struktur och detaljerade riktlinjer (SBU 2001, Socialstyrelsen 
2006b,c, SOU 2005). Utifrån detta kan slutsatsen dras att Rällsögården har två 
grundförutsättningar för att uppnå hög behandlingsintegritet. All personal tycker att 
missbruksprogrammet är ett viktigt inslag på Rällsögården. Detta ses som en av de viktigaste 
principerna för att nå bästa möjliga programintegritet (Andreassen 2003:217). Att personalen 
har olika syn på om missbruksprogrammet är behandling eller ej, är kanske inte så konstigt då 
programmet ingår i Rällsögårdens behandling, samtidigt som det är uppbyggt som en kurs 
med lektioner (Rällsögården 2006e, Väckarklockan 2001).  
 
Det som visar sig tydligt i resultatet är att klienterna generellt drar en koppling mellan 
engagemang och kunnande hos personalen. Detta betyder att klienterna uppfattar de som är 
pålästa, som engagerade och tvärtom. Personalen säger att de känner sig motiverade att hålla i 
lektionerna och flera menar att det krävs engagemang och intresse för att göra 
missbruksprogrammet bra. Klimatet på institutionen och behandlareffekter hos personalen 
kan påverka behandlingsutfallet (SOU 2005). Att personalen är motiverade och uttalar sig om 
engagemang och intresse kan ses som ett uttryck för detta. När det gäller förberedelse inför 
lektionerna ska det ske under arbetstid (Rällsögården 2006e). Personalen upplever ibland att 
tiden inte finns för att göra en bra förberedelse inför lektionen. 
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Det är heller inte säkert att planeringen alltid fungerar, för vilka som ska hålla i programmet 
och ibland får man hoppa in med kort varsel. Behandlingsutfallet är beroende dels av 
arbetsmiljön för personalen men också vilken utbildning och kunskap man har (SOU 2005). 
Då missbruksprogrammet löper över tretton veckor, kan det inte vara enkelt att bibehålla sina 
kunskaper kring varje lektion, då det kan gå lång tid mellan tillfällena. För att bibehålla en 
hög integritet och behandlingseffekt så krävs det att personalen hela tiden tränar sig i att 
använda manualen (Andreassen 2003:212ff). Väckarklockan (2001:2f) tar också upp vikten 
av att kursledarna gör sig förtrogna med manualen.  
 
Utifrån de samlade svaren från både behandlare och klienter, ges en bild av att det från och till 
råder brist på tid för att läsa på och förbereda sig inför en lektion. Trots personalens 
engagemang och intresse är det inte alltid klienterna uppfattar dem på det viset. Klienterna 
upplever ibland personalen som oengagerade och okunniga. Detta i sin tur gör att de inte ser 
missbruksprogrammet eller personalen som håller i lektionerna som seriösa. Det är viktigt att 
personalen förmedlar äkta engagemang och kunnande (Miller & Rollnick 2002:20ff), men 
detta kan vara svårt när personalen känner sig oförberedd. Slutsatsen som kan dras av detta är 
att under rådande förutsättningar är det svårt för personalen att få tiden att räcka till för 
förberedelser. Men att detta förmodligen, om det fungerade, skulle höja intrycket hos 
klinterna av att behandlingen är seriös och äkta. Resultatet visar ändå att klienterna kan se en 
fördel i att det är varierande personal som håller i lektionerna och denna uppfattning delas av 
personalen. De nackdelar som framkommer skiljer sig dock mellan klienter och personal. 
Klienterna menar att personalen gärna får variera men inte kunskapsnivån. När det gäller 
personalen förknippar de detta först och främst med rent praktiska problem, som exempelvis 
återkoppling. Det framgår också av klienternas svar att det kan vara svårt att återkoppla till 
föregående vecka men då utifrån att diskussionen ofta hamnar på sidospår. Återkoppling till 
samtliga inslag i missbruksprogrammet ska ske i slutet av veckan (Rällsögården 2006e).  
 
En reflektion författarna gjort över detta är att klienterna i större utsträckning än personalen 
påtalar att återkopplingen försvåras av att diskussionerna svävar ut. Det här verkar vara något 
som är mer bekymmersamt för klienterna än personalen. Vilket utifrån personalens perspektiv 
kan stå för att de i viss mån tillåter utsvävningar om det anses relevant. Både Väckarklockan 
(2001:3) och Rällsögården (2006e) påtalar vikten av att vara lyhörd för gruppen, vilket också 
detta kan ses som ett uttryck för. För vissa klienter kan detta dock upplevas som ostrukturerat. 
 
