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Sammanfattning 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården gällande 

personer med samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende, har 

uppmärksammats som problematisk under ett flertal år och framkommer vara ett problem i 

flera länder. Syftet med studien är att synliggöra yrkesverksamma inom hälso- och 

sjukvården samt missbruks- och beroendevårdens erfarenheter av samverkan, avseende 

personer med samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. Vidare 

är syftet att lyfta fram gynnande och hindrande faktorer för samverkan avseende arbetet med 

målgruppen. Studien är en integrativ systematisk forskningsöversikt och utgår från två 

teorier, makt och handlingsutrymme. Tolv vetenskapliga artiklar har analyserats genom en 

tematisk analys, som därefter analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Studiens 

resultat visar på flertalet hindrande faktorer, men även ett antal gynnande faktorer, för 

samverkan mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevård. Avslutningsvis 

visar resultatet på ett behov av ett förbättringsarbete av samverkan gällande personer med 

samsjuklighet. Målet med studien är att kunna bidra med kunskap om hur yrkesverksamma 

upplever att samverkan fungerar mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och 

beroendevården. Detta för att kunna bidra till en vidare förståelse för den problematik som 

beskrivs föreligga vid samverkan gällande personer med samsjuklighet. 

Nyckelord: Samverkan, samsjuklighet, psykisk sjukdom, missbruk, beroende 
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Abstract 

 

The collaboration between health care services and substance abuse services regarding people 

with comorbid mental illness and substance abuse, have been recognized as lacking or 

problematic in several countries. The purpose of this study is to highlight the experiences of 

professionals in health care services and substance abuse services regarding collaboration of 

people with comorbidity. Furthermore, the aim of this study is to highlight favourable factors 

and barriers for collaboration concerning people with comorbidity. The study is a integrative 

systematic research overview. Twelve scientific articles have been compiled and analysed 

through a thematic analysis and subsequently analysed based on the two theories of power 

and discretion. The study's results show several barriers, but also a number of favourable 

factors for the collaboration between health care services and substance abuse services. In 

conclusion the results indicate a need for improvement concerning collaboration between 

mental health services and substance abuse services. The aim of the study is to contribute 

knowledge about how professionals’ experiences collaboration between health care services 

and substance abuse services. This knowledge may be able to contribute to a further 

understanding of the problems described in the case of collaboration regarding persons 

comorbidity. 
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Inledning 

 
Samsjuklighet i form av en dubbeldiagnos av missbruk och psykisk sjukdom är vanligt 

förekommande (Socialstyrelsen, 2019a). Fortsättningsvis då begreppet samsjuklighet 

används, syftar samsjuklighet på en person med både psykisk sjukdom och missbruk eller 

beroende. Huruvida hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, som är ansvariga för dessa 

diagnoser, behandlar denna typ av sjukdomsbild på ett korrekt sätt eller inte, förekommer det 

en del kritik kring från såväl samhällsdebatter som forskning. Sveriges Television (SVT, 

2018) har genom programmet Uppdrag Granskning uppmärksammat ett fall om en kvinna 

med pågående missbruk och psykisk sjukdom. Kvinnan har under flera år hänvisats runt till 

olika sjukhus och behandlingshem men enligt SVT (2018) har ingen kunnat hjälpa henne. 

Markus Heilig (i SVT, 2018), expert inom missbruk och beroende, menar att problemet dels 

består i platsbrist på sjukhus och behandlingshem men även den skilda ansvarsfördelningen 

mellan behandling av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. Socialtjänsten och 

missbruks- och beroendevården är ansvariga för kvinnans missbruksproblematik medan 

hälso- och sjukvården är ansvariga för kvinnans psykiska sjukdom. Svårigheten har för denna 

kvinna enligt SVT (2018) varit att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården lagt över 

ansvaret på den andre, genom att hävda att det är den andres ansvar att erbjuda den vård 

kvinnan behöver (SVT, 2018).  

Rapporter och utredningar har under ett flertal år uppmärksammat vikten av och 

problematiken kring samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, som i Sverige är 

uppdelade i två olika huvudmän; kommun och region, vilka tidigare kallats kommun och 

landsting. Samverkan framställs av Socialstyrelsen (2019a) som en betydelsefull del i 

klientarbete och främst gällande klienter med samsjuklighet i någon form. Vid behandling av 

personer med samsjuklighet är det av stor vikt att samordna insatser för att både missbruket 

och den psykiska sjukdomen ska hanteras parallellt via exempelvis både psykologiska och 

psykosociala insatser (Socialstyrelsen, 2019a. Socialstyrelsen, 2019b). Samverkan avseende 

personer med samsjuklighet i någon form blir viktig utifrån målgruppens särskilda utsatthet, 

då dessa snarare än andra patientgrupper försämras i sitt sjukdomstillstånd på grund av att 

psykiska sjukdomar och missbruk förstärker varandra. Socialstyrelsen anser därför att vård 

och behandling för personer med samsjuklighet bör ske parallellt och i samspel mellan 

huvudmännen (Socialstyrelsen, 2019a).  

I en statlig offentlig utredning lyfts hindrande faktorer vid samverkan mellan kommun och 

region. Problemen anses bland annat grunda sig i att de två huvudmännen har olika 

förutsättningar avseende ekonomiska resurser, olika lagstiftningar att förhålla sig till samt 

olika terminologi, dokumentationssystem och kultur. Dessa faktorer beskrivs försvåra 

ansvarsfördelningen mellan kommun och region (SOU, 2011:35). Vidare kan professioners 

skilda utbildningsbakgrunder anses vara en försvårande faktor avseende samverkan. De 

skilda utbildningsbakgrunderna påverkar de professionellas föreställningar om ett visst 

problem, vilket i sin tur kan leda till delade uppfattningar om hur ett visst problem har 

uppstått och hur det ska lösas (Danermark, 2000). Även forskning lyfter problematiken kring 

samverkan avseende personer med samsjuklighet. De hinder som har angetts är dels oklara 

ansvarsfördelningar, skilda organisatoriska strukturer och kommunikationssvårigheter. För att 

skapa en fungerande samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård krävs det enligt 

forskning insikt i olika professioners uppdrag och resurser, att verksamheterna ligger 

varandra nära geografiskt, att verksamheterna är samlokaliserade, att gemensamma 

utvecklingsprojekt drivs samt att tvingande lagstiftning styr deras arbete (Magnusson, Holth, 

Mosdal & Felizia, 2013). Forskning nämner även de skilda arbetssätten inom hälso- och 
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sjukvården och missbruks- och beroendevården som ett hinder för samverkan. Studier 

framhåller att hälso- och sjukvården anser ett stöttande och tålmodigt bemötande vara 

effektivt medan missbruks- och beroendevården använder konfrontationer (Brems & 

Johnson, 1997; Drainomi & Bachman, 1995).  

Ovan framkommer ett antal hinder för samverkan samt vissa åtgärder som vidtagits för att 

förbättra samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten avseende klienter med 

samsjuklighet. Syftet med detta arbete är att vidare undersöka vilka hinder och även 

gynnande faktorer som av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt missbruks- och 

beroendevården anses vara betydelsefulla inom arbetet med personer med samsjuklighet. 

Detta för att kunna presentera olika resultat och öka kunskapen inom området. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en forskningsöversikt synliggöra yrkesverksamma inom 

hälso- och sjukvården samt missbruks- och beroendevårdens erfarenheter av samverkan, 

avseende personer med samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller 

beroende. Detta för att kunna bidra med kunskap om hur samverkan fungerar i praktiken 

mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården, utifrån de gynnande 

respektive hindrande faktorer som framställs av forskning. De frågeställningar vi arbetat 

utifrån är följande: 

- Vilka erfarenheter har yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården och 

hälso- och sjukvården avseende samverkan för personer med samsjuklighet? 

- Vilka gynnande respektive hindrande faktorer framkommer vid samverkan gällande 

personer med samsjuklighet?  

Relevans för socialt arbete 

 
Personer med samsjuklighet är en särskilt utsatt grupp i samhället (Socialstyrelsen, 2019a). 

Över hälften av de som vårdats inom specialiserad öppen- eller slutenvård för missbruk eller 

beroende har även vårdats för psykisk sjukdom. Av missbruksutredningen (SOU 2011:35) 

framkommer att förekomsten av samsjuklighet ökar kraven på insatser från både hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, vilket huvudmännen inte har tillräckliga resurser för. Gruppen 

personer med samsjuklighet som är i behov av vård och behandling från både hälso- och 

sjukvård och socialtjänsten, kräver stora resurser och får utifrån bristande resurser i flertalet 

fall inte adekvat vård (Socialstyrelsen, 2019a). Utöver bristande resurser framkommer även 

svårigheter gällande vem som har ekonomiskt ansvar mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst avseende personer med samsjuklighet, vilket påverkar den enskilde klientens vård 

och behandling (Socialstyrelsen, 2019a). Socialstyrelsen (2019a) framhåller som tidigare 

nämnt vikten av samverkan vid arbete med personer med samsjuklighet. Både socialtjänst 

och hälso- och sjukvård är enligt lagstiftning ålagda att samverka med andra verksamheter i 

de fall de anser att klienten är i behov av det. Detta regleras i socialtjänstlag (2001:453), 

hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och även lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård. Uppsatsens syfte är som tidigare nämnt att genom en 

forskningsöversikt synliggöra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt missbruks- 

och beroendevårdens erfarenheter av samverkan, avseende personer med samsjuklighet i 

form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. En sammanställning av forskning kan 

bidra till översiktlig kunskap om yrkesverksammas syn på samverkan, vilket kan skapa 

förutsättningar för ett förbättringsarbete av samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården.  
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Definitioner 

 
Under detta avsnitt kommer vissa begrepp som används i studien att definieras och 

förtydligas. 

Samverkan 

 

Begreppet samverkan används i denna uppsats utifrån Danermarks (2000) definition av 

begreppet. “Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 

2000, s. 15). Samverkan innefattar då ofta att personer från skilda professioner och 

organisationer med olika regler, lagstiftning och utbildning att förhålla sig till tillsammans 

ska samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål. Det krävs då ett objekt vilket de inblandade 

personerna ska samverka kring. Sådana objekt kan vara människor (Danermark, 2000). 

Missbruk och beroende 

 

Blomqvist (i Socialstyrelsen, 2003) framhåller att begreppet “missbruk och beroende” kan 

avse personer som brukat droger i mindre mängd men även personer som är gravt beroende 

av alkohol och/eller droger. Begreppet kan även syfta på en person som är socialt utslagen 

(Blomqvist i Socialstyrelsen, 2003. I föreliggande studie läggs ingen vikt vid hur stort 

missbruket anses vara och heller inte vid vilken typ av missbruk det handlar om, det vill säga 

att både alkohol- och drogmissbruk samt andra substanser innefattas i begreppet missbruk. 

Samsjuklighet 

 

Med samsjuklighet i denna studie avses i likhet med socialstyrelsens (2019a) definition, att 

samsjuklighet är när ”[...] en person samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för missbruk 

eller beroende och för någon annan form av psykisk störning” (Socialstyrelsen, 2019a, s. 56). 

Det krävs alltså att en person uppfyller kriterier för både missbruk och någon form av psykisk 

sjukdom för att anses ha en samsjuklighet. 

Psykiatri samt missbruks- och beroendevård 

 

Föreliggande studie använder begreppen psykiatri och missbruks- och beroendevård gällande 

svensk psykiatri och missbruks- och beroendevård. Begreppen avser även andra 

verksamheter som arbetar med psykisk sjukdom och/eller verksamheter som arbetar med 

missbruk eller beroende. Detta oberoende av vilka andra benämningar som används i 

litteraturen för denna typ av verksamhet.  

Tidigare forskningsöversikter 

Tidigare forskningsöversikter inom området samverkan mellan hälso- och sjukvård och 

missbruks- och beroendevård avseende klienter med samsjuklighet i form av psykisk 

sjukdom och missbruk eller beroende visar på liknande resultat. Med anledning av att 

forskningsöversikter utifrån en svensk kontext, med en utgångspunkt i hälso- och sjukvården 

och missbruks- och beroendevårdens organisering i Sverige, inte påträffats är samtliga 

forskningsöversikter nedan från USA där hälso- och sjukvården och missbruks- och 

beroendevården också till viss del är uppdelad i två olika system. 

Ridgely, Goldman, och Willenbring (1990) har undersökt organisatoriska och ekonomiska 

hinder för behandling av personer med samsjuklighet. Författarna framför även strategier för 
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en förbättrad vård för personer med samsjuklighet. Studien framhåller att det år 1990 förelåg 

en problematik gällande samverkan mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och 

beroendevården i USA avseende klienter med samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och 

missbruk eller beroende. Problematiken beskrivs grundas i de uppdelade system som förekom 

i 21 av USA:s dåvarande 55 delstater, där hälso- och sjukvården och missbruks-och 

beroendevården utgjorde två separata verksamheter. Uppdelningen beskrivs ha påverkat de 

olika verksamheternas reglering av insatser för klienter med samsjuklighet. Den huvudsakliga 

uppgiften var att utreda huruvida klienten hade en primär psykisk diagnos eller ett primärt 

missbruk eller beroende, i syfte att klarlägga vilken verksamhet som var ansvarig för 

klientens vård. Om de professionella, vid utredning, är oeniga om klientens samsjuklighet 

samt vilken som är den primära diagnosen kan det bli på bekostnad av klientens behov. 

Utredningen kan antingen landa i att klienten är i behov av insatser som den berörda 

verksamheten tillhandahåller utan att hänvisa till ytterligare insatser inom andra 

verksamheter, eller endast insatser som annan verksamhet tillhandahåller. Ridgely et al. 

(1990) beskriver dessa som former av avvisanden av insatser. Denna typ av problematik som 

beskrivs grundas i en konflikt mellan de skilda verksamheternas filosofiska utgångspunkter, 

utbildningar och professioner, vilket leder till okunskap och oförståelse för den andra 

verksamhetens arbete (Ridgely et al., 1990).  

Det föreligger likaså enligt Brems och Johnson (1997) en svårighet att samverka mellan 

hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård utifrån att deras fokus är antingen eller, 

den psykiska sjukdomen eller missbruket/beroendet. Författarna undersöker och gör en 

översikt av bedömning och behandling av personer med samsjuklighet. Uppdelningen 

framställs problematisera diagnostiseringen av personer med samsjuklighet då de båda 

verksamheterna endast är specialiserade på det ena eller det andra, vilket också innebär att 

verksamheterna inte tillhandahåller insatser som den andra verksamheten är ansvarig för.  

Liksom det Ridgely et al. (1990) framhåller avseende utredning av klientens primära diagnos, 

framhåller även Brems och Johnson (1997) detta som något problematiskt vid samverkan. 

Den yrkesverksammas uppgift blir att bedöma huruvida den psykiska sjukdomen lett till ett 

missbruk eller beroende, eller om missbruket eller beroendet lett till en psykisk sjukdom, 

vilket enligt Brems och Johnson (1997) är avgörande för vilken insats klienten sedan beviljas. 