För att klienterna ska lära sig färdigheter enligt manualen Väckarklockan påtalas vikten av ett 
aktiv deltagande från klienterna och att de gör hemläxorna. Detta utifrån vikten av att träna 
färdigheter (Väckarklockan 2001:2). När det gäller hemläxor så kan det enligt personalen vara 
svårt att ta upp dem beroende på, dels att det är varierande personal, dels utifrån att det skiftar 
hur personalen ser på hemläxor och i vilken mån de ger dessa. Klienternas upplevelse kring 
detta bekräftar vad personalen säger. I vilken mån de får hemläxor är väldigt varierande, de 
flesta menar att nästan ingen gör dem och därför faller också återkopplingen ibland. Rollspel 
är också ett viktigt inslag i lektionerna för att träna färdigheter (Väckarklockan 2001:2). I 
intervjuguiden fanns ingen fråga om rollspel och detta var inget som nämndes av varken 
klienter eller personal. Det framgår inte heller om rollspel används utifrån vad Rällsögården 
säger om sitt missbruksprogram (Rällsögården 2006e). Eftersom Rällsögårdens 
missbruksprogram innehåller mer än bara den manualbaserade återfallspreventionen, försökte 
författarna få fram hur de övriga inslagen uppfattas. Detta för att möjligtvis kunna bedöma om 
hur dessa påverkar behandlingsintegriteten. Merparten av både personal och klienter ser 
inslagen som positiva eftersom alla uppger att det ska finnas en röd tråd genom hela veckan. 
Resultatet visar dock att klienterna upplever att gruppen tappar denna tråd emellanåt.  
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Forskningen visar att struktur och en medveten teori i behandlingen är betydelsefull (SOU 
2005). Rällsögården arbetar utifrån detta, då alla metoder är strukturerade och arbetssätt och 
förhållningssätt bygger på samma teoretiska grund. Det återspeglas också i 
missbruksprogrammet där de övriga inslagen utgår från samma teoretiska grund.     
 
Kontaktmannaskap / Enskilda samtal 
Klienter 
Merparten av klienterna upplever kontaktmannaskapet som väldigt positivt. Det som 
framkommer tydligast är att klienterna ser det som värdefullt att en i personalen har en 
helhetsbild kring den egna situationen. Att känna tillit till sin kontaktperson och vara trygg i 
vetskapen att denne ser till klientens behov är också mycket viktigt.  
 

Jag upplever det som väldigt positivt/…/då finns det i alla fall en i personalen som har 
en helhetsbild om vad som gäller mig/…/som jag förstår så får de andra i personalen 
bara rapporter om hur det går för mig… 
 
Vi kommer väldigt bra överens jag och min kontaktperson, vi pratar samma språk och 

förstår varandra, vi har mig veterligen en bra relation. Min kontaktperson har 
hörsammat mig. Vilket läge jag är i/…/ hur jag ser på nykterheten och vad mina behov 
är. Det är väldigt positivt för mig att få denna respons och feedback. 

 
Någon uttrycker besvikelse över att kontaktpersonen sällan finns tillgänglig, vilket medfört att 
kontaktmannaskapet upplevs som ganska betydelselöst. Det kan också vara så att klienter inte 
upplever sig ha ett behov av en kontaktperson. När klienten byter avdelning, sker också byte 
av kontaktperson, vilket upplevs som jobbigt.  
 

Det är jobbigt med byten av kontaktpersoner därför att då måste man dra allting 
igen/…/jag har fått dragit och förklarat min historia tre gånger/…/det kan kännas lite 
tjatigt faktiskt. 
 
…jag hade en väldigt bra kontaktperson på Nygården/…/sen får man byta och det är 
lite tokigt/…/överföringen till den nya blev det inte mycket med/…/det fungerar bra nu 
men jag var besviken då när jag bytte… 
 

När det gäller kontaktmannaskapets betydelse i förhållande till missbruksprogrammet 
upplever merparten av klienterna att det inte är detta som i första hand kontaktmannaskapet 
används till. Däremot nämner klienterna att både de själva och kontaktpersoner kan ta upp 
missbruksprogrammet i de enskilda samtalen när det känns relevant. Det görs ingen 
automatisk återkoppling till veckans lektion men däremot görs en återkoppling om det berör 
den egna situationen.  
 

Om det är relevant för mig i någon situation som rör mig på något sätt, så kan jag ju 
hänvisa till någonting som vi pratat om/…/det är ingenting som återkommer… 

 
Innan klienterna började i missbruksprogrammet fick några introduktion genom sin 
kontaktperson. Övriga har inte fått denna introduktion eller kommer inte ihåg. De som har 
genomgått hela missbruksprogrammet upplever inte att detta har uppmärksammats på något 
vis utan de fortsätter bara delta i programmet igen. Ingen av klienterna har utvärderat 
missbruksprogrammet specifikt. Någon nämner klientenkäten som fylls i vid byte av 
avdelning och att det möjligtvis ingick något om missbruksprogrammet där. 
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Personal 
Personalen upplever kontaktmanaskapet som positivt, några ser detta som ett av de viktigaste 
inslagen i behandlingsarbetet. Det är här personalen får tillfälle att arbeta nära klienten och 
dennes situation men just denna närhet kan medföra att det blir jobbigt för klienterna vid byte 
av kontaktperson. 
 

Det här är det viktigaste inslaget i mitt arbete och det är här jag känner att jag gör 
mest nytta… 

 
Det funkar att byta kontaktperson/…/men det ideala vore att ha samma hela tiden men 
det funkar inte rent praktiskt, för då skulle vi få springa mellan avdelningarna hela 
tiden. Överlämningen är ju en viktig bit i det, att man verkligen sätter sig ner med den 
nya kontaktmannen och klienten och pratar ihop sig.  

 
Merparten av personalen säger att tiden för att förbereda och genomföra de enskilda samtalen 
”får man ta sig” helt enkelt. Personalen ska ha minst ett samtal per vecka med sina klienter 
men de flesta önskar att tiden fanns till att ha samtal två gånger i veckan. Merparten av 
personalen ser de enskilda samtalen som betydelsefulla i samband med missbruks-
programmet. De brukar inte återkoppla till varje lektion som klienten har deltagit i men det 
händer att klienterna själva tar upp saker som de funderat på. I samtalen kan missbruks-
programmet följas upp och kontaktpersonen kan hjälpa till med hemläxor men i vilken 
utsträckning detta sker varierar.  
 

Ja jag tar upp på dom enskilda samtalen hur det går, om dom vill ha hjälp. Det 
 finns ju klienter som har läs- och skrivsvårigheter så man försöker hjälpa till. 

 
Av svaren framgår att introduktionen till missbruksprogrammet oftast sker av personal på låst 
avdelning eftersom klienten befinner sig där först. Personalen nämner att de vid 
introduktionen gör en riskprofil/IDS 100. 
 

Ja det ska göras av alla, det ska göras en riskprofil men det tror jag har halkat åt sidan 
lite grann nu när vi har så mycket klienter. Jag tror inte alla gjort IDS 100. Vi kopplar 
det som kommer fram där till återfallspreventionen för att motivera klienterna att vara 
med. 

 
Personalen uppmärksammar inte när klienterna har fullföljt hela missbruksprogrammet. Flera 
säger dock att det borde uppmärksammas på något vis. 
 

Nej det gör vi inte och det tycker jag är synd. Tanken är ju att man ska få ett diplom när 
man gått igenom dom tretton veckorna och det skulle jag vilja, vår strävan är ditåt men 
vi är inte där än. 

 
Klienterna gör ingen specifik utvärdering kring missbruksprogrammet, däremot säger några 
av personalen att en viss utvärdering sker i samband med klientenkäten som fylls i vid flytt 
från avdelningarna. Personalen har hittills inte gjort någon utvärdering kring missbruks-
programmet utifrån sin roll.  
 
Analys - Kontaktmannaskap / Enskilda samtal 
De klienter som anser kontaktmannaskapet som betydelsefullt är också de som har en bra 
relation till sin kontaktperson. 
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Det som ses som viktigt är att en person har en samlad bild av den egna situationen och att 
klienten har en person som de känner tillit till. De som är mindre nöjda har antingen utryckt 
att kontakten sker för sällan eller att de inte anser sig ha behov av den. Syftet med 
kontaktmannaskapet på Rällsögården är att få en helhetsbild och kontinuitet i behandlingen. 
Personalen menar att en fördjupad relation är av värde vilket skapar trygghet och garanterar 
klienten kontinuerliga samtal (Rällsögården 2004). I behandling har forskning visat att 
relationen mellan klient och behandlare har betydelse för behandlingsutfallet (SOU 2005, 
Melin & Näsholm 1998).  Det spelar också roll i vilken utsträckning behandlare och klient har 
kontakt (Fridell 1996). Resultatet visar att de som har kontakt med sina kontaktpersoner i 
mindre utsträckning än övriga också är de som sämst tar till sig behandlingen.  
 
Även personalen ser kontaktmannaskapet som betydelsefullt, några ser det som ett av de 
viktigaste inslagen i behandlingsarbetet eftersom de där arbetar nära klienten. Personalen ska 
ha enskilt samtal minst en gång per vecka (Rällsögården 2006b). De flesta uttrycker en 
önskan om att tid fanns för mer än ett samtal per vecka. När det gäller kontaktmannaskapet på 
Rällsögården så byter klienten kontaktperson när de byter avdelning, vilket kan innebära att 
de får byta kontaktperson upp till tre gånger under sin vistelse (Rällsögården 2004). Utifrån 
det som framkommit ovan kring kontaktmannaskapets betydelse, både utifrån resultat och 
tidigare forskning så är det förståligt att klienterna upplever byten av kontaktperson som 
jobbigt. Eftersom klienten då får börja om på nytt och bygga upp en ny relation. Personalen 
uttrycker att byten av kontaktperson kan upplevas som jobbigt för klienten men att det är 
praktiskt omöjligt att göra på något annat vis. Därför är överlämningen mycket viktig för att 
bibehålla tryggheten för klienten och kontinuiteten i behandlingen. Det är då inte konstigt om 
klienter kan känna besvikelse när överlämningen inte fungerar. Melin & Näsholm (1998) 
beskriver arbetsalliansen som mycket viktig och att ett skapat förtroende står sig över tid. I 
och med dessa byten så kan den betydelsefulla arbetsalliansen till viss del gå förlorad.  
 