Klienter med samsjuklighet riskerar likväl att få avslag på insatser från både hälso- och 

sjukvården samt missbruks- och beroendevården då den primära diagnosen bedöms vara den 

andra verksamhetens ansvar. Problematiken som uppstår vid samverkan mellan dessa två 

verksamheter beskrivs även grundas i att de skilda professionerna har olika syn på vården och 

dess utformning. Hälso- och sjukvården anser och använder medicin som ett effektivt verktyg 

vid vård, medan medicin som verktyg inom missbruks- och beroendevården anses vara 

förenat med risker.  

Brems och Johnson (1997) framställer förslag på förbättrad samverkan mellan hälso- och 

sjukvård och missbruks- och beroendevård med utgångspunkt i ovan nämnda svårigheter. Till 

att börja med framhålls vikten av administrativa och statliga överenskommelser för att ge 

yrkesverksamma formella möjligheter att samverka med andra verksamheter. Att erbjuda 

integrerad vård till klienter med samsjuklighet beskrivs också vara av vikt, det vill säga 

parallell vård för båda tillstånden. Den typen av vårdsamverkan skulle undvika den konflikt 

som uppstår vid bedömningen av klientens primära diagnos. Utöver formella förslag menar 

Brems och Johnson (1997) att utbildning eller kompetensutveckling är av än större vikt 

utifrån de formella förslagens krav på kompetens. Författarna menar att integrerad vård 

förutsätter att yrkesverksamma har tillräcklig kunskap och kompetens om samsjuklighet för 

att kunna arbeta tvärvetenskapligt med andra professioner. Dessa nämnda förslag beskrivs 
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kunna skapa en mer flexibel och samordnad vård (Brems & Johnson, 1997). Även Drainomi 

och Bachman (1995), som undersökt hinder för behandling av personer med samsjuklighet 

samt strategier för att övervinna hinder, beskriver samverkan mellan hälso- och sjukvården 

och missbruks- och beroendevården som bristfällig. Brister anses även här föreligga på grund 

av uppdelningen av verksamheterna. Liksom enligt Brems och Johnson (1997) framhåller 

Drainomi och Bachman (1995) att de yrkesverksammas skilda syn på vården och dess 

utformning utgör hinder för samverkan mellan olika professioner. Inom hälso- och 

sjukvården beskrivs stöttning, tolerans och tålamod vara av vikt vid vård av klienter, medan 

det inom missbruks- och beroendevården beskrivs vara acceptabelt och även effektivt med 

konfrontationer. Dessa skilda tillvägagångssätt utgör hinder vid samverkan då de 

yrkesverksamma har olika utbildning och därmed olika professioner och kunskaper. 

Författarna framhåller att få yrkesverksamma är utbildade nog att hantera både psykiska 

sjukdomar och missbruk och beroende, och att det därmed är få yrkesverksamma inom olika 

verksamheter som har kunskap och kompetens nog att förstå den andra verksamhetens arbete. 

Det framkommer även att yrkesverksamma i vissa fall helt saknar förståelse och respekt för 

den andra verksamheten och därmed inte ser deras arbete som relevant. Det förekommer även 

enligt Drainomi och Backman (1995) att yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården vägrar 

att behandla klienter med missbruk eller beroende utifrån inställningen att dessa klienter inte 

kan tillgodogöra sig vården.  

Liksom Brems och Johnson (1997) framställer Drainomi och Bachman (1995) förslag på 

förbättringsåtgärder av samverkan avseende klienter med samsjuklighet, som enligt deras 

studie skulle minimera ovan nämnda hinder. De menar att en enda gemensam verksamhet för 

att behandla både psykisk sjukdom och missbruk eller beroende skulle vara gynnsamt för 

utredning och behandling av klienter med samsjuklighet. En enda gemensam verksamhet 

skulle även innebära en gemensam ekonomi vilket skulle förenkla arbetet mellan de olika 

professionerna. Denna typ av åtgärd beskrivs även vara den minst kostsamma i längden, då 

klienten föreslås individanpassad vård vilket undgår att ett flertal verksamheter måste vara 

delaktiga i behandlingen. Ett annat förslag rör en integrativ vård, vilket innebär att skilda 

verksamheter utvecklar en formell samverkan i den bemärkelsen att gemensamma mål 

utformas för klienter med samsjuklighet och att verksamheterna arbetar utifrån en gemensam 

ekonomi. Denna typ av åtgärd beskrivs undgå den process som krävs vid utformningen av en 

enda gemensam verksamhet. Ytterligare ett förslag rör införandet av vårdsamordnare med 

större kunskap och kompetens om samsjuklighet och möjligheterna till olika insatser än vad 

övriga yrkesverksamma inom verksamheten har. Införandet av vårdsamordnare inom varje 

verksamhet skulle innebära att övriga yrkesverksamma inte behöver samverka i samma 

utsträckning. Författarna menar att denna typ av åtgärd är lämplig för de verksamheter som 

inte är redo att omorganisera sina verksamheter, utveckla en formell samverkan eller en 

integrerad vård (Drainomi & Bachman, 1995). 

Tidigare forskningsöversikter lyfter fram både hinder för en fungerande samverkan men även 

förslag på förbättringsåtgärder. Av dessa tre forskningsöversikter framställs hinder för 

samverkan dels ha sin grund i att hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården 

är två separata verksamheter med skilda regleringar av insatser. Detta påverkar de 

yrkesverksammas syn på klienters problematik, vilka insatser klienten anses vara i behov av 

(Ridgely et al., 1990; Brems och Johnson, 1997) samt de yrkesverksammas skilda syn på 

vilken typ av vård och bemötande som är mest effektiv (Drainomi Bachman 1995). Dessa 

tidigare forskningsöversikter besvarar studiens syfte och frågeställningar till viss del. Dock är 

samtliga av dessa utförda under 1990-talet vilket försvårar dess applicering på hur 

yrkesverksamma upplever att samverkan fungerar idag. Det finns därför ett intresse av att 
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studera nyare forskning avseende yrkesverksammas erfarenheter samt hindrande och 

gynnande faktorer. Samtliga tidigare forskningsöversikter är även från USA, vilket försvårar 

dess tillämpning på en svensk kontext, vilket också eftersträvas för att öka förståelsen för hur 

samverkan fungerar mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården i 

Sverige.  

Bakgrund och lagstiftning 
 

Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt 5 kap. 9 § socialtjänstlag (2001:453) framkommer att “Socialnämnden aktivt ska sörja 

för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att 

komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 

vården och noga bevaka att planen fullföljs” (5 kap. 9 § socialtjänstlagen). Socialtjänsten har 

ett speciellt ansvar att arbeta med personer med missbruk, däremot faller en del av ansvaret 

för vården även på regionerna (Lundgren & Sunesson. 2019). Hälso- och sjukvården har 

enligt lag inte särskilt ansvar för personer med missbruk (SOU, 2011:35). Dock ska 

landstingen samarbete med kommunerna avseende personer med missbruk och psykiska 

funktionsnedsättningar enligt 16 kap. 3 § 1 stycket Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som 

säger att: 

 

“Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om 

1. Personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” (16 kap. 3 § 1 stycket hälso- och 

sjukvårdslagen 2017:30). 

 

Vidare har hälso- och sjukvården ett mer generellt ansvar som framkommer i 3 kap. 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), att “hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga 

ohälsa”. Att region och kommun måste samarbeta gällande personer med missbruk 

framkommer även i 5 kap. 9 a § 1 stycket socialtjänstlag (2001:453) vilket lyder “Kommunen 

ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer som 

missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar”. Ytterligare reglering av samverkan framkommer i 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen avseende kommuners och regioners ansvar 

att tillsammans upprätta en individuell plan då klienter är i behov av insatser från både 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen ska tydliggöra: 

“1. vilka insatser som behövs,  

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,  

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och  

4. vilken av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.”  

(16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, 2 kap. 7 § socialtjänstlagen).  

Missbruksvården 

 

Den första lagstiftningen, vars syfte var att adressera alkoholproblem i det svenska samhället 

avskilt från fattigdom som de tidigare förknippats med, trädde i kraft år 1916, men antogs 

redan 1913 och fick namnet “lagen om behandling av alkoholister” (2011:35). Vid samma 
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tidpunkt öppnade även de första tvångsvårdsanstalterna i Sverige. De tvångsorienterade 

insatserna var av disciplinär karaktär där moralisk fostran och institutionalisering var ett stort 

inslag i vården (2011:6). Ansvaret för att utföra den antagna lagstiftningen ålades 

kommunerna. Alkoholproblem i likhet med de tidigare förknippade problemen med 

fattigdom och lösdriveri ansågs vara av moralisk karaktär, där personer med denna 

problematik avvek från den önskade normen om att varje person ska arbeta för att kunna 

försörja sig. Lagen om behandling av alkoholister fick kritik bland annat för “[...] att 

lagstiftningen alltför starkt fokuserat på personer med missbruk i kombination med 

omfattande social problematik”. En ny lagstiftning infördes 1953 med namnet “lagen om 

nykterhetsvård”. Utifrån denna lag blev kommunerna skyldiga att ha en särskild 

nykterhetsnämnd och förebyggande insatser blev vanligare inom missbruksvården (SOU, 

2011:35). Att vården främst riktade in sig på socialt och ekonomiskt utsatta grupper framkom 

även i ett slutbetänkande från en av statens offentliga utredningar år 1967. Vidare framkom i 

slutbetänkandet att vården inte var tillräcklig effektiv. Slutbetänkandet betonade även en 

annan syn på missbruk, där även sociala, psykologiska och samhälleliga brister kan vara en 

orsak till missbruk samt att ett medicinskt perspektiv behövs avseende missbruk (SOU 

1967:36, i SOU, 2011:35). Den första versionen av socialtjänstlagen vann laga kraft år 1982. 

Lagen betonade ett helhetsperspektiv där individer skulle medverka i behandlingen utifrån 

frivillighet. Institutionsvård skulle enbart vara aktuellt om alla tillgängliga öppenvårdsinsatser 

inte fungerat. Detta innebar dock inte att tvångsvården försvann, utan den reglerades i en ny 

lag, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1981:1243). Denna lag möjliggjorde 

fortsatt tvångsvård av personer med alkoholmissbruk med tillägget av narkotikamissbruk 

(SOU, 2011:35).  

En statlig offentlig utredning (SOU, 2011:35), kallad missbruksutredningen, har utrett svensk 

missbruks- och beroendevård i syfte att “tydliggöra kommunens och landstingets ansvar för 

centrala länkar i vård- och stödprocessen [...]”, “tydliggöra huvudmännens ansvar för olika 

målgrupper, till exempel personer med riskabel konsumtion och personer med samsjuklighet 

mellan missbruk eller beroende och psykisk sjukdom” samt att “överväga förändringar av den 

nuvarande ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen” (SOU, 2011:35, s.17). Av 

utredningen framkommer förslag till en reformerad och utvecklad missbruks- och 

beroendevård. Förslagen omfattar åtta reformområden som rör “tidig upptäckt och kort 

intervention”, “tydligare ansvar för effektivare vård”,” stärkt ställning för individen”, “bättre 

kvalitet, kunskap och kompetens”, “vård utan samtycke”, “polisens och kriminalvårdens roll” 

samt “arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen” (SOU, 2011:35, s.26). 

Utredningen lyfter fram problematiken kring uppdelningen av ansvaret mellan hälso- och 

sjukvård och missbruks- och beroendevård för personer med samsjuklighet. I och med 

lagstiftningen avseende missbruksvården och regionernas samt kommunernas ansvar uppstår 

svårigheter för de personer som söker vård. Huvudmännen kan utifrån hur de tolkar sina 

respektive uppdrag anse att den andra huvudmannen är den ansvariga i frågan om vård och 

finansiering av vården. Detta kan leda till att tillgängligheten och effektiviteten av vården 

försämras då insatser inte samordnas eller erbjuds i tid. Utredningen menar att aktuella 

lagrum inte är tillräckliga avseende missbruks- och beroendefrågor och framför därför ett 

förslag om en pluslag, lag om missbruks- och beroendevård (LMB), som är tänkt styra både 

kommun och region. Lagen föreslogs träda i kraft 1 januari 2013 (SOU 2011:35). Trots 

förslag på ändringar i lagstiftning har ingen särskild lag för missbruks- och beroendevård 

ännu trätt i kraft. 

Hur ansvarsfördelningen och organiseringen för missbruksvården fungerar idag skiljer sig åt i 

olika delar i Sverige. Exempelvis kan omfattningen av vårdens specialisering variera mellan 
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olika regioner. Inom vissa regioner finns flera specialiserade verksamheter som exempelvis 

psykiatrisk inriktad missbruksvård, medan det inom andra regioner inte finns några 

specialiserade verksamheter alls. Skillnader finns även inom den kommunala 

missbruksvården och hur denna organiseras. I kommuner med ett större antal invånare är det 

vanligare att det finns specialiserade enheter, medan det i kommuner med ett mindre antal 

invånare är mindre vanligt. Skillnader förekommer även gällande vilka typer av insatser som 

erbjuds av kommun respektive region. Vissa regioner tillhandahåller exempelvis flertalet 

psykosociala och medicinska insatser. I andra regioner erbjuds enbart vård och insatser i form 

abstinensvård inom slutenvården och till personer med samsjuklighet. Vidare kan insatser 

variera mellan olika kommuner, bland annat beroende på kommuners storlek. Då 

problematiken kring missbruk och beroende har kommit att innefatta flera olika substanser, 

ökar kraven på kunskapsbaserade och målgruppsanpassade insatser vilket även ställer högre 

krav på kompetens och ökade resurser inom området. Detta beskrivs vara en svårighet inom 

mindre kommuner, som har mindre skatteunderlag än större kommuner. Då kan målet att 

skapa en kvalificerad och differentierad vård inte uppnås. Skillnader på kommunal och 

regional nivå är en faktor som bidrar till ojämlik vård, då tillgängligheten till vården kan 

variera kraftigt (SOU, 2011:35). 

Psykiatrireformen 

 

Personer med psykiska sjukdomar hade under 1990-talet sämre levnadsvillkor än personer 

med exempelvis funktionsnedsättning. Detta trots att insatser för personer med psykisk 

sjukdom var omfattande (Knutsson & Pettersson, 1995). I november 1990 gav regeringen i 

uppdrag till en parlamentarisk kommitté, senare kallad psykiatriutredningen, att kartlägga 

situationen för personer med psykiska sjukdomar samt utvärdera och analysera den 

sektoriserade psykiatrin (SOU 1992:3). Den sektoriserade psykiatrin (u.å.) definieras i 

Nationalencyklopedin som den vård för psykiatriska sjukdomar som var organiserad i olika 

psykiatriska team under 1980–90 talet. De psykiatriska teamen innefattades av psykiatriker, 

psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare samt sekreterare. Teamen var ansvariga för 

samtliga psykiatriska insatser inom öppenvård, slutenvård och akutvård, i samverkan med 

socialtjänst och primärvård (sektoriserad psykiatri, u.å.). Av utredningen (SOU 1992:3) 

framkom brister i samverkan mellan kommun och region. Exempelvis hade psykiatrin och 

socialtjänsten bristande kännedom om varandras verksamheter, bristande kompetens samt en 

avsaknad av gemensamma mål. Intentionen med psykiatriutredningen var att förtydliga 

ansvarsfördelningen mellan kommun och region och att stärka samverkan mellan dem (SOU 

1992:3). Denna psykiatriutredning kom sedan att ligga till grund för den kommande 

psykiatrireformen 1995 vars arbete främst strävade mot att skapa bättre livskvalité för 

personer med psykisk sjukdom och deras anhöriga, effektivare tillämpning av insatser, att 

tillvarata människors kunskap, kompetens och intresse och använda dessa för att öka 

kunskapen om psykisk sjukdom. Målet med psykiatrireformen var att ge personer med 

psykiska sjukdomar: 

“1. Samma rättigheter och skyldigheter som andra. 