Manualen Väckarklockan utgår från att alla lektioner sker i en viss ordning som alltid ska 
börja med introduktion och avslutas med lektionen avslutning. Tanken är att det ska vara 
samma två kursledare genom hela programmet och att gruppen också ska bestå av samma 
deltagare från början till slut (Väckarklockan 2001:2f). Upplägget av programmet på 
Rällsögården ser annorlunda ut, här ”hoppar” nytillkomna klienter in allteftersom, men 
introduktionen ska först ha skett. Introduktionen och avslutning sker i de enskilda samtalen 
(Rällsögården 2006e). Respondenternas svar visar att introduktionen inte alltid sker som det 
är tänkt. Flera av klienterna kan inte påminna sig om att de haft någon introduktion utan de 
har börjat i programmet direkt. Detta bekräftas till viss del av personalen. I introduktionen ska 
bl.a. grunden läggas för en arbetsallians och där kartläggs deltagarens högrisksituationer 
(Väckarklockan 2001:14ff). Att göra en analys kring deltagarens risksituationer är en av de tre 
viktigaste komponenterna i återfallsprevention (Berglund m.fl. 2000:67f, Heilig 2004:101f). 
Den här analysen ingår i introduktionen som görs på Rällsögården, genom instrumentet IDS 
100 (Rällsögården 2006e). De klienter som uppger att de inte fått någon introduktion missar 
därmed en viktig del i återfallspreventionen.  
 
Varken klienter eller personal anser att det är missbruksprogrammet som främst tas upp i de 
enskilda samtalen. Men de flesta i personalen ser ändå de enskilda samtalen som 
betydelsefulla i samband med programmet. Här kan de hjälpa till med hemläxor och stötta de 
klienter som har skriv- och lässvårigheter. I Väckarklockan (2001:2) ses det som ett hinder för 
att delta om klienten har stora läs- och skrivsvårigheter. Alla respondenterna menar att 
missbruksprogrammet tas upp i de enskilda samtalen om det är av relevans.  
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Både klienter och personal uppger att avslutning för den enskilde inte sker när klienten 
genomgått hela programmet. Denna lektion ska dock alltid avsluta programmet och på 
Rällsögården ska avslutningen ske individuellt. När det gäller de enskilda samtalen så är det 
den individuella behandlingsplanen som först och främst ligger till grund för dessa samtal 
(Rällsögården 2006e). Ingen specifik utvärdering görs av klienterna om programmet. En viss 
utvärdering görs i de mer allmänna klientenkäterna som är den utvärdering som sker på 
Rällsögården (2006e). Enligt Väckarklockan (2001:60) ska klienter/patienter ha möjlighet att 
utvärdera programmet i samband med avslutningen. I Väckarklockan (2001:14ff) lägger man 
i introduktionen grunden för arbetsalliansen. På Rällsögården är kontaktmannaskapet viktigt 
men det är inte så mycket som hör till missbruksprogrammet som tas upp här. Detta beror på 
att personalen ska sätta behandlingsplanen främst och att tiden inte räcker för att ha så många 
samtal som de skulle önska. Detta plus byten av kontaktperson gör att en arbetsallians kring 
missbruksprogrammet bör vara svår att upprätthålla. Det går heller inte att skapa en 
arbetsallians mellan kursledarna och gruppen, då personalen som leder gruppen hela tiden 
varierar och gruppen är under ständig förändring.  
 
 
5 SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter klienter och personal har av 
missbruksprogrammet och dess genomförande. Dels hur man bedömer det och om klienterna 
anser att det gynnar deras personliga utveckling. Syftet var också att göra en sammanställning 
av det som framkommit i resultaten och utifrån detta göra en jämförelse mellan programmets 
föresatser och praktiska genomförande. Det finns mycket forskning som visar på hur ett 
behandlingsprogram bör vara utformat men studien visar på att verklighetens förutsättningar 
kan göra det svårt att uppfylla dessa kriterier. I studien har dels bedömningar av 
missbruksprogrammet i sin helhet gjorts, dels undersöktes behandlingsintegriteten utifrån 
faktorer som utbildning och genomförande. Slutligen har studien i någon mån undersökt 
motivationen/deltagandet hos klienterna utifrån deras och personalens uppfattningar. 
 
Ett av resultaten som framkommer i studien är att en sammantagen bedömning från klienterna 
kring missbruksprogrammet var mycket svårt att få fram i vissa avseenden. Anledningen till 
detta var att samtliga klienter genomgått tidigare behandling, en eller flera gånger, enligt 12-
stegsmodellen. Detta gjorde att klienterna var färgade av sina tidigare erfarenheter och de 
hade svårt att skilja på vad de lärt sig under tidigare och nuvarande behandling. Detta har 
påverkat studien i sin helhet. Utifrån dessa erfarenheter bedömde flera klienter också 
personalen, genom att jämföra dem med tidigare behandlare inom 12-stegsmodellen. Detta 
tog sig uttryck i att klienterna hade svårt att bedöma personalens professionalitet i 
behandlingsarbetet, då de såg egen erfarenhet av missbruk hos personalen som det främsta 
kriteriet för engagemang och kunskap. Forskningen menar att behandling som bygger på 
kognitiv beteende terapi (KBT) har många liknande inslag som 12-stegsmodellen (Berglund 
m.fl. 2000:183). Studien visar att klienterna uppfattade det som positivt att de kände igen 
många inslag från tidigare behandling och detta gjorde att de fick tillfälle till repetition.  
 
Studiens huvudsyfte var att utifrån Rällsögårdens uppdrag försöka få fram hur missbruks-
programmet bedöms av klienterna och personalen utifrån deras olika perspektiv. Resultaten 
visar att personalen i de flesta fall har den utbildning, motivation och engagemang som 
behövs för att göra något bra av programmet. Även manualen som bygger på KBT är enligt 
forskningen en effektiv behandling (SBU 2001a:153). Utifrån detta kan slutsatsen dras att 
grundförutsättningarna finns för att bedriva ett bra behandlingsprogram.  



  35                                                                                                                                                      

Men genom hela studien framkommer olika kringförutsättningar som gör att de goda 
intentionerna personalen har, till viss del, blir svåra att genomföra i praktiken. Både klienter 
och personal tar upp olika faktorer som påverkar förutsättningarna för programmet. Det som 
kanske kan ses som en grundläggande faktor är att behandlingen bedrivs under tvångsvård 
och manualen har först och främst använts inom öppen vård. Personalen påtalar att de försökt 
att anpassa programmet utifrån Rällsögårdens förutsättningar. Detta innebär att istället för att 
ha en konstant grupp med klienter genom hela programmet som Väckarklockan utgår ifrån, så 
sker här ett ”rullande" intag. Kan detta innebära att klienterna inte får någon trygghet i 
gruppen, då den ändras hela tiden, och därmed påverkar behandlingssituationen? Och hur 
påverkar det i sådana fall deras bedömning av programmet? Det som dock framgick tydligt 
var att oavsett hur klienterna bedömde själva behandlingen så satte de värde på 
gruppdiskussionerna. 
 
Att personalen varierar som håller i missbruksprogrammet är också en skillnad jämfört med 
manualen. Detta kan till viss del ha sin förklaring i att en stor del av personalen arbetar efter 
rullande schema (viket innebär dag, kväll, helgtjänstgöring). Till viss del måste detta ändå 
vara ett val man har gjort på Rällsögården. Att personalen varierar upplevs av klienterna 
delvis som positivt men framförallt påtalar de att kvalitén på lektionerna blir varierande, och 
det ses som negativt. 
 
Utifrån en av frågeställningarna var studiens syfte att få fram om missbruksprogrammet 
gynnat klienternas personliga utveckling. Programmet bygger till stor del på att klienterna lär 
in färdigheter genom hemläxor och rollspel. Förutsättningarna för detta begränsas mycket då 
klienterna inte har möjlighet att öva dessa färdigheter i verkliga livet. Personalen var också 
väldigt olika i hur de såg på att ge hemläxor. Kanske kan det vara så att detta är en anpassning 
personalen har gjort successivt, då de insett svårigheterna med detta. Merparten av klienterna 
var eniga om att programmet gett teoretisk kunskap men de var osäkra på om den gick att 
omsätta i praktiken.  
 
Utifrån studiens samlade resultat kan slutsatsen dras att missbruksprogrammet till stor del har 
de grundförutsättningar som krävs för en hög behandlingsintegritet. Ovan nämnda resultat kan 
dock inverka negativt på integriteten. I detta sammanhang bör också det som personalen 
verkar anse som det största problemet nämnas. De upplevde tiden som knapp ibland för 
förberedelser och inläsning på materialet. Programmet löper över tretton veckor och 
personalen uppger att de håller i en huvudlektion ca en gång i månaden. En reflektion som 
kan göras kring detta, är att det förmodligen går lång tid mellan gångerna, då en och samma 
person håller i en viss lektion. Detta borde göra att övningstillfällena är ganska få.  
 