 2. Insatser med god kvalitet efter individuella förutsättningar och behov. 

 3. Insatser baserade på deras egna val och prioriteringar. 

 4. Tillgång till nödvändiga insatser lokalt i samhället där de lever 

 5. Insatser utformade så att de stödjer oberoende och integritet. 

 6. Insatser utformade så att de stödjer den enskildes välfärd”  

 (Knutsson & Pettersson, 1995, s.54).  
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Socialstyrelsen (1999) har i ett uppdrag från regeringen utvärderat effekterna av 

psykiatrireformen och framställt dessa i en slutlig version redan år 1999. Enligt rapporten 

hade reformen bringat både positiva och negativa effekter. De tydligaste positiva effekterna 

grundades i ändring av lagstiftning och statliga stimulansbidrag. Stimulansbidraget hade 

bidragit till mer välutvecklade dagliga verksamheter, vilket gynnar målgruppen dels genom 

tillgång till sysselsättning, rehabilitering och utbildning. Andra positiva effekter av reformen 

beskrivs vara en tydligare ansvarsfördelning mellan olika verksamheter då kommunen tog 

över ansvaret för sysselsättnings- och fritidsverksamhet. Reformen hade även bidragit till en 

mer etablerad samverkan mellan socialtjänst och psykiatri, vilket i en del kommuner ledde till 

utvecklandet av gemensamma policydokument. Socialstyrelsen framhåller att reformen 

skapat ökad kompetens och kunskap kring målgruppen men även att den ännu inte var 

tillräcklig (Socialstyrelsen, 1999). Önskade effekter som reformen inte lyckats uppnå 

beskrivs genom tolv olika punkter. Två av dessa var att hälso- och sjukvårdens insatser 

fortfarande inte samordnades med socialtjänstens vid exempelvis utskrivningar från 

slutenvård samt att samlad och parallell behandling för personer med missbruk och psykiska 

sjukdomar ofta saknades. Av socialstyrelsen (1999) framkommer även effekten av reformens 

fokus, den enskildes behov. Effekten hade uppdagat problematiken kring uppdelningen av två 

huvudmän, kommun och region, då dessa arbetar utifrån olika ekonomiska förutsättningar 

och kompetens vilket bidragit till att psykiatrireformens krav på samverkan inte kunnat 

uppnås fullt ut. Utvärderingen hävdar att samverkan inte var ett mål utan en 

integreringssträvan och ett nätverkstänkande samt att skyldigheten att samverka borde ha 

förtydligats för samtliga yrkesverksamma (Socialstyrelsen, 1999). 

Enligt en statlig offentlig utredning från 2006 (SOU 2006:100), som är den senaste 

utredningen/utvärderingen av psykiatrireformen, har reformen skapat bättre förutsättningar 

och möjligheter för personer med psykiska sjukdomar att få boende och sysselsättning. Dock 

beskrivs målgruppens levnadsförhållanden fortfarande vara sämre än övriga 

funktionshindrades. Personer med psykiska sjukdomar hade fortfarande 2006 generellt lägre 

inkomst, lägre sysselsättningsgrad och sämre förutsättningar att få hälso- och sjukvård i 

samband med sin psykiska sjukdom. Det framkommer även att problematiken kring 

uppdelningen av huvudmannaskapet mellan kommun och region, fortgår. Socialstyrelsen och 

länsstyrelsen har vid en tillsyn mellan 2002–2004 av 32 kommuners arbete upptäckt att det 

endast vid 6 av 10 fall fanns en strävan mot samverkan då klienter var i behov av det, och vid 

3 av 10 fall upprättades en individuell plan. Problematiken kring samverkan utgjordes av 

meningsskiljaktigheter avseende ansvarsfördelningen då orsaken till problematiken ofta sågs 

på olika sätt, antingen som ett socialt problem eller som ett psykiatriskt problem. Det 

förekom med andra ord meningsskiljaktigheter kring vilken av huvudmännen som skulle ta 

ansvar för klienten och därmed stå för kostnaderna för vården (Socialstyrelsen & 

länsstyrelserna, 2005, i SOU 2006:100). Efter psykiatrireformen har viss förbättring påvisats 

för personer med samsjuklighet. Enligt SOU (2006:100) beskrivs de stimulansmedel som 

gavs för uppstart och drivande av integrerade verksamheter ha förbättrat hälsan och 

livssituationen för de som tagit del av insatserna. Dock påvisades fortfarande brister gällande 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens gemensamma ansvar för dessa personer (SOU 

2006:100).  

Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta avsnitt kommer de två teoretiska begrepp som valts som teoretiska utgångpunkter för 

denna studie att redogöras för. För att studera samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården har begreppen makt och handlingsutrymme valts för att 
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skapa en förståelse för komplexiteten vid samverkan dessa verksamheter emellan. De båda 

teoretiska begreppen kommer sedan användas vid analys av studiens resultat. 

Makt 

Enligt Weber (1962) kan makt beskrivas som en persons möjlighet att påverka situationer 

utifrån dennes egna vilja. Maktförhållanden upprättas utifrån människors olika egenskaper 

och förutsättningar. Danermark (2004) beskriver makt utifrån ett relationellt perspektiv, 

vilket innebär att makt synliggörs genom relationer mellan olika aktörer. Samtliga aktörer vid 

samverkan tilldelas utifrån lagstiftning, profession, kunskap, hierarkisk ställning och kön 

skilda maktpositioner i relation till varandra. I en situation då en klient är i behov av hälso- 

och sjukvård har läkaren huvudansvaret för beslut i relation till exempelvis 

socialsekreteraren. Läkarens överordnade maktposition grundas i det juridiska ansvar denne 

har för klienten i denna situation, den högre utbildningen men även i att läkare som 

profession har högre status än socialarbetare. Läkarens maktposition kan även förstärkas om 

dennes kön är man och socialarbetaren är en kvinna. Maktförhållanden aktörer emellan är 

även kontextberoende, vilket innebär att samma läkare som i denna situation har en 

överordnad maktposition i relation till exempelvis socialarbetaren, har i en annan situation i 

relation till mer erfarna läkare en underordnad maktposition.  

Enligt Danermark (2004) är grunden till samverkan “en interaktion om något i ett visst syfte” 

(Danermark, 2004, s.23). Olika aktörer ska samverka om ett objekt utifrån deras egen 

profession och kunskap, vilket påverkar föreställningen den enskilde aktören har om objektet. 

En klient som mår dåligt men även missbrukar kan utifrån olika aktörers profession och 

kunskap förstås på olika sätt. Enligt socialtjänsten kan missbruket vara en konsekvens av 

dåligt mående, vilket skulle innebära att klienten är hälso- och sjukvårdens ansvar. Enligt 

hälso- och sjukvården kan missbruket ses som det huvudsakliga problemet, vilket skulle 

innebära att socialtjänsten är ansvariga. Anledningen till att professioner kan förstå en klient 

som mår dåligt men även missbrukar på olika sätt beskrivs av Danermark (2004) vara skilda 

sociala representationer, vilka utformas under utbildning, arbetsliv och i vardagen. Sociala 

representationer omfattas av föreställningar om vissa fenomen som skapas tillsammans med 

andra, vilket innebär att enskilda människor inom samma grupp utformar liknande 

verklighetsbilder. Studenter som läser samma utbildning utvecklar samma teorier och 

föreställningar om vissa specifika fenomen, vilka sedan mynnar ut i sociala representationer. 

Då olika sociala representationer möts, det vill säga professionella med olika sätt att se på ett 

och samma fenomen, i ett gemensamt syfte att samverka om ett visst fenomen kan både ökad 

kunskap men även konflikter uppstå. Då professionella ställs inför situationer där samverkan 

med andra professioner är nödvändig, ställs olika representationer mot varandra. 

Samverkanssituationer beskrivs kunna vidga en professionells representation genom att nya 

erfarenheter och kunskap tillförs genom andra professioners föreställningar, vilket bidrar till 

att den professionella skapar en vidare föreställning om fenomenet. Konflikter som kan 

skapas rör huruvida professionella vid samverkan är ”modellsvaga” eller ”modellstarka” och 

vilken representation och föreställning som har företräde. Faktorer som avgör om en aktör är 

modellsvag eller modellstark är vilken utbildning, kunskap och vilka verktyg de har till 

förfogande för att kunna diagnostisera den gemensamma klienten. Oberoende av aktörernas 

skilda föreställning om orsaken till problemet, är det den modellstarka aktören som tar den 

överordnade maktpositionen (Danermark, 2004). Samverkanssituationer som undgår denna 

typ av konflikt är då samtliga aktörer har samma föreställning om orsaken till problemet. 

Samtliga aktörer blir i dessa situationer modellstarka vilket innebär att ingen tydlig 

maktutövning förekommer. Att samtliga aktörer delar samma föreställning betyder dock inte 
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nödvändigtvis att denna typ av föreställning är den som bäst gynnar klienten (Danermark, 

2004).  

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme syftar på den ram som omger den yrkesverksammas utrymme att handla 

inom. Handlingsutrymmet uppstår genom de organisatoriska förutsättningarna arbetaren har 

att handla utifrån och den yrkeskompetens som den yrkesverksamma har i relation till vad 

denne bedömer behöver uträttas. Att vara socialarbetare innebär då att bestämma över 

resurser och hur dessa bör fördelas, samtidigt som organisationens förutsättningar ständigt är 

en del av arbetets ramar. Detta innebär en position av makt då socialarbetaren, som 

professionell, tolkar klientens tillstånd och fördelar resurser utifrån denna tolkning. Det finns 

ett antal resurser som en yrkesverksam inom det sociala arbetet kan tänkas ha befogenheter 

att fördela. Exempelvis den yrkesverksammas kunskaper, ekonomiska resurser, materiella 

resurser men även tid och förmedlandet av kontakter kan anses vara resurser. Utrymmet som 

finns tillgängligt påverkas av organisatoriska förutsättningar som exempelvis organisationens 

uppbyggnad, lagar, regler och policys. Även traditioner och rutiner knutna till organisationen 

samt individuella faktorer hos både klienten och den yrkesverksamma påverkar den 

yrkesverksammas handlingsutrymme. Handlingsutrymme och yrkeskompetens utformas 

yrkesspecifikt vilket innebär att yrkesverksamma inom olika verksamheter besitter olika 

former av kompetens och handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Av 

Lipsky (2010) beskrivs dessa yrkesverksamma som gräsrotsbyråkrater, vilka är de 

yrkesverksamma som inom offentlig sektor har direktkontakt med klienter, exempelvis 

socialarbetare. Dessa innehar en handlingsfrihet och ett mandat att bevilja eller ge avslag till 

människor i behov av olika typ av stöd, men styrs av regler, politiska beslut och normer 

avseende deras professioner. Gräsrotsbyråkraters handlingsfrihet är ofta bunden till rutiner 

och standardiserade arbetsmetoder på grund av bristande resurser, vilket innebär att det finns 

få möjligheter för individuella bedömningar av klienters behov. Dock kräver arbetet med 

klienter en lyhördhet för varje enskilds behov vilket blir problematiskt i relation till redan 

utformade behandlingsmetoder och rutiner. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater står 

mellan statens mening att klienter ska behandlas lika och lyhördheten inför varje enskild 

klients behov (Lipsky, 2010).  

Handlingsutrymme och samverkan 

 

En fungerande samverkan kan bidra till att en verksamhet kan få tillgång till resurser som de i 

vanliga fall inte har tillgång till. Samverkan kan då bidra till ett ökat handlingsutrymme 

(Svensson et al., 2008). De förutsättningar samverkan kan medföra rör kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Aktörer vid samverkan har ofta olika professioner som 

exempelvis kurator, lärare, psykolog eller socialarbetare vilka har olika typer av kunskaper 

och förklaringar på olika fenomen. Dessa kunskaper och förklaringar kan, då samtliga aktörer 

är medvetna om dem, stärka varandra och ses som en möjlighet till en fungerande samverkan. 

Dock kan dessa även ses som hinder. Andra faktorer som kan ses som förutsättningar för en 

fungerande samverkan är verksamheters olika formella och informella regler. De olika 

verksamheterna styrs av olika lagstiftning och regler och har olika anvisningar och avtal vilka 

kan komplettera varandra liknande aktörernas kunskaper och förklaringar. Dock kan de olika 

formella och informella reglerna även ses som hinder vid samverkan, om dessa inte 

identifieras, lyfts fram och diskuteras (Danermark, 2005). Hur väl samverkan fungerar är 

kopplat till inre och yttre betingelser. De inre betingelserna innefattas av huruvida de 

yrkesverksammas yrkesroll möjliggör för samverkan, hur motiverade de aktuella aktörerna är 
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till samverkan samt i vilken utsträckning det finns tydliga riktlinjer och en tydlig 

ansvarsfördelning mellan aktörerna som ska samverka. De inre betingelserna innefattar även 

huruvida verksamheterna har ett integrerat arbetssätt för att tillsammans kunna skapa lika 

metoder och referensramar (Danermark & Kullberg 1999; Grape 2006 i Svensson et al., 

2008). Yttre betingelser i sin tur syftar på “[...]gemensamma mål, en samordnad politisk och 

administrativ ledning och klart definierade funktionsgränser och huvudmannaskap samt 

resursmässiga förutsättningar” (Svensson et al., 2008, s. 185).  

Samverkan kan förekomma i flera olika konstellationer, där multiprofessionella team är en av 

dessa. Dessa team utgörs av ett flertal professioner och yrken med ett gemensamt mål att 

utföra en viss uppgift. Teamet präglas av att de yrkesverksamma har sina respektive 

specialiserade kunskaper och att det organisatoriska utrymmet vidgas av de olika 

yrkesrollerna. Vidare kännetecknas teamet av att de yrkesverksamma sköter sitt arbete var för 

sig och inte utför delar av arbetet som andra yrkesverksamma främst utför (Svenson et al., 

2008). 

Objektivt och subjektivt handlingsutrymme 

 

Handlingsutrymme kan delas upp i objektivt och subjektivt handlingsutrymme. Det objektiva 

handlingsutrymmet avser det givna utrymmet av andra. Det innefattar både formella faktorer 

som regler och riktlinjer såväl som informella faktorer som exempelvis de förväntningar en 

chef har på den anställda. Det subjektiva handlingsutrymmet avser hur den enskilde uppfattar 

sitt utrymme att handla på (Granberg, 2014). Det objektiva handlingsutrymmet går att 

påverka genom handlingar. Exempelvis kan de yrkesverksamma förbättra sin kunskap eller 

sitt samarbete med sina kollegor och då kan handlingsutrymmet öka. I bästa fall 

överensstämmer det subjektiva handlingsutrymmet med det objektiva dito. Om inte, så kan 

två diskrepanser uppstå. Om handlingsutrymmet upplevs vara större än det objektiva är, kan 

konsekvensen av detta bli att den yrkesverksamma överskattar sitt utrymme att handla på, 

vilket kan innebära att den yrkesverksamma tror sig ha befogenheter som denne egentligen 

inte har. I motsatt fall kan en underskattning av handlingsutrymmet inträffa, att det objektiva 

handlingsutrymme är större än det subjektiva, vilket innebär att den yrkesverksamma inte vet 

eller inte använder de befogenheter denne har genom det objektiva handlingsutrymmet. Då 

det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet inte överensstämmer kallas det att dessa inte 

sammanfaller. Vidare kan det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet sammanfalla, 

vilket uppnås genom att den yrkesverksammas upplevelse av sitt subjektiva 

handlingsutrymme överensstämmer med det objektiva handlingsutrymmet (Aronsson i 

Aronsson & Berglind, 1990). 