Ett annat resultat i studien visat att den så viktiga arbetsalliansen mellan klient och personal är 
svår att upprätthålla. Byten av kontaktperson när klienten byter avdelning försvårar kontakten 
i sin helhet. I förhållande till missbruksprogrammet finns det fler hinder för att upprätta en 
arbetsallians. Dels bytet av kontaktperson, dels den varierande personalen som gör att inte 
heller någon arbetsallians mellan gruppen och ”kursledarna” skapas. Introduktion som enligt 
Väckarklockan (2001:14ff) är grunden för arbetsalliansen, har inte alla klienter fått. 
Detta anser författarna vara ett viktigt område att studera vidare. Vad kan göras bättre på 
institutioner som Rällsögården för att upprätta och bibehålla en arbetsallians. 
Kringförutsättningar som varierande personal och ”rullande” intag till programmet gör detta 
komplicerat. Kanske skulle förutsättningarna förbättras t.ex. genom att en av de två 
”kursledarna” var huvudansvarig och fanns med under hela programmet.  
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Ytterligare ett resultat i studien är att det saknas överblick på missbruksprogrammet och dess 
genomförande. Personalen utvärderar inte programmet, inte heller görs detta av klienterna 
specifikt. Utvärdering ses som en viktig del för att justera och utveckla program. Allt för att 
säkerställa att en hög behandlingsintegritet hålls (Andreassen 2003:215ff). Detta tillsammans 
med det faktum att ingen extern handledning finns och den interna är ostrukturerad, i vilken 
personalen kan få feedback på sitt arbete, borde göra det svårt att ha en uppfattning om det 
samlade intrycket av programmet. 
 
Studien visar också att motivationen hos klienten spelar in på hur de bedömer programmet 
och dess genomförande. Trots skiftande motivation till att sluta missbruka var samtliga 
klienter motiverade att delta i missbruksprogrammet.  
 
Syftet med studien var inte i någon stor utsträckning att ta reda på hur klienternas motivation 
såg ut eller vad den påverkas av. Detta kan nu ses som en brist med studien, då det i resultatet 
kommit fram mycket som skulle kunna ha använts för att kanske få en bättre analys. 
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      Bilaga 1 
 
Intervjuguide till klienter på Rällsögården 
 
1. Bakgrundsfrågor 
a) Ålder 
b) Lagrum LVM 
c) Typ av missbruk 
d) Antal år i missbruk 
 
2. Annan behandling 
a) Tidigare behandling? 
b) Om ja: När? Hur många gånger? Vilken typ av behandling/program? 
c) Har tidigare behandling hjälpt dig? Något speciellt som hjälpt dig? 
 
3. Missbruksprogrammet på Rällsögården 
a) På vilken avdelning befinner du dig? (Nygården/låst eller Mellangården/öppen) 
b) Hur länge har du varit på Rällsögården? Har du varit här förut? 
c) Hur många gånger har du genomgått missbruksprogrammet alternativt hur många veckor   
    har du deltagit? (Lägg fram lektionspapper) 
d) Hur upplever du missbruksprogrammet? 
 
4. Motivation 
a) Känner du dig motiverad till att sluta använda alkohol och/eller droger? 
b) Känner du dig motiverad till att delta i missbruksprogrammet? 
c) Deltar du frivilligt i missbruksprogrammet? 
d) Känner du att du själv väljer att delta i missbruksprogrammet eller påverkas du av andra  
    klienter på institutionen? Positiv/negativ inställning till missbruksprogrammet.   
e) Är du delaktig/aktiv i lektionerna? 
f) Upplever du att du kan påverka missbruksprogrammets lektioner, så att de känns relevanta  
    för dig ? 
 
5. Huvudlektionerna (måndagar)  
Använder du dig av det du lärt dig på den här lektionen? Ge exempel! 
Negativt: Ger ångest, skam, skuld, känslor av misslyckande… 
Positivt: Mår bra, stolthet av framsteg, ökat självförtroende, hjälp att reflektera…. 
 
1. Postakut abstinens/högrisksituationer  
Kände du till det här innan? Nyttig kunskap? 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
2. Att hantera sug 
Hur uttrycks sug… 

• Miljö: triggerpunkter/högrisksituationer personer, platser, tidpunkter.  
• Psykiskt: Negativt: Frustration, trötthet, stress Positivt: firande, glädje, upprymdhet  
• Fysiskt: sjuk, skakig, spänd 