Metod 

 
Under detta avsnitt presenteras studiens datainsamlingsmetod, urvalsprocess, databassökning, 

dataanalysmetod, vetenskapsteoretiska grund och strategier för tillförlitlighet. 

Datainsamlingsmetod 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra yrkesverksammas erfarenheter av samverkan 

samt vilka gynnande och hindrade faktorer som finns för att samverkan ska fungera. För att 

uppnå studiens syfte har en systematisk integrativ forskningsöversikt utförts. Enligt Booth, 

Sutton & Papaioannou (2012) innebär en integrativ forskningsöversikt studier av befintlig 

kvalitativ och kvantitativ forskning med avsikten att bidra till en bredare förståelse för olika 

ämnen då studier granskas och relateras till varandra. Forskningsöversikter kan även 
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identifiera luckor och identifiera skiljaktigheter i tidigare forskning (Booth et al., 2012). En 

systematisk forskningsöversikt ger genom det systematiska tillvägagångssättet en transparens 

i arbetet vilket bidrar till att andra kan förstå hur arbetet har skett. Redovisade exklusions- 

och inklusionskriterier kopplade till insamlade artiklar kan exempelvis hjälpa läsaren att 

förstå hur artiklarna har valts ut och valts bort. Ett systematiskt tillvägagångssätt bidrar till 

studiens trovärdighet, detta då det försvårar eller förhindrar att forskning väljs ut och väljs 

bort beroende hur forskningen i fråga passar in med författarens redan bestämda åsikter eller 

studier som visar på ett visst resultat. Ett systematiskt tillvägagångssätt innebär att metoden är 

utförligt beskriven på ett sätt som gör det möjligt för en annan forskare att kunna utföra 

studien på samma sätt, med andra ord studiens replikerbarhet (Booth et al., 2012). En 

systematiskt forskningsöversikt kännetecknas av fem kriterier. Det ska finnas klargjorda 

tydliga mål och förutbestämda kriterier för vilka studier som kommer att tas med i 

forskningsöversikten. Vidare ska det tillvägagångssättet vara tydligt och replikerbart. 

Litteratursökningen ska vara systematisk och inkludera samtliga relevanta artiklar som finns 

som uppfyller de på förhand givna kriterierna. En bedömning av trovärdigheten av samt en 

presentation och framställan av de inkluderade studierna måste även ske på ett systematiskt 

sätt (Higgins och Green, 2008). 

För att värdera artiklarnas relevans för studiens syfte har artiklar samlats in och kategoriserats 

utifrån olika grad av relevans. Data har samlats in på ett metodiskt och organiserat sätt vilket 

tydliggjort vilka sökningar som resulterat i relevanta eller irrelevanta studier. Kiteley och 

Stogdon (2014) beskriver färgkodning som en möjlig metod för att sortera materialet som 

forskaren samlat in. Färgkodningen avgör i vilken utsträckning artiklarna anses vara av 

relevans för forskningsöversikten genom att sammanställa dessa i en tabell (Kiteley & 

Stogdon, 2014). Färgerna som denna studies material har delats in i är följande: grönt, gult 

och rött. Grönt har det material tillskrivits som ansetts vara av högst relevans, gult har 

tillskrivits det material som i någon mån ansetts vara relevant och slutligen rött som har 

tillskrivits det material som inte haft någon relevans alls för studiens syfte. Enligt Kiteley och 

Stogdon (2014) är denna typ av metod gynnsam för att säkerställa att artiklar väljs ut utifrån 

relevans för studiens syfte (Kiteley & Stogdon, 2014). 

Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen har skett i fem steg, som liknar de sex steg Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver. Eriksson Barajas et al. (2013) sex steg i en urvalsprocess 

innefattar ett steg fyra som innebär att söka efter artiklar som ännu inte blivit publicerade. 

Detta steg kunde inte genomföras på grund av att samtliga artiklar som inkluderas ska vara 

peer-reviewed. Resterande fem steg har följts för att säkerställa en systematisk urvalsprocess. 

Första steget i urvalsprocessen är att definiera sökord och det område som avses genomsökas. 

Andra steget avser att definiera kriterier för inklusion och exklusion av artiklar. Vid tredje 

steget är det av vikt att välja ut relevanta databaser för studien samt att genomföra sökningar. 

Det fjärde steget innebär att söka efter artiklar som inte ännu blivit publicerade. Vid det femte 

steget ska framsökta artiklar utsättas för ett första urval. Artiklar med titlar som kan vara av 

intresse väljs ut och deras sammanfattningar läses igenom. Därefter väljs artiklar som anses 

vara relevanta för studien ut och resterande sållas bort. I det sista och sjätte steget ska de nu 

fortsatt relevanta artiklarna läsas mer ingående (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Steg 1 

Vi har avsett att undersöka fenomenet samverkan avseende personer med samsjuklighet. Vi 

har i sökningarna varit ute efter yrkesverksammas erfarenheter och även organisatoriska 
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aspekter av samverkan. Detta är ämnesområdet som vi har riktat in oss på. Mer ingående om 

specifika sökord redovisas i bilaga 1.  

Steg 2 

Innan sökningarna har genomförts har inklusions- och exklusionskriterier bestämts. 

Inklusionskriterierna för artiklarna har varit följande: 

• Peer-reviewed 

• Skriven på engelska eller svenska 

• Primärstudie 

• Studien undersöker yrkesverksamma inom verksamheter som arbetar med psykiska 

sjukdomar och missbruk eller beroende  

• Kvantitativa, kvalitativa eller kombinerade studier 

I sökningarna inkluderades de studier som uppfyllde ovanstående inklusionskriterier. Därefter 

uteslöts de artiklar som uppfyllde något exklusionskriterium. Exklusionskriterierna har varit 

följande: 

• Forskningsöversikter eller studier baserade på sekundärdata 

• Artiklar som studerar samsjuklighet i andra former än psykiska sjukdomar och 

missbruk- eller beroende 

• Artiklar som inte är tillgängliga i fulltext 

Steg 3 

De databaser som har använts vid sökning av artiklar är Social services abstracts, Applied 

social index and abstracts och PsychINFO. Mer ingående om antalet sökträffar redovisas 

under avsnittet databassökning.  

Steg 4 

Vi har under studiens gång inte sökt efter icke-publicerad forskning i likhet med de steg som 

Eriksson Barajas et al (2013) beskriver. Detta eftersom vi i våra inklusionskriterier valt att 

enbart medta artiklar som är peer-reviewed. 

Steg 5 

De framsökta artiklarna har i detta steg utsatts för det första urvalet baserat på artiklarnas 

titlar. Har titlarna uppfyllt något exklusionskriterium har artiklarna valts bort. De artiklar vars 

titlar varit relevanta till studiens syfte och frågeställningar har vi sedan läst 

sammanfattningarna på. Om en artikel vid genomläsningen av sammanfattningen har uppfyllt 

ett exklusionskriterium eller ej ansetts vara relevant till studiens syfte och frågeställningar har 

studien exkluderats. 

Steg 6 

Artiklarna av fortsatt relevans för studiens syfte har i detta steg lästs mer ingående och då 

främst avsnitten metod, teori, resultat och diskussion. Alla artiklar har sedan lagts in i en 

tabell där de har färgkodats utifrån relevans till studiens syfte och frågeställningar. Det 

innebär alltså att artiklarna har färgkodats med grönt om de ansetts vara av hög relevans för 

studier, gult om de eventuellt är relevanta för studien och med rött om de uppfyller ett 

exklusionskriterium. De studier som markerats med gult har sedan lästs igenom i sin helhet 

för att undersöka om de uppfyller alla inklusionskriterier eller om de uppfyller något 

exklusionskriterium. Om de gulmarkerade artiklarna efter genomläsning visade sig uppfylla 
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alla inklusionskriterier och inget exklusionskriterium färgkodades dessa om till grönt, alltså 

inkluderades de i studien, annars färgkodades de om till rött och exkluderas. 

Nedan följer en bild av steg 5–6: 

 

Databassökning 

Sökningar för att hitta relevanta artiklar för studien har gjorts i ämnesspecifika databaser 

enligt ovan. Sökord har utformats utifrån testsökningar av på förväg antagna relevanta 

sökord, som resulterat i artiklar som lästs och gett förslag på ytterligare sökord av relevans, 

exempelvis synonymer till använda sökord. I bilaga 1 redovisas vilka databaser och sökord 

som använts samt hur många träffar som sökningarna resulterat i. Sammanlagt resulterade de 

8 redovisade sökningarna i 334 artiklar. Av dessa 334 artiklar har 20 artiklar ansetts vara av 

relevans utefter dessas sammanfattning. Efter den påbörjade dataanalysen av artiklarna 

framkom att två av dessa 20 artiklar inte kunde anses vara relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och har därför valts bort. Det slutliga antalet artiklar är då 12 stycken. Bland 

bortvalda artiklar framkommer de som exempelvis handlar om samverkan avseende barn, 

forskningsöversikter, dubbletter från tidigare sökningar och artiklar som inte avser 

samsjuklighet mellan missbruk och psykisk sjukdom. 

Dataanalysmetod 

För att analysera insamlade data har tematisk analys använts i syfte att upptäcka innehåll i 

tidigare forskning som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Vid analys av data 

är relationen mellan empiri och teori enligt Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson 

(2018) antingen induktiv, deduktiv eller abduktiv. Att använda en induktiv ansats innebär att 

teorier utvecklas under tiden för insamling och analys av data medan deduktiv ansats innebär 

att redan valda teorier bekräftas genom insamling och analys av data. Den abduktiva ansatsen 

är en kombination av dessa vilket innebär att teori utvecklas och bekräftas genom insamling 

av data (Danermark et al., 2018). Enligt Braun och Clarke (2008) är den induktiva ansatsen 

databunden vilket innebär att teman utformas med utgångspunkt i vad som framkommer i 

insamlade data och inte i syfte att kunna ramas in i en specifik tolkningsram eller forskarens 

föreställningar. Den induktiva ansatsen är inte förenlig med de teorier och epistemologiska 

antaganden som görs i studien vilket medför att det inte sällan blir en kombination av en 

induktiv och deduktiv ansats (Braun och Clarke, 2008), med andra ord en abduktiv ansats 

(Danermark et al., 2018). Med utgångspunkt i ovan nämnda analytiska ansatser utgår 

föreliggande studie från en abduktiv ansats, då studien utgår från aktuella teorier om ämnet i 

syfte att ställa dessa i relation till studiens resultat. 
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Vid inledningen av analysen kodades datamaterialet i syfte att identifiera områden relevanta 

för frågeställningarna. Därefter påbörjades tematiseringen genom att uppmärksamma centrala 

meningsenheter i det kodade materialet. Enligt Braun och Clarke (2008) delas tematiseringen 

in i sex olika steg:  

1. Att bekanta sig med insamlade data, vilket innebär att forskaren upprepade gånger läser 

igenom materialet och antecknar inledande idéer.  

2. Att systematiskt utforma koder utifrån datamaterialet samt att sortera data relevanta för 

dessa koder. 

3. Att koncentrera koderna i potentiella teman samt samla in data relevant för dessa teman.  

4. Att säkerställa att teman kan kopplas till de utformade koderna samt att säkerställa 

relevansen för studiens syfte.  

5. Att definiera och namnge teman genom att konkretisera varje utformat tema. 

6. En slutlig analys av utvalda utdrag ur empirin genom att relatera till forskningsfrågor och 

litteratur.  

(Braun & Clarke, 2008). 

Tematiseringen påbörjades genom utskrivning av valda artiklar för att för andra gången efter 

datainsamlingen läsa igenom samtliga. Alla artiklar lästes växelvis och kodades två gånger av 

oss båda, detta för att säkerställa att samtliga relevanta koder inkluderades. Samtliga koder 

antecknades sedan i ett dokument för att därefter skrivas ut, i syfte att få en överblick över 

alla koder, för att sedan samla liknande koder i potentiella teman. Samtliga teman tillskrevs 

färgkoder som användes vid en ytterligare genomläsning av alla artiklar, detta för att samla in 

och markera relevant data. Alla insamlade koder antecknades sedan i ett dokument under 

respektive tema där de även utvecklades till hela passager. Genom ytterligare en genomgång 

av alla koder säkerställdes kodernas relevans för respektive tema samt deras relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Samtliga teman konkretiserades därefter genom att 

namnges.  

Vetenskapsteoretisk grund 

Föreliggande studie har utformats med utgångspunkt i hermeneutiken, vilket innebär att 

studien förutsätter att kunskap och förståelse skapas genom tolkning. Hermeneutiken 

framhåller att kunskap uppnås genom tolkning av exempelvis beteendemönster, normer, 

regler, värderingar och sociala rollmönster hos en individ eller inom en grupp, antingen 

genom studier av muntliga yttranden eller texter. Att studera dessa fenomen innebär ett 

tolkningsarbete vilket inom hermeneutiken inte kan utföras förutsättningslöst. Tolkning av 

fenomen sker alltid utifrån en viss förförståelse för fenomenet vilket innebär att ingen tolkar 

något helt objektivt. Förförståelsen beskrivs dock som något nödvändigt för att kunna skapa 

kunskap och förståelse för ett fenomen. För att studera ett fenomen krävs en riktning eller ett 

fokus för att veta vad som ska uppmärksammas, vilket skapas genom vår förförståelse för 

fenomenet (Gilje & Grimen, 2007). Föreliggande studie avser att tolka text i form av 

vetenskapliga artiklar i syfte att synliggöra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt 

missbruks- och beroendevårdens erfarenheter av samverkan avseende personer med 

samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. Genom 

sammanställning och tolkning av resultatet av yrkesverksammas erfarenheter av samverkan 

samt genom att studera vilka gynnande och hindrande faktorer som tycks framgå i texterna är 

målet att uppnå vidare kunskap om fenomenet samverkan avseende personer med 

samsjuklighet.  



17 

 

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning används kriteriet tillförlitlighet för att avgöra huruvida en studie är 

av god kvalité eller inte. Tillförlitlighet delas in i fyra delar; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet inom kvalitativ forskning 

står för om läsaren tror på och accepterar resultatet forskaren kommit fram till. Överförbarhet 

står för huruvida studiens resultat är tillräckligt förankrat i empiri och teori för att kunna 

överföras och tillämpas i en annan kontext. Studiens pålitlighet avgör hur väl läsaren kan lita 

på resultatet utifrån forskarens tillvägagångssätt. Studiens möjlighet att styrka och konfirmera 

står för huruvida forskaren kan säkerställa att egna värderingar och teorier om ämnet inte 

styrt resultatet (Bryman, 2011). Enligt Thornberg och Fejes (2009) påverkas en studies 

trovärdighet och pålitlighet av hur systematisk forskaren varit under forskningsprocessen, hur 

datainsamling och analys gått till samt hur väl resultatet är utformat utifrån insamlad data. 