Beskriva olika sätt som man kan använda för att undvika/hantera sug. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
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3. Att hantera tankar på alkohol och droger 
Utmana sina tankar. Inte tänka på vad man inte får göra istället tänka på vad man får göra 
istället. Avledningsmanövrar. (Nostalgi, man testar, krissituationer (stress), negativa känslor 
under nykterheten) 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
4. Problemlösning 
Bli uppmärksammade på hur problem, oavsett om de är relaterade till alkohol/droger eller ej, 
kan öka risken för sug och återfall. Lära sig effektiva strategier för att lösa problem i stort. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
5. Att tacka nej 
Att identifiera situationer där man kan behöva säga nej till alkohol/droger. Öva sig att säga nej 
på ett effektivt sätt. Få fram budskapet verbalt – icke verbalt.  
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
6. Planering för nödsituationer 
Nödplan för oväntade händelser som blir högrisksituationer. Både nödplan för före och vid 
inlett återfall. Lär sig också att i förväg känna igen högrisksituation. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
7. Tidiga varningssignaler (Till synes irrelevanta beslut = TIB) 
Det bara hände! Att vara efterklok i förväg –  att lära sig känna igen tidiga varningssignaler 
och riskabla beslut. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
8. Icke verbal kommunikation 
Bli uppmärksam på sitt och andars kroppsspråk. Vilka signaler man förmedlar. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
9. Att ta emot kritik 
Lära sig att det finns två typer av kritik konstruktiv och destruktiv. Lära sig särskilja, bemötta 
och ta kritik. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
10. Negativt tänkande 
Identifiera negativt tänkande och sätta stopp. Och ersätt med positiva tankar. Utmana de 
gamla. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
11. Ilska 
Uppmärksamma vilka inre och yttre faktorer som triggar igång ilska. Vända destruktivt till 
konstruktivt. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
12. Att börja samtala 
Öva samtalsfärdighet – lyssna, observera, tala tydligt……. 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
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13. Träning av självförtroende 
Lära känna sig själv – hur man reagerar. Lära sig respektera sina och andras åsikter/vilja 
Använder du, Ge exempel, Positivt/Negativt känslor – se ovan 
 
 
 
6. Missbruksprogrammet på Rällsögården – forts. 
a) Sker återkoppling (vad ni pratade om veckan innan) mellan grupplektionerna? 
b) Får ni hemläxa? Gör du dem? Tas de upp vid nästa lektion/enskilda samtal? 
c) Utöver de s.k. huvudlektionerna på måndagar, deltar du tisdag-torsdag i andra  
    föreläsningar, diskussioner, film (tillägg till Rällsögårdens missbruksprogram)? 
    Hur upplever du dessa inslag?  Positivt/Negativt?  Tillför de/splittrar? 
d) Har missbruksprogrammet hjälp dig på något sätt? 
e) Upplever du missbruksprogrammet som behandling (hjälp)? 
f) Finns det något du är speciellt nöjd/missnöjd med i missbruksprogrammet? 
g) Om du skulle gå igenom programmet igen, skulle du då vilja ändra på något? 
 
7. Kontaktmannaskap/Enskilda samtal  
a) Hur upplever du kontaktmannaskapet? Bytet av kontaktperson mellan avdelningarna? 
b) Upplever du kontaktmannaskapet som betydelsefullt i samband med  
    missbruksprogrammet? På vilket sätt? 
c) Tar du upp missbruksprogrammet/lektionerna i de enskilda samtalen? 
d) Tar din kontaktperson upp missbruksprogrammet/lektionerna i de enskilda samtalen? 
e) Har du fått introduktion om missbruksprogrammet innan du börja i gruppen? 
f) Har ni gjort återkoppling till din situation utifrån varje lektion, hemläxa (kärnlektionerna)? 
g) Om du genomfört hela programmet, uppmärksammades det enskilt och/eller i grupp?  
h) Har du fått utvärdera missbruksprogrammet enskilt och/eller i grupp?  
 
8. Genomförandet 
a) Upplever du att personalen är väl förberedd vid varje lektion? 
b) Upplever du personalen engagerad vid lektionerna? 
c) Hur upplever du att varierande personal håller i lektionerna?  
d) Upplever du att kvalitén varierar beroende på vem som håller i lektionen? 
 
9. Förvärvad lärdom? 
a) Har du kunnat undvika återfall pga. vad du lärt dig i missbruksprogrammet? Hur? (TF) 
b) Har du haft återfall? Hade du då nytta av missbruksprogrammet? Hur?(TF) 
c) Tror du att du har användning av missbruksprogrammet efter tiden på Rällsögården? Hur? 
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      Bilaga 2 
 
Intervjuguide till behandlingspersonal på Rällsögården 
 
1. Bakgrundsfrågor 
a) Kön 
b) Ålder 
c) Utbildning 
d) Antal år på Rällsögården 
e) Antal år inom missbruksbehandling 
 
2. Utbildning/Missbruksprogrammet 
a) På vilken avdelning befinner du dig? (Nygården/låst eller Mellangården/öppen) 
b) Har du varit delaktig i Missbruksprogrammet sen det startade (i januari 2005)? 
 
c) Har du fått utbildning om missbruksprogrammets grunder och dess praktiska  
    genomförande? (När, omfattning, vidarutbildning/uppföljning, gäller alla? ) 
d) Tycker du att du fått tillräcklig utbildning för att hålla i missbruksprogrammet? 
e) Har du tillgång till handledning gällande missbruksprogrammet? 
 
f) Hur upplever du missbruksprogrammet? 
g)Upplever du missbruksprogrammet som ett viktigt inslag på Rällsögården?  
h)Upplever du missbruksprogrammet som behandling? 
i) Upplever du att missbruksprogrammet fungerar, har behandlingseffekt? Varför? 
 