Enligt Bryman (2011) påverkas studiens möjlighet att styrka och konfirmera av huruvida 

forskarens förhållit sig objektiv till forskningen. Bryman (2011) framför även vikten av en 

tydlig beskrivning av studiens kontext för att underlätta för läsaren att själv kunna avgöra 

studiens överförbarhet till andra kontexter. Bryman (2011) menar att det inom kvalitativ 

forskning eftersträvas djup kunskap, vilket innebär att individer eller grupper av individer 

studeras i syfte att få kunskap om enskilda eller gemensamma egenskaper hos en individ eller 

inom en grupp. Detta innebär att studiens fokus ofta är på ett unikt fenomen inom en viss 

kontext. Det kan utifrån den kvalitativa forskningens fokus vara svårt att avgöra huruvida ett 

resultat kan överföras från en kontext till en annan, vilket leder vidare till vikten av vad Guba 

och Lincoln (i Bryman, 2011) kallar thick descriptions (Guba & Lincoln, 1994, i Bryman, 

2011). Begreppet står för betydelsen av fylliga och täta beskrivningar av det studerade 

fenomenet, vilket ska förse läsaren med en så kallad databas för att denne sedan ska kunna 

bedöma resultatets överförbarhet till en annan kontext (Guba & Lincoln, 1994, i Bryman, 

2011). Vidare resonemang kring tillförlitligheten i denna studie kommer att ske under 

avsnittet diskussion. 

Etik 

Vid systematiska forskningsöversikter bör författarna överväga eventuella etiska svårigheter, 

liksom vid all annan typ av forskning. Vad gäller forskningsöversikter rör etiska 

överväganden urval och presentation av resultat, eftersom forskningsöversikter bygger på 

tidigare forskning. Det är av vikt att den forskning som studeras är etiskt försvarbar och 

godkänd av en etisk kommitté. Det är även viktigt att vara transparent och på ett rättvist sätt 

redovisa de artiklar som medtagits i studien samt att artiklarna som väljs ut både ska stötta 

och motsäga den hypotes som författarna ställt upp (Eriksson Barajas et al., 2013). Vid denna 

studies datainsamling har de sökord som använts utformats neutralt i den mening att vi inte 

sökt på enbart hindrande faktorer eller endast gynnande faktorer. Detta för att förhindra att 

sökningarna skulle vinkla resultatet genom att de artiklar som då skulle inkluderas endast 

nämner det ena eller det andra. Vi har genom att använda neutrala sökord kunnat inkludera 

både studier som tar upp hindrande men även gynnande faktorer. Av de artiklar vi inkluderats 

har vissa redovisat ett godkännande av en etisk kommitté; Pinderup (2018), Groenkjaer et al 

(2017) och Källmén et al (2017). Vi har dock antagit att samtliga artiklar som publicerats är 

etisk försvarbara och godkända av en etisk kommitté. Detta utifrån att alla inkluderade 

artiklar är vetenskapligt granskade och publicerade i de databaser Örebro universitet 

rekommenderar.  
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Studien har en hermeneutisk utgångspunkt, vilket kräver att resultatet tolkas. För att förhindra 

att resultatet återges vinklat eller anpassat efter en viss hypotes, har tolkning av resultatet 

gjorts i den mån som ansetts vara rimlig. Vi har vid tolkning och analys ställt oss objektiva 

till ämnet för att inte påverka analysen i någon viss riktning. Vid framställandet av resultatet 

har de uttryck och det språk som används i artiklarna tagits i beaktning. Vi har anpassat oss 

efter de olika artiklarnas språk och uttryck för att kunna återge artiklarnas resultatet på ett 

rättvist och sakligt sätt. Föreliggande studies resultat har kontrollerats flertalet gånger av oss 

båda, för att säkerställa att det vi skrivit överensstämmer med vad som framkommer av 

artiklarnas resultat. 

Resultat 
 

Nedan presenteras samtliga utvalda artiklar i tabellform, därefter följer en redovisning av 

resultatet utifrån de teman som utformats under dataanalysen.  

 

 

Författare, Årtal, 

Journal, titel och 

land 

Syfte Design Urval 

 

Resultat/design 

Källmén, H., Hed, A., & 

Elgán, T. 2017. Nordic 

Studies on Alcohol and 

Drugs. Collaboration 

between community 

social services and 

healthcare institutions: 

The use of a 

collaborative individual 

plan. Sverige. 

Att undersöka samverkan 

mellan organisationer samt 

hur samordnade 

individuella planer 

används mellan 

socialtjänst och hälso- och 

sjukvård i Stockholms 

kommun. 

Kvantitativ 

webbaserad 

enkätstudie utförd 

under fyra månader. 

Data från enkäterna 

analyserades utifrån 

Pearsons chi-två, 

students test och 

jämförelser mellan 

olika grupper i data 

genom ANOVA och 

SPSS. 

Yrkesverksamma 

som har direkt 

kontakt med 

klienter inom 

psykiatri, 

missbruksvård och 

socialtjänst inom 

Stockholms 

kommun. 

Respondenterna uppgav att de deltog i 

ca 1–2 SIP-möten i månaden, 70% av 

dessa använde sig av en specifik mall 

för SIP. Respondenterna lyfter 

huvudsakligen positiva erfarenheter av 

att arbeta med hjälp av SIP, då dessa 

tydliggör ansvarsfördelningen mellan 

de olika professionerna. 

Ridgley, M., Lambert, 

D., Goodman, A., 

Chichester, C., Ralph, R. 

1998. Psychiatric 

Services. Interagency 

collaboration in services 

for people with co-

occurring mental illness 

and substance use 

disorder. USA. 

Att utvärdera ett program 

som skulle öka samverkan 

avseende verksamheter 

som arbetar med psykisk 

ohälsa och missbruk i 

Maine. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

Enkäterna skickades 

ut två gånger med ett 

års mellanrum. 

Utvalda 

nyckelpersoner 

från varje 

verksamhet som 

deltog i det 

program som 

utvärderades. 

Att starta ett samverkans-projekt 

avseende arbetet med individer med 

samsjuklighet kan maximera 

användandet av resurser. Samverkan 

kan även resultera i positiva 

förändringar hos den egna 

verksamheten och för klienterna. 

Grella, C., & Young, E. 

(1998). The Journal of 

Behavioral Health 

Services & Research. 

Mental health and 

substance abuse 

treatment services for 

dually diagnosed clients: 

Att undersöka tillgängliga 

insatser och hinder för 

personer med 

samsjuklighet att få 

tillgång till insatser i 

delstaten Kalifornien i 

USA. 

Enkät studie med 

främst kvalitativa 

frågor. De 

kvalitativa svaren 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys och 

tematiserades. 

Administratörer 

för kommuners 

psykiatri-, 

alkohol- och 

drogprogram i 

olika kommuner i 

delstaten 

Kalifornien. 

Den vanligaste behandlingsformen var 

parallellt pågående insatser för 

psykisk ohälsa respektive missbruk. 

Den vanligaste formen av samarbete 

är att verksamheterna delar 

information med varandra främst 

genom case manegment eller möten 

mellan personal. Specialiserade 
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Results of a statewide 

survey of county 

administrators. USA. 

processer för individer med 

samsjuklighet, vanligast hos 

psykiatrin. Den största faktorn som 

försvårar samverkan inom kommunen 

var historiska skillnader mellan 

verksamhetsområdena. Den vanligaste 

strategin för att förbättra samverkan är 

"cross training". 
Groenkjaer, M.; De 

Crespigny, C.; Liu, D.; 

Moss, J.; Cairney, I.; 

Lee, D.; Procter, N.; 

Galletly, C. 2017. 

Issues in Mental Health 

Nursing. "The Chicken 

or the Egg": Barriers and 

Facilitators to 

Collaborative Care for 

People With 

Comorbidity in a 

Metropolitan Region o 

South Australia. 

Australien. 

Att undersöka 

yrkesverksamma inom 

psykiatrin och missbruks- 

och beroendevårdens 

kunskaper, erfarenheter 

och synpunkter på arbetet 

med personer med 

samsjuklighet. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Yrkesverksamma 

inom psykiatri och 

missbruksvård. 

Deltagande var 

sjuksköterskor 

inom kommunal 

psykiatri, 

socialarbetare 

inom 

familjebehandling, 

chefer, specialister 

inom 

samsjuklighet, 

sjukvårdare inom 

missbruks och 

beroende. 

Det framkommer att det finns 

svårigheter med en utbredd komplex 

situation med samsjuklighet där även 

fysisk ohälsa spelar in. Hinder för 

samverkan beskrivs vara otillräcklig 

information om vilken vård psykiatrin 

och missbruksvården erbjuder, 

bristande resurser, otränad personal 

och oklara regler kring hur klienter 

ska slussas mellan verksamheterna. 

Samverkan sker ofta på "managerial 

level". Det största problemet handlar 

om huruvida det är missbruket eller 

den psykiska sjukdomen som är den 

huvudsakliga problemet. 

Cleary, M., Hunt, G., 

Matheson, S., & Walter, 

G. (2009). Drug and 

Alcohol Review. Views 

of Australian mental 

stakeholders on client’s 

problematic drug and 

alcohol use: Views of 

mental health 

stakeholders. Australien. 

Att undersöka hur 

verksamheter som arbetar 

med psykisk ohälsa ser på 

vidare utbildning/träning 

för personal, klientkontakt, 

verksamheternas ledning, 

behandlingarnas 

effektivitet och 

tillhandahållandet av 

insatser. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 
Olika aktörer inom 

verksamheter som 

arbetar med 

psykisk ohälsa. 

Mestadels 

sjuksköterskor, 

psykiatriker och 

social arbetare. 

Respondenterna inom psykiatrin 

uppgav att det är en stor utmaning att 

behandla personer med samsjuklighet, 

att bedöma vilka insatser som är bäst 

lämpade för deras problematik. 

Respondenterna uppgav att de inte är 

nöjda med de insatser som för tillfället 

tillhandahålls för personer med 

samsjuklighet. 

Pinderup, P. (2018). 

Advances in Dual 

Diagnosis. Challenges in 

working with patients 

with dual diagnosis. 

Danmark. 

Att undersöka utmaningar 

för yrkesverksamma 

avseende arbetet med 

klienter med 

samsjuklighet. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Dataanalysen 

inspirerades av 

grounded theory och 

datamaterialet har 

kodats. 

Yrkesverksamma 

inom olika 

psykiatriska 

verksamheter i 

Danmark. 

Studien visar att den vård som 

tillhandahålls är bäst lämpad för 

personer som inte har samsjuklighet i 

form av psykisk sjukdom och 

missbruk eller beroende. Hinder för 

personer med samsjuklighet att 

erbjudas rätt vård är oflexibla 

behandlingsmetoder, korta 

behandlingsperioder, otillräckliga 

riktlinjer och otillräcklig samverkan 

med missbruks- och beroendevården. 
Gil-Rivas, V., & Grella, 

C. E. (2005). 

Community Mental 

Health Journal. 

Treatment Services and 

Service Delivery models 

for Dually Diagnosed 

Clients: Variations 

Acros Mental Health 

and Substance Abuse 

Providers. USA. 

Att beskriva de modeller 

som används inom ett 

urval av program för 

behandling av psykisk 

ohälsa och missbruk, 

utbudet av tjänster som 

tillhandahålls till 

diagnostiserade klienter 

som omfattas av dessa 

program, typen och 

omfattningen av 

behandlingssamordningens 

aktiviteter som dessa 

program bedriver med 

fokus på likheter och 

Enkätundersökningar 

och intervjuer med 

personal och 

administratörer inom 

de valda 

programmen. 

Yrkesverksamma 

inom psykiatri och 

missbruksprogram 

som 

tillhandahåller 

vård för personer 

med samsjuklighet 

samt 

administratörer 

inom 

verksamheterna. 

Fler än hälften av respondenterna 

rapporterade att deras program hade 

en viss grad av integrering av tjänster 

på plats, det fanns dock brist på 

överenskommelse inom de flesta 

program om integrationens 

omfattning. 
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skillnader dessa program 

emellan. 
Kvaternik, I., & 

Grebenc, V. (2009). 

European journal of 

Social Work. The role of 

social work in the field 

of mental health: dual 

diagnoses as a challenge 

for social workers. 

Slovenien. 

Att identifiera 

socialarbetares attityder till 

personer med 

samsjuklighet, vad som är 

karaktäristiskt för typiska 

arbetssituationer samt 

luckor och behov inom 

socialt arbete avseende 

personer med 

samsjuklighet. 

Kvalitativ studie 

med fokus på att 

beskriva olika 

situationer. Studien 

har utförts via 

fokusgrupper där 

data har samlats in 

genom att 

respondenterna har 

diskuterat frågor 

utifrån en enkät med 

öppna frågor. Under 

tiden respondenterna 

diskuterade frågorna 

antecknade en 

moderator för 

fokusgrupperna. 

Professionella från 

varierande 

institutioner som 

arbetar med socialt 

arbete samt 

psykisk ohälsa i 

Slovenien. 

Majoriteten av respondenter fann inga 

problem gällande användningen av 

begreppet samsjuklighet. Resultatet 

visar att den stereotypa bilden av en 

person med samsjuklighet är en ung 

man som både har psykisk 

problematik, alkohol- eller 

drogproblematik samt andra 

svårigheter som avsaknad av boende, 

arbete och socialt nätverk. 

Arbetssituationer avseende klienter 

med samsjuklighet karaktäriseras av 

ett balansarbete mellan lagar och 

regler, kollegor och chefer, etiska 

principer samt klienter, anhöriga och 

grannar. Att arbeta med klienter med 

samsjuklighet anses vara svårt. Lagar, 

regler, rutiner och policys både ger 

professionella möjlighet att arbeta 

men begränsar även deras arbete, 

social arbetare har exempelvis inte 

befogenhet att förse klienter med 

medicinsk behandling, vilket 

förutsätter samverkan mellan olika 

professioner. 

Kavanagh, D. J., 

Greenway, L., Jerner, L., 

Saunders, J. B., White, 

A., Sorban. J., & 

Hamilton G. (2000). 

Australian and New 

Zeeland Journal on 

Psychiatry. Contrasting 

views and experiences 

of health professionals 

on the management of 

comorbid substance 

misuse and mental 

disorders. Australien. 

Att undersöka åsikter och 

erfarenheter bland 

yrkesverksamma inom 

psykiatri och missbruks- 

och beroendevård 

avseende 

omhändertagandet av 

personer med 

samsjuklighet i form av 

psykisk sjukdom och 

missbruk eller beroende. 

Kvantitativ 

enkätstudie. Data 

analyserades via 

ANOVA, chi-två 

och MANOVAS. 

Klinisk personal 

som uppnått nivå 2 

eller högre i 

"nursing awards" 

eller "professional 

awards", med 

andra ord har en 

viss 

utbildningsnivå 

inom kommunal 

psykisk vård, 

missbruksvård 

eller sluten 

psykiatrisk vård. 

Studien visar att personer med 

samsjuklighet är i behov av ett ökat 

utbud av insatser och stöd, exempelvis 

habiliteringsprogram, stödgrupper och 

anhörigstöd. Hinder för samverkan 

beskrivs vara oklara 

ansvarsfördelningar mellan psykiatrin 

och missbruks- och beroendevården. 

Problematiken kring personer med 

samsjuklighets tillgång till vård och 

stöd ansågs vara större av personal 

inom psykiatrin. 

Todd, F. C., Sellman, 

D., Paul, J. & Robertson 

J. (2002). National 

Centre for Treatment 

Development. Barriers 

to optimal care for 

patients with coexisting 

sustance use and mental 

health disorders. Nya 

Zeeland. 

Att identifiera hinder för 

personer med både psykisk 

sjukdom och missbruk att 

få tillgång till adekvat 

vård. 

Fokusgrupper med 

"case" som gruppen 

diskuterade kring 

utifrån ett antal 

frågor. 

Professionella med 

erfarenhet av 

arbete inom både 

missbruksvård och 

psykiatrisk vård i 

Nya Zeeland. 

Studien visar att hinder för optimal 

vård för personer med samsjuklighet 

är olika strukturella och 

organisatoriska förutsättningar, oklar 

ansvarsfördelning mellan 

verksamheterna och professionellas 

negativa attityder gentemot personer 

med samsjuklighet. 

Welch, M., & Mooney, 

J. (2011). Australasian 

Psychiatry. Managing 

services that manage 

people with coexisting 

mental health and 

substance use disorder. 

Australien. 

Att utvärdera riktlinjer för 

vård och stöd till 

människor med 

samsjuklighet samt hinder 

för hälso- och sjukvården, 

missbruks- och 

beroendevården och 

vårdsamordnare att följa 

dessa. 

Data insamlades via 

intervjuer med 

yrkesverksamma. 

Intervjuerna med de 

yrkesverksamma 

inom 

missbruksvården 

skedde i grupp. 

Intervjuerna med 

Sjukvårdspersonal, 

läkare och 

vårdsamordnare 

inom psykiatrin 

och missbruks- 

och 

beroendevården. 

Studien visar att personer med 

samsjuklighet inte får adekvat vård. 

Det beskrivs att det finns hinder för 

yrkesverksamma att fullt följa de 

riktlinjer som finns för vård av 

personer med samsjuklighet. Dessa 

beskrivs vara systemfrågor, utbildning 

och kompetensutveckling, kliniska 

problem samt policys och rutiner. 
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allmänläkare skedde 

enskilt. Ytterligare 

data samlades in 

genom fallstudier där 

flera patienters 

journaler granskades. 

Intervjuer 

genomfördes 

därefter med de 

yrkesverksamma 

som ansvarade för de 

utvalda patienterna. 

Vidare samlades 

ytterligare data in 

från en opublicerad 

enkätstudie utförd av 

"Alcohol and 

Drug/General 

Practitioner Liasion 

Officer" där 

allmänläkare har 

svarat på enkäten. 

Crespigny, de, C., 

Grönkjär, M., Liu, D., 

Moss, J., Cairney, I., 

Procter, N., Posselt, M., 

Jebaraj, H. S. F., 

Schultz, T., Banders, A., 

King, R., Lee, D., & 

Galletey, C. (2015). 

Anvances in dual 

diagnoses. Service 

providers barriers to 

treatment and care for 

people with mental 

health and alcohol and 

other drug comorbidity 

in a metropolitan region 

of South Australia. 

Australien. 

Att utvärdera kunskap, 

erfarenheter och 

synpunkter bland 

yrkesverksamma inom 

psykiatrin och missbruks- 

och beroendevården i 

Australien avseende 

samsjuklighet. 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer med 

professionella inom 

psykiatrisk eller 

missbruks- och 

beroendevård. Data 

kodades och 

analyserades utifrån 

en tematisk analys. 

Legitimerade 

sjuksköterskor, 

socialarbetare och 

chefer verksamma 

inom den statliga 

eller icke-statliga 

psykiatrin eller 

missbruks- och 

beroendevården. 

Det framkommer att faktorer som 

stigma, skam, väntetider för vård och 

otillräcklig träning och utveckling för 

de professionella påverkar klienternas 

tillgång till vård. Vidare lyfts 

integrativa arbetsmetoder och 

klienternas ökade engagemang som 

viktig faktorer i arbetet med klienter 

med samsjuklighet. 

 



22 

 

Nedan följer en tematiserad redovisning av utvalda artiklar. Bilden nedan presenterar 

samtliga teman och underteman i denna redovisning. 

 

Faktorer organisation 

Arbetsmetoder 

 

Pinderup (2018) har intervjuat yrkesverksamma, som arbetar med psykisk sjukdom i 

Danmark, om svårigheter att arbeta med personer med samsjuklighet. I studien framkommer 

att yrkesverksamma inom psykiatrin upplever att standardiserade arbetsmetoder och 

förutbestämda behandlingsinsatser försvårar möjligheten att behandla klienter med 

samsjuklighet. Den upplevda svårigheten grundas i att de standardiserade arbetsmetoderna 

och förutbestämda behandlingsinsatserna är utformade för att behandla psykisk sjukdom och 

inte samsjuklighet i någon form. En konsekvens av detta enligt flertalet yrkesverksamma är 

att personer med samsjuklighet antingen utesluts från att få ett visst behandlingspaket eller att 

de enbart får behandling utifrån den psykiska sjukdomen. Vidare framkommer att de 

standardiserade behandlingsmetoderna har ett begränsat antal sessioner, vilket ytterligare 

försvårar yrkesverksammas möjlighet att behandla både den psykiska sjukdomen och 

missbruket eller beroendet. I samma studie framgår av yrkesverksamma att det inte finns 

någon specifik behandling avsedd för personer med samsjuklighet och att riktlinjerna 

angående arbetet med dubbla diagnoser inte är tillräckliga. Ett exempel som tas upp är 

problematiken som uppstår då klienter med missbruk eller beroende får abstinens från en 

medicin som används inom behandling för psykisk sjukdom och som psykiatrin inte kan 

behandla på annat sätt än genom just medicinering. En respondent menar att de otillräckliga 

riktlinjerna vid behandling av personer med dubbla diagnoser samt psykiatrins arbetsmetoder 

gör att klienter med samsjuklighet missgynnas istället för gynnas av vård för psykisk 

sjukdom. De professionella kan inte förlita sig på de riktlinjer som finns, vilket skapar osämja 

mellan de professionella eftersom vissa beslut grundas på de professionellas attityder istället 

för de aktuella riktlinjerna (Pinderup, 2018). Även Kavanagh et al. (2000) lyfter fram ett 

problem kopplat till arbetsmetoder. Författarna har genom en enkätstudie i Australien 

undersökt åsikter och erfarenheter bland yrkesverksamma inom psykiatri och missbruks- och 

beroendevård avseende omhändertagandet av personer med samsjuklighet i form av psykisk 

sjukdom och missbruk eller beroende. Studien fann att yrkesverksamma upplever att 

psykiatrin och missbruks- och beroendevården har för få gemensamma samråd, vilket utgör 

Faktorer 
organisation

Arbetsmetoder Resurser
Verksamheter och 

organisationers 
utformning

Faktorer 
profession

Kunskap och 
kompetens

Ansvar och 
synsätt

Gynnande 
faktorer
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en svårighet vid samordning av insatser för personer med samsjuklighet (Kavanagh et al., 

2000).  

Resurser 

 

Yrkesverksamma inom psykiatrisk akutvård framhåller att brist på tid utgör en svårighet i 

arbetet med klienter med samsjuklighet. Respondenterna berättar att de mestadels endast 

hinner uppfatta att en klient har både psykisk sjukdom och ett missbruk eller beroende, utan 

att hinna påbörja behandling av båda sjukdomarna. Brist på tid resulterar i att den psykiska 

sjukdomen prioriteras framför missbruket eller beroendet. Vidare beskriver respondenterna 

att det är svårt att skilja mellan psykiska sjukdomar och akuta eller kroniska effekter av 

missbruk, både utifrån dess liknande karaktär men även tidsbristen att utreda orsaken till 

symtomen. Tidsbristen beskrivs även bidra till svårigheter att ta kontakt med andra 

yrkesverksamma från andra verksamheter. Resultatet av att inte hinna ta kontakt med andra 

verksamheter blir att klienter i vissa fall får agera kommunikatör mellan olika verksamheter 

samt att motstridiga behandlingar sätts in från olika verksamheter (Pinderup, 2018). Tidsbrist 

beskrivs även av respondenter i De Crespignys et al. (2015) och Källmén, Hed och Elgáns 

(2017) studier försvåra yrkesverksammas arbete med personer med samsjuklighet. De 

Crespigny et al. (2015) fann i sin studie som utvärderat kunskap, erfarenheter och synpunkter 

bland yrkesverksamma inom psykiatrin och missbruks- och beroendevården i Australien 

avseende samsjuklighet, att tidsbrist men även ekonomiska resurser försvårar möjligheten till 

utbildning och kompetensutveckling angående arbetet med personer med samsjuklighet (De 

Crespigny et al., 2015). Källmén et al. (2017) har genom enkäter studerat samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige samt hur samordnade individuella planer 

används inom respektive verksamhet. Av de deltagare som underlåtit att upprätta en 

samordnad individuell plan, trots att det fanns behov av en, framkom det att den näst största 

anledningen var att det inte fanns tid att upprätta en sådan (Källmén et al., 2017).  

Verksamheter och organisationers utformning 

 

Young och Grella (1998) har undersökt tillgängliga insatser och hinder för personer med 

samsjuklighet att få tillgång till insatser i delstaten Kalifornien i USA. I studien har 

administratörer inom kommunernas psykiatri och missbruks- och beroendevård intervjuats. 

Hinder kopplat till samverkan mellan psykiatrin och missbruks- och beroendevården är 

stigma kring personer med psykiska sjukdomar och missbruksproblematik samt 

verksamheternas olika journalsystem och administrativa strukturer (Young & Grella, 1998). 

Welch och Mooney (2001) har genomfört en studie i Australien som utgick från att utvärdera 

riktlinjer för vård och stöd till människor med samsjuklighet samt hinder för hälso- och 

sjukvården, missbruks- och beroendevården och vårdsamordnare att följa dessa riktlinjer. 

Studien framhåller att psykiatrin och missbruks- och beroendevården är utformade för att 

verka enskilt och självstyrande. Utformningen medför att verksamheterna anser att klientens 

problematik främst beror på den psykiska sjukdomen eller missbruksproblematiken. Vidare 

framkommer att få riktlinjer finns att tillgå avseende tillvägagångssätt mellan allmänna hälso- 

och sjukvården, missbruksvården och psykiatrin för att skapa länkar mellan verksamheterna. 

Det finns även en avsaknad av formella vägar att remittera klienter (Welch & Mooney, 2001). 

I Pinderup (2018) framkommer att yrkesverksamma från slutenvården och öppenvården ofta 

har parallella behandlingar för personer med samsjuklighet. Däremot finns ingen formell 

samverkan mellan verksamheterna. Vardera verksamhet behandlar enbart den psykiska 

sjukdomen eller missbruket (Pinderup, 2018). 
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Faktorer profession 

Kunskap och kompetens 

 

Forskning framhåller brist på kunskap och kompetens bland yrkesverksamma som ett hinder 

för samverkan mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården.  

Groenkjaer et al. (2017) har genomfört en studie i Australien med syftet att undersöka 

yrkesverksamma inom psykiatrin och missbruks- och beroendevårdens kunskap, erfarenheter 

och synpunkter på arbetet med personer med samsjuklighet. Groenkjaer et al. (2017) 

framhåller ett antal hinder för yrkesverksamma att kunna erbjuda vård för personer med 

samsjuklighet. Ett hinder beskrivs vara yrkesverksamma inom psykiatrins brist på insikt i 

vilka insatser som missbruks- och beroendevården tillhandahåller för personer med 

samsjuklighet (Groenkjaer et al., 2017). Liknande resultat framkommer av Pinderup (2018), 

där yrkesverksamma inom psykiatrin menar att de saknar en överblick över vilka 

verksamheter som finns inom missbruks- och beroendevården, vilket resulterar i att klienter 

godtyckligt blir hänvisade till vilken missbruks- och beroendevård som helst, istället före en, 

för klientens behov, anpassad verksamhet (Pinderup, 2018). Även Cleary, Hunt, Matheson 

och Walter (2009) fann i sin studie brister i yrkesverksammas kunskap och förståelse för den 

andra verksamhetens arbete. Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården har bristande 

kunskap om missbruks- och beroendevårdens insatser medan missbruks- och beroendevården 

har bristande kunskap om hälso- och sjukvårdens insatser (Cleary et al., 2009).  

En betydelsefull del inom samverkan mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och 

beroendevården beskrivs av Källmén et al. (2017), utifrån svensk lagstiftning, vara 

upprättandet av en samordnad individuell plan. Det framkommer att det inom psykiatrin och 

missbruksvården skiljer sig i huruvida respektive verksamhet har insikt i om det finns en mall 

för samordnad individuell plan eller inte. Av samtliga respondenter framkommer att ungefär 

hälften av dessa vet att det finns en mall medan ungefär en fjärdedel hävdar att de vet att det 

inte finns. Ungefär lika många hävdar att de inte vet om det finns en mall. Oberoende av 

resultatet framkommer att fler inom psykiatrin än inom missbruks- och beroendevården vet 

att det finns en mall för en samordnad individuell plan (Källmén et al., 2017). 

Avseende brist på kunskap framkommer svårigheter att uppmärksamma och behandla 

samsjuklighet. Kvaternik och Grebnec (2009) har utfört en enkätstudie i Slovenien med syftet 

att identifiera; socialarbetares attityder till personer med samsjuklighet, vad som är 

karaktäristiskt för typiska arbetssituationer samt luckor och behov inom socialt arbete 

avseende personer med samsjuklighet. De fann att kunskap och kompetens om samsjuklighet 

brister. Yrkesverksamma inom socialtjänsten framhåller att medicinsk och terapeutisk 

kunskap brister, och att de därför inte kan utreda eller erbjuda vård för personer med psykiska 

sjukdomar (Kvaternik & Grebnec, 2009). Även Welch och Mooney (2001) lyfter fram 

bristande kunskap om samsjuklighet som ett hinder för behandling av personer med 

samsjuklighet. De menar att allmänläkare inom både psykiatrin och missbruks- och 

beroendevården har bristande kunskap om samsjuklighet. Läkarna beskrivs ha svårt att 

upptäcka och behandla dessa klienter. Anledningen till detta grundas i brist på utbildning och 

kompetensutveckling inom arbetet med klienter med samsjuklighet (Welch & Mooney, 

2001). Även Todd, Douglas Sellman och Robertson (2002) fann att få av respondenterna har 

tillräcklig kunskap för att kunna bedöma och planera effektiva insatser för personer med 

samsjuklighet. Vissa saknar även färdigheter att behandla gruppen på ett effektivt sätt (Todd 

et al., 2002).  
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Avseende bristande kunskap framkommer behovet av vidare utbildning och 

kompetensutveckling gällande samsjuklighet. Av De Crespigny et al. (2015) framkommer att 

tillgången till utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom psykiatrin är 

begränsad. Den begränsade tillgången beskrivs grundas i hög arbetsbelastning som ett resultat 

av verksamhetens anställning av bemanningssjuksköterskor som enligt respondenterna inte 

har tillräcklig kunskap och kompetens för det dagliga arbetet. Respondenterna framhåller 

även att bemanningssjuksköterskorna har bristande kunskap och kompetens gällande arbetet 

med personer med samsjuklighet, vilket försvårar ytterligare för övrig personal. Enligt Cleary 

et al. (2009) anser över hälften av samtliga respondenter att de behöver mer utbildning av att 

arbeta med personer med samsjuklighet (Cleary et al., 2009).  