3. Planering/Stöd/Motivation 
a) Känner du dig väl förberedd till lektionerna? 
b) Har du tid till att förbereda dig under arbetstid? 
c) Hur långt i förväg vet du när du ska hålla i lektion?  
d) Upplever du att planeringen för personalansvaret fungerar, har framförhållning? 
e) Känner du stöd från arbetskamrater och ledning? 
f) Känner du dig motiverad till att hålla i grupplektionerna? 
 
4. Lärarrollen 
a) Hur många gånger/månad håller du i lektionerna? Varav huvudlektionerna (måndagar)? 
b) Håller du dig till manualen. Håller du dig till en agenda för varje lektion? 
    (Väckarklockan/Återfallsprevention)? 
c) Återkopplar du mellan grupplektionerna till vad man pratade om veckan innan? 
d) Ger du hemläxa? När tas dessa upp vid nästa lektion/enskilt samtal? 
e) Hur upplever du, att ni varierar som personal i att hålla i lektionerna? Fördel/nackdel? 
f) Hur upplever du inslagen som lagts till missbruksprogrammets huvudlektioner 
   (tisdag-torsdag) (föreläsning, film etc.)?  Positivt/Negativt?  Tillför de/splittrar? 
 
5. Kontaktmannaskap/Enskilda samtal 
a) Hur upplever du kontaktmannaskapet? Bytet av kontaktperson mellan avdelningarna? 
b) Upplever du kontaktmannaskapet som betydelsefullt i samband med missbruks- 
    programmet? På vilket sätt?  
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c) Har du tid att förbereda de enskilda samtalen? 
d) Har du tid att genomföra de enskilda samtalen? Hur ofta? 
e) Använder du dig av missbruksprogrammet/lektionerna i de enskilda samtalen? 
f) Får klienten introduktion av missbruksprogrammet innan han börjar? (IDS 100) 
g)Gör du återkoppling till klientens situation utifrån varje lektion, hemläxa  
   (huvudlektionerna)?  
h)Uppmärksammar du när klienten genomfört hela programmet enskilt och/eller i grupp?  
i) Utvärdering/även om klienten ej hunnit genomgå hela enskilt och/eller i grupp?  
 
6. Klienternas medverkan 
a) Tar klienterna upp missbruksprogrammet/lektionerna i de enskilda samtalen? 
b) Hur tror du klienterna upplever missbruksprogrammet? 
c) Har du upplevt motstånd hos klienterna mot missbruksprogrammet, till exempel genom  
    kultur/status/grupptryck på avdelningen? 
d) Deltar klienterna aktivt i missbruksprogrammet? 
e) Har klienten möjlighet att påverka missbruksprogrammet? 
 
7. Utvärdering 
a) Hur utvärderas missbruksprogrammet? 
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Bilaga 3 
 
 

Godkännande av användandet av material från genomförd intervju 
  
Vi är tre studenter Ann-Sofi, Fredrika och Inger som läser socionomprogrammets sista termin 
på Örebro Universitet. Ann-Sofi gjorde sin praktik på Rällsögården och fick då som uppgift 
att skriva en C-uppsats utifrån Rällsögårdens missbruksprogram. 
Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra Rällsögårdens missbruksprogram med befintlig 
forskning utifrån vad som visat sig effektfullt inom missbruksbehandling samt undersöka hur 
klienter och personal på Rällsögården bedömer och använder sig av programmet.  
 
Att delta i den här intervjun är frivilligt och du har som uppgiftslämnare enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att avbryta Din medverkan när som helst under kontakten 
med oss.  
 
Det som sägs under intervjun kommer att spelas in på band som vi sedan avkodar för att 
kunna använda i vår uppsats. I uppsatsen kommer citat och referat från intervjun att användas 
men dessa är avidentifierade.  
Klienter presenteras endast med kön, ålder, typ av missbruk, antal år av missbruk och lagrum. 
Personal presenteras med kön, ålder, utbildning, antal år i verksamheten och antal 
yrkesverksamma år inom behandling. 
 
Om du har frågor kontakta vår handledare Docent och Universitetslektor Odd Lindberg, 
Örebro Universitet. Tel: 019-30 30 94 
 
Härmed ger jag mitt godkännande att materialet från intervjun används i C-uppsatsen som 
skrivs av Ann-Sofi Carlsson, Fredrika Söderholm och Inger Gustavsson. 
 
Datum……………………… 
 
Namnteckning…………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande……………………………………………………… 
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      Bilaga 4  
 

Missbruksprogrammets lektioner 
 

 

    1.   Postakut abstinens  
 
   2.   Att hantera sug 

 
   3.   Att hantera tankar på alkohol och droger 

 
   4.   Problemlösning 

 
   5.   Att tacka nej 

 
   6.   Planering för nödsituationer 

 
   7.   Tidiga varningssignaler (TIB) 

 
   8.   Icke verbal kommunikation 

 
   9.   Att ta emot kritik 

 
   10. Negativt tänkande 

 
   11. Ilska 

 
   12. Att börja samtala 

 
   13. Träning av självförtroende 

 
 