Ansvar och synsätt 

 

De olika professionernas skilda synsätt avseende behandling inom hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården lyfts fram som ett hinder för samverkan mellan de skilda 

professionerna. Det framkommer i Welch och Mooney (2001) att remitterandet av klienter till 

verksamheter inom antingen hälso- och sjukvården eller missbruks- och beroendevården 

påverkas av de professionellas inriktning och förståelse för den andra professionen samt 

synen på behandling för den aktuella klientgruppen. Denna bristande förståelse och kunskap 

om det andra verksamhetsområdet framhålls vara av mer allmän karaktär, exempelvis hade 

de yrkesverksamma sällan kunskap om vad för typ av arbete yrkesverksamma inom de andra 

arbetsområdet utförde (Welch & Mooney, 2001).  

Gil-Rivas och Grella (2005) har genomfört en studie i USA där de utifrån ett urval av 

program för behandling av psykisk sjukdom och missbruk och beroende, beskrivit modeller 

som används vid tillhandahållande av insatser för personer med samsjuklighet. Gil-Rivas och 

Grella (2005) har i likhet med Welch och Mooneys (2001) resultat funnit att de olika 

yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården ser olika på 

vilken typ av behandling som är av störst vikt för personer med samsjuklighet. Psykologisk 

behandling och traumabehandling anser yrkesverksamma inom missbruks- och 

beroendevården vara de två viktigaste insatserna. Detta medan de yrkesverksamma inom 

psykiatrin beskriver att de anser grupprådgivning samt medicinsk vård och tandvård vara de 

viktigaste insatserna (Gil-Rivas & Grella, 2005). En undersköterska framhåller en konflikt 

som uppstått vid samverkan med en psykiatriker. En klient med missbruksproblematik med 

värk bedöms av undersköterskan som ett problem som kan behandlas med hjälp av medicin 

medan stark medicinering av psykiatrikern bedöms kunna missgynna klienten på grund av 

dennes missbruksproblematik. Undersköterskan beskriver att det är svårt att säga emot 

psykiatrikern (Pinderup, 2018). 

En stor del av respondenterna i Pinderups (2018) studie, som arbetar inom psykiatrin, menar 

att de endast är ansvariga för att behandla klientens psykiska sjukdom och att 

missbruksvården ansvarar för behandling av klientens missbruksproblematik. 

Yrkesverksamma inom psykiatrisk akutvård upplever en otydlighet avseende vem som är 

ansvarig att bedöma och påbörja behandling av klienter med samsjuklighet vilket resulterar i 

att klienter inte får någon vård överhuvudtaget, varken för missbruk eller psykiska sjukdom. 

Det förekommer även att klienter blir slussade runt mellan olika verksamheter, i de fall 

ansvaret anses ligga hos den andra verksamheten (Pinderup, 2018). Att koordinera vården för 

klienter med samsjuklighet upplever även respondenter i studien av Kavanagh et al. (2002) 

som problematiskt. Dispyter uppstår angående ärendehantering och vilken verksamhet som 

har ansvaret för klienten (Kavanagh, 2000). Respondenterna i De Crespigny et al. (2015) 
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menar att det finns en osäkerhet om klientens huvudproblematik är den psykiska sjukdomen 

eller om problematiken främst är kopplad till missbruket. Osäkerheten avseende 

huvudproblematiken påverkar klientens möjlighet till vård inom både psykiatrin och 

missbruks- och beroendevården (De Crespigny et al., 2015). 

I studien av Todd et al. (2002) framkommer ytterligare en svårighet avseende samverkan. 

Den vård som personer med samsjuklighet får från psykiatrin är ofta påverkad av attityder 

och fördomar gentemot personer med missbruk eller beroende. I vissa fall nekas klienter med 

samtida missbruk vård, även om de har psykiska problem. En klient med psykotiska symtom 

beskrivs ha nekats akut psykiatrisk vård, då det antogs att symtomen orsakats av missbruk 

eller beroende, och att klienten därför bör behandlas av missbruks- och beroendevården. 

Liknande exempel framkommer där en självmordsbenägen klient nekats akut psykiatrisk vård 

för att problemet ansågs vara relaterat till missbruk (Todd et al., 2002). Liknande svårigheter 

framkommer i Groenkjaer et al. (2017) där respondenterna beskriver att vissa missbruks- och 

psykiatriska verksamheter mottog personer med vad som ansågs vara en mindre 

samsjuklighetsproblematik. Om problematiken ansågs vara för allvarlig remitterades klienten 

vidare till en annan verksamhet, utan att synliggöra själva samsjukligheten (Groenkjaer et al., 

2017). 

Gynnande faktorer 

Av forskning framkommer ett antal faktorer som yrkesverksamma anser vara gynnande i 

samverkan mellan hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård avseende personer 

med samsjuklighet. Gynnande faktorer rör kontinuerlig utbildning, förbättrade resurser samt 

omorganisering eller omstrukturering i verksamheter. 

Respondenterna i Groenkjaers et al. (2017) betonar vikten av att yrkesverksamma har 

kompetens avseende samsjuklighet och att erkända och gemensamma undersöknings- och 

uppskattningsverktyg används. Om gemensamma verktyg används kan en samstämmig bild 

av klienten samsjuklighet skapas (Groenkjaer et al., 2017). En förhindrande faktor för 

samverkan beskrivs vara den kategoriserade uppdelningen av psykiatrin och missbruks- och 

beroendevården. Dess negativa inverkan kan motverkas genom så kallad higher order 

samverkan, vilket beskrivs vara en mer avancerad typ av samverkan som utgörs av samarbete 

mellan enskilda insatser eller ”program” istället för samarbete mellan verksamheter inom 

kommunen (Ridgely, Lambert, Goodman, Chichester & Ralph 1998). Enligt Cleary et al. 

(2009) önskar en majoritet av respondenterna att vården för personer med samsjuklighet ska 

erbjudas via ett integrativt arbetssätt. Med detta menas att samma vårdgivare ansvarar för att 

erbjuda vård för både psykisk sjukdom och missbruk eller beroende samtidigt (Cleary et al., 

2009). Respondenterna framhåller även vikten av nära geografiska lägen mellan 

verksamheterna som gynnsamt för samverkan, eftersom kommunikation mellan 

verksamheterna då blir enklare. Detta bidrar i sin tur till att det blir enklare för klienten att 

kunna ta sig till vardera verksamhet (Pinderup, 2018). 

Respondenterna i De Crespignys et al. (2015) studie lyfter fram vikten av kontinuerlig 

utbildning och kompetensutveckling inom området samsjuklighet (De Crespigny et al., 

2015). Respondenter i Pinderups (2018) framhåller behovet av ytterligare resurser i form av 

tid och flexibilitet i sitt arbete. De menar att ökade tidsresurser kan underlätta kontakt med 

andra institutioner och yrkesverksamma, vilket kan underlätta behandlingen av både psykisk 

sjukdom och missbruk eller beroende. Respondenterna önskar även tydligare riktlinjer 

avseende arbetet med personer med samsjuklighet, vilket kan bidra till en minskad osäkerhet 

och osämja avseende behandling av denna målgrupp (Pinderup, 2018). Vidare framhåller 
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respondenterna i Pinderups (2018) studie att mer tid och en utformning av en mer formell 

samverkan för att kunna kontakta andra yrkesverksamma inom andra verksamheter kan 

underlätta arbetet med personer med samsjuklighet. Andra respondenter lyfter fram 

fördelarna med samordnade individuella planer. Dessa kan tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan de olika yrkesverksamma, vilket skapar bättre förutsättningar för klienten och dennes 

möjlighet till rätt vård (Källmén et al., 2017).  

Analys 

 
Nedan kommer resultatet som tidigare presenterats att analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna makt och handlingsutrymme. Analysen är utformad utifrån teorierna och 

resultat analyseras under relevant teori oberoende av de teman som resultatet tidigare 

presenterats i. 

Makt 

Maktförhållanden mellan professioner 

 

I resultatet lyfts den organisatoriska uppdelningen mellan hälso- och sjukvård och missbruks- 

och beroendevård fram som ett hinder för samverkan dem emellan. Problematiken grundas i 

att uppdelningen även innebär en uppdelning av skilda professioner, vilka har olika syn på 

orsak till olika typer av problematik (Gil-Rivas & Grella, 2005; Welch & Mooney, 2001). 

Professionerna har en begränsad förståelse och medvetenhet om den andra professionens 

arbete och insatser (Welch & Mooney, 2001). Problematiken avseende professioners olika 

förståelse och uppfattning om klientens problematik (Gil-Rivas & Grella, 2005; Welch & 

Mooney, 2001) kan förstås utifrån ett maktförhållande som uppstår vid samverkan olika 

professioner emellan (Danermark, 2004). Problematiken kring de uppdelade verksamheterna 

och professionerna skapar konflikter avseende vilken behandling som tycks vara mest 

lämplig för problematiken. Ett exempel som framkommer i resultatet är mellan en 

undersköterska och en psykiatriker, där undersköterskans syn på klientens problematik inte 

överensstämmer med psykologens. Konflikten uppstod på grund av undersköterskans 

svårighet att säga emot psykiatrikern (Pinderup, 2018). Vid samverkan mellan professioner 

uppstår olika maktpositioner, de yrkesverksamma tillskrivs antingen en modellsvag eller en 

modellstark roll, vilka bestäms utifrån den yrkesverksammas utbildning, kunskap och verktyg 

för diagnostisering. Problematiken som uppstår rör vilken syn som bör ha företräde vid 

samverkan. Det är en fördel om olika professioner är eniga om orsaken till problematiken och 

om vilken insats som är bäst lämpad. I dessa fall förekommer inga skillnader gällande vem 

som är modellsvag eller modellstark, då det inte är nödvändigt att rangordna de 

yrkesverksammas olika professioner (Danermark, 2004). Teorin om modellsvag eller 

modellstark kan förklara undersköterskans agerande i exemplet ovan. Utifrån psykiatrikerns 

profession skulle denne ha en modellstark roll medan undersköterskan en modellsvag roll. 

Anledningen till att undersköterskan förminskade sina kunskaper och inte tyckte sig kunna 

säga emot psykiatrikern kan med utgångspunkt i ovanstående teori ha sin grund i 

undersköterskans profession och dess status i jämförelse med psykiatrikerns. Resultatet av 

detta, vid samverkan dem emellan, kan leda till att psykiatrikern alltid har det sista ordet i 

fråga om klientens behov, vilket dock inte behöver betyda att det ordet är det mest lämpliga. 

Orsaken till att psykiatrikern får sista ordet kan bero på dennes syn på sig själv som 

makthavande samt andras liknande syn, just utifrån dennes profession. 

Enligt Bråten (i Danermark, 2008) kan olika professioner trots olika utbildning, kunskap och 

verktyg inneha liknande föreställningar om orsaken till en viss problematik. I dessa fall 
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tillskrivs samtliga aktörer en modellstark roll oavsett profession och därför skapas ingen 

konflikt mellan vilken föreställning som bör föredras (Danermark, 2008). Uppdelningen av 

de olika professionerna beskrivs vara ett hinder för samverkan, men huruvida detta behöver 

vara ett hinder eller inte kan förstås utifrån möjligheten att samtliga professioner i samverkan 

kan ha liknande föreställningar om orsak och verkan. Det kan konstateras att uppdelningen av 

de olika professionerna är ett hinder för samverkan på grund av en tydlig uppdelning av 

modellsvag och modellstark samt att de olika professionerna har olika uppfattningar om orsak 

och verkan. Om fallet hade varit att de olika professionerna hade liknande föreställningar 

hade uppdelningen möjligtvis inte angetts som ett hinder och samverkan hade eventuellt 

fungerat bättre.  

Gynnsamt med samverkan 

 

Ytterligare en aspekt av makt tycks framgå i resultatet gällande attityder, fördomar (Todd et 

al., 2002) och stigma gentemot personer med antingen psykisk sjukdom eller missbruk 

(Young & Grella, 1998). Föreliggande resultat visar att vissa klienter med psykisk sjukdom 

och missbruk eller beroende nekats akut psykiatrisk vård på grund av uppfattningen att dessa 

bör behandlas av missbruks- och beroendevården (Todd et al., 2002), samt att vissa klienter 

med denna form av samsjuklighet direkt remitterats till missbruks- och beroendevården utan 

vidare utredning av psykisk sjukdom (Groenkjaer et al., 2017). Professioner inom olika 

verksamheter kan som tidigare nämnt ha skilda uppfattningar om klienters problematik, med 

andra ord om orsak och verkan. Vissa yrkesverksamma menar att orsaken till en persons 

samsjuklighet främst är psykisk sjukdom medan andra menar att det främst är missbruk eller 

beroende (Welch & Mooney, 2001). Yrkesverksammas skilda uppfattningar om vad som är 

orsak och verkan kan förstås utifrån teorin om sociala representationer, som av Danermark 

(2004) beskrivs som grupper av människor med liknande verklighetsbilder. 

Representationerna utformas genom utbildning, arbetsliv och i vardagen. Sker dessa 

gemensamt utvecklas även gemensamma verklighetsbilder (Danermark, 2004). Det kan 

konstateras att de yrkesverksamma inom olika professioner har skilda sociala representationer 

då de har olika uppfattningar om vilken typ av vård den enskilde klienten behöver. Att vissa 

menar att den psykiska sjukdomen är orsaken till problematiken medan andra menar att 

missbruket eller beroendet är orsaken, pekar på att dessa grupper utvecklat olika sociala 

representationer, troligtvis genom olika typer av utbildningar och arbeten. Enligt Danermark 

(2004) kan samverkan mellan olika sociala representationer vidga den professionellas 

representation och föreställning om ett visst fenomen genom att erfarenheter och kunskap om 

andra professionellas föreställningar tillförs till den egna sociala representationen 

(Danermark, 2004). Med utgångspunkt i resultatet om professioners skilda uppfattningar, 

konsekvensen av dessa samt Danermarks (2004) teori om samverkan mellan olika sociala 

representationer och dess fördelar, kan konstateras att de professionella enligt ovan skulle 

gynnas av samverkan. Samverkan skulle kunna mildra konflikten kring ansvarsfördelning 

och huruvida den psykiska sjukdomen eller missbruket ska behandlas främst, om 

professionella får möjlighet att ta del av andra professioners kunskap och kompetens. Ett 

utbyte professionella emellan kan förhindra osämja avseende klientens behov. Att ta del av 

andra professioners kunskap och kompetens och att se de egna fördelarna samverkan för med 

sig, kan dock bli utmanande. Utifrån de olika sociala representationerna och uppdelningen 

modellsvag möter modellstark, förekommer möjligen svårigheter att förstå eller ta till sig 

andras kunskap och kompetens, som eventuellt säger emot ens egen kunskap och kompetens.  
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Handlingsutrymme 

Bristande resurser 

 

I resultatet framkommer att standardiserade arbetsmetoder utgör ett hinder för behandling och 

samverkan avseende personer med samsjuklighet. Arbetsmetoderna är då utformade utifrån 

att enbart behandla psykiska sjukdomar och har ett begränsat antal sessioner, vilket begränsar 

möjligheten för personer med samsjuklighet att få parallell behandling för både psykisk 

sjukdom och missbruk (Pinderup, 2018). Vidare försvårar otillräckliga riktlinjer inom 

verksamheten behandlingen för personer med samsjuklighet (Pinderup, 2018; Welch & 

Mooney, 2001), exempelvis finns inga formella vägar för att remittera klienter från 

allmänvården till psykiatriska- och missbruksvård verksamheter (Welch & Mooney, 2001).  

Av resultatet kan utläsas att yrkesverksamma inte anser sig ha tillräckligt med resurser eller 

handlingsutrymme för att tillhandahålla de insatser eller den vård i den utsträckning som de 

anser att klienter med samsjuklighet behöver. Exempelvis beskrivs otillräckliga riktlinjer 

inom en verksamhet försvåra behandling av klienter med samsjuklighet då det inte finns 

tydligt reglerat vilket tillvägagångssätt som bör tillämpas vid olika fall (Pinderup, 2018; 

Welch & Mooney, 2001). Otillräckliga riktlinjer skapar hinder för den yrkesverksammas 

möjlighet att bedöma hur denne ska gå tillväga för att tillgodose klientens behov. Den 

yrkesverksamma har i detta fall tillräckliga resurser för att bedöma och behandla klienter med 

psykisk sjukdom men inte klienter med både psykisk sjukdom och missbruk. En konsekvens 

av otillräckliga riktlinjer blir att de professionella inte kan förlita sig på de riktlinjer som 

finns, vilket skapar osämja mellan de professionella eftersom vissa beslut grundas på de 

professionellas attityder istället för de aktuella riktlinjerna (Pinderup, 2018). 

Den professionelles möjlighet att kunna tillgodose klienters behov kan kopplas till Svensson 

et al. (2008) beskrivning av handlingsutrymme. Handlingsutrymmet utgörs av organisatoriska 

förutsättningar som vilka insatser som kan erbjudas, organisationens uppbyggnad utifrån 

lagar regler och policys, traditioner och rutiner inom organisationen, ekonomiska och 

materiella resurser samt resurser i form av tid (Svensson et al., 2008). Den konsekvens som 

beskrivs komma av otillräckliga resurser, att yrkesverksamma inte anser sig kunna tillgodose 

de behov klienter med samsjuklighet har, kan förstås utifrån objektivt och subjektivt 

handlingsutrymme (Aronsson i Aronsson & Berglind, 1990). Huruvida yrkesverksamma kan 

erbjuda den vård och de insatser som de anser sina klienter behöva, påverkas av deras 

objektiva handlingsutrymme, det vill säga vilket faktiskt handlingsutrymme de 

yrkesverksamma förfogar över. Det objektiva handlingsutrymmet påverkar även det 

subjektiva handlingsutrymmet, alltså den yrkesverksammas upplevelse och tolkning av sitt 

handlingsutrymme (Aronsson i Aronsson & Berglind, 1990). Samverkan kan även påverkas 

av inre och yttre betingelser. Inre betingelser innefattar exempelvis i vilken utsträckning de 

professionellas yrkesroll tillåter samarbete, hur tydligt ansvar och riktlinjer framkommer 

avseende samverkan aktörerna emellan samt i vilken grad verksamheterna har ett integrerat 

arbetssätt. Vidare handlar yttre betingelser om att de ska finnas resurser, delade mål och en 

administrativ samt politisk samordnad ledning (Danermark & Kullberg 1999; Grape 2006 i 

Svensson et al., 2008). 

De standardiserade arbetsmetoderna, de begränsade riktlinjerna samt avsaknaden av formella 

vägar för att remittera klienter utläses vara uttryck för det subjektiva handlingsutrymmet 

kopplat till att behandla klienter med samsjuklighet. Det subjektiva handlingsutrymmet tycks 

vara begränsat med utgångspunkt i det missnöje som framhålls avseende arbetsmetoder, 

riktlinjer och formella vägar i arbetet med klienter med samsjuklighet. Huruvida det objektiva 
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och subjektiva handlingsutrymme sammanfaller finns begränsade möjligheter att säga något 

om, då det av resultatet inte framkommer något om de yrkesverksammas objektiva 

handlingsutrymme, endast deras upplevelse av den, alltså det subjektiva handlingsutrymmet. 

Det framkommer att handlingsutrymmet upplevs vara för litet för att behandla klienter med 

samsjuklighet, vilket kan antas grundas i någon form av otillräcklighet i det objektiva 

handlingsutrymmet. Om det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet sammanfaller 

överensstämmer den yrkesverksammas bild av vad som är gynnsamt för klienten med vad 

denne upplever sig kunna göra utifrån sitt handlingsutrymme. Om det subjektiva och 

objektiva handlingsutrymmet inte sammanfaller förekommer en diskrepans mellan vad som 

upplevs behöva göras samt vad som kan göras utifrån handlingsutrymmet. Möjligheten att 

samverka mellan verksamheterna kan även påverkas av om de inre och yttre betingelserna 

inte uppfylls. En del av de inre betingelserna är att det finns ett tydligt och uppdelat ansvar i 

yrkesrollen i förhållande till samverkansaktörerna och att yrkesrollen ska möjliggöra 

samarbete. Respondenterna framhåller en avsaknad av; formella vägar att remittera klienter, 

standardiserade arbetsmetoder och bristfällig tid som påverkar möjligheten att kommunicera 

med andra verksamheter. Detta kan kopplas till att de inre betingelserna inte uppfylls, och att 

goda förutsättningar för att samverka mellan olika verksamheter inte alltid finns. 

Fördelar olika professioner 

 

I resultatet framkommer att hinder för samverkan även rör bristande kunskap om andra 

verksamheter. Yrkesverksamma inom psykiatrin har bristfällig kunskap om vilka insatser 

missbruks- och beroendevården tillhandahåller (Groenkjaer et al., 2017), men även tvärtom, 

att missbruks- och beroendevården har bristfällig kunskap om psykiatrins arbete och insatser 

(Cleary et al., 2009). Hinder för samverkan berör även professioners olika förståelse för 

klienters problematik, vilket synliggörs genom konflikter avseende ansvarsfördelning. De 

professionella inom de olika verksamheterna anser sig vara ansvariga för antingen den 

psykiska sjukdomen eller missbruksproblematiken, vilket grundas i att de uppfattar och 

förstår klientens problematik på skilda sätt (Pinderup, 2018). Ansvarsfördelningen mellan 

psykiatri och missbruksvården beskrivs skapa konflikter mellan de professionella avseende 

vem som faktiskt är ansvarig för klienten och hur ärendet ska hanteras (Kavanagh, 2000). De 

professionellas brist på kunskap om andra verksamheter och dess insatser kan förstås utifrån 

Svensson et al. (2008) teori om professionellas yrkeskompetens, som utformas yrkesspecifikt 

vilket innebär att professionella utvecklar kunskap och kompetens lämpad för arbetet inom 

verksamheten de är verksamma inom. Den bristfälliga kunskapen om andra verksamheters 

arbete och insatser kan då anses vara en del av den professionella utvecklingen, då 

professionella inom verksamheter utvecklar kunskap för att kunna utföra sitt eget arbete och 

inte andras. Likaså kan konflikten som uppstår gällande de olika professionernas syn på vem 

som är ansvarig för vad, kopplas till yrkeskompetensen som de professionella har inom de 

olika verksamheterna. Det kan med utgångspunkt i yrkesspecifik kunskap antas att okunskap 

om andra verksamheter och dess insatser samt olika förståelse för ett och samma fenomen 

inte i sig bör vara ett hinder för samverkan. Svenssons et al. (2008) teori om 

multiprofessionella team framhåller just olika tydliga professionella roller med säregna 

kunskaper och kompetens som något positivt vid denna typ av samverkan. Verksamheterna 

arbetar självständigt utan att de andra samverkansaktörerna ingriper i de respektive 

verksamheternas arbete (Svensson et al., 2008). Denna form av samverkan skulle kunna bidra 

till att bristande kunskap om varandras verksamhet minskar i betydelse, likväl som tidigare 

konstaterat, att de olika kunskaperna skulle vara en tillgång i det multiprofessionella teamet. 
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Behov av ytterligare resurser 

 

Gynnande faktorer vid samverkan avseende personer med samsjuklighet har framkommit 

vara; ytterligare utbildning och kompetensutveckling (De Crespigny et al., 2015), 

användandet av samordnade individuella planer (Källmén et al., 2017), ytterligare tid och 

flexibilitet för utredning och behandling (Pinderup, 2018), utvecklandet av en mer formell 

samverkan (Ridgely et al., 1998; Pinderup, 2018), integrativa arbetssätt (Cleary et al., 2009) 

samt nära geografiska lägen (Pinderup, 2018). De yrkesverksamma tycks framhålla 

betydelsen och behovet av ytterligare organisatoriska förutsättningar för att kunna behandla 

personer med samsjuklighet. Detta kan kopplas till inre och yttre betingelser. Samverkan 

mellan olika verksamheter gynnas av att dessa betingelser är tillräckliga, vilka dels omfattas 

av; tydliga riktlinjer, ansvarsfördelningar men även gemensamma mål, tillräckliga resurser 

och ett integrativt arbetssätt för att möjliggöra liknande referensramar och metoder 

(Danermark & Kullberg 1999; Grape 2006 i Svensson et al., 2008). Flertalet framförda 

gynnande faktorer överensstämmer med de faktorer för en väl fungerande samverkan som 

nämns genom de inre och yttre betingelserna. Exempelvis nämns utvecklandet av en formell 

samverkan och ett integrativt arbetssätt vara positivt i förhållande till samverkan. Dessa kan 

kopplas till de inre betingelserna tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning samt ett integrativt 

arbetssätt. Vidare framkommer i resultatet att mer tid är önskvärt i arbetet och detta kan 

kopplas till den yttre betingelsen resursmässiga förutsättningar. Det kan konstateras att de 

yrkesverksamma uttrycker en avsaknad av vissa inre och yttre betingelser, men att de är i 

behov av dessa.  

Diskussion 
 

Syftet med studien var att synliggöra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt 

missbruks- och beroendevårdens erfarenheter av samverkan avseende personer med 

samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. De frågeställningar 

som utformades för att besvara syftet var; vilka erfarenheter har yrkesverksamma inom 

missbruks- och beroendevården och hälso- och sjukvården avseende samverkan för personer 

med samsjuklighet? Vilka gynnande respektive hindrande faktorer framkommer vid 

samverkan gällande personer med samsjuklighet? 

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården beskriver att det inte finns tillräckligt med 

gemensamma samråd mellan verksamheter och att detta försvårar samordnandet av insatser. 

De beskriver även att det förekommer dispyter avseende vilken verksamhet som har ansvar 

för klienter med samsjuklighet (Kavanagh et al., 2000). Vidare beskrivs bristande tid i arbetet 

resultera i att de yrkesverksamma inte hinner ta kontakt med andra verksamheter (Pinderup, 

2018) och få formella vägar finns att tillgå för att remittera klienter. En orsak till detta 

beskrivs vara bristande kunskap och förståelse för den andra professionen (Welch & Mooney, 

2001). Utifrån detta resultat kan vi utläsa ett fåtal konkreta erfarenheter, vilket till viss del 

besvarar frågeställningen avseende yrkesverksammas erfarenheter av samverkan. De 

konkreta erfarenheter som framkommer av resultatet ovan rör för få samråd, oklara 

ansvarsfördelningar mellan verksamheterna, bristande tid till samverkan och bristande sätt att 

remittera klienter samt bristande kunskap om andra verksamheter. Anledningen till att 

forskningsfrågan anses vara delvis besvarad beror på att resultatet utöver de konkreta 

erfarenheterna enbart belyser gynnande och hindrande faktorer för samverkan. Faktorerna har 

i sig inte tolkats som konkreta erfarenheter. Dock kan faktorerna anses vara indirekta 

erfarenheter av samverkan, då den forskning som studerats haft yrkesverksammas 
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erfarenheter och upplevelser i fokus vid forskning. Med utgångspunkt i resultates karaktär, att 

det till största del framkommer hindrande faktorer för samverkan, kan konstateras att 

yrkesverksammas erfarenheter av samverkan generellt upplevs kantas av hinder. Av resultatet 

framkommer även yrkesverksammas synpunkter på vilka faktorer som skulle kunna gynna 

samverkan, vilket tyder på att det finns ett behov av ett förbättringsarbete av samverkan 

avseende personer med samsjuklighet.  

Av studiens resultat framkommer flertalet hindrande faktorer för samverkan mellan hälso- 

och sjukvården och missbruks- och beroendevården men också ett antal möjligheter till en 

förbättrad samverkan. De hinder som framkommer berör flertalet olika områden. Dessa 

områden framgår av de teman som studiens analys resulterat i; arbetsmetoder, resurser, 

verksamheter och organisationers utformning, kunskap och kompetens samt ansvar och 

synsätt. Ett område som lyfts i majoriteten av de artiklar som inkluderts är bristande kunskap 

och kompetens, där det antingen handlar om bristande kunskap om samsjuklighet (Kvaternik 

& Grebnec, 2009; Welch & Mooney, 2001; Todd et al., 2002; De Crespigny et al., 2015), 

bristande kunskap om den verksamhet som samverkan ska ske med (Groenkjaer et al., 2017; 

Pinderup, 2018; Cleary et al., 2009) eller bristande kunskap om specifika arbetsmetoder för 

samverkan (Källmén et al., 2017). Området bristande kunskap och kompetens lyfts även i de 

tidigare forskningsöversikterna. Det framkommer att yrkesverksamma sällan har tillräcklig 

utbildning att kunna behandla både den psykisk sjukdomen och missbruket samtidigt. Vidare 

saknar de yrkesverksamma kunskap, förståelse och respekt för den andra verksamhetens 

arbete (Drainomi & Bachman, 1995). Liksom av de tidigare forskningsöversikterna framgår 

även av denna studies resultat att bristande kunskap och kompetens är ett hinder för 

samverkan. Både av de tidigare forskningsöversikterna och av denna studies resultat framgår 

att bristande kunskap om andra verksamheter och bristande kunskap om samsjuklighet kan 

anses vara hindrande faktorer för samverkan.  

Vidare framkommer att professionernas olika synsätt avseende behandling för personer med 

samsjuklighet är en hindrande faktor gällande samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården (Welch & Mooney, 2001; Gil-Rivas & Grella, 2005). De 

olika synsättet rör främst de olika professionernas skilda syn på problematiken vilka är 

avgörande för vilken verksamhet som anses vara ansvarig för behandling (Pinderup et al., 

2018; Kavanagh, 2000; De Crespigny et al., 2015). Liksom av denna studies resultat är ett 

återkommande område inom tidigare forskningsöversikter uppdelningen av olika professioner 

mellan de olika verksamheterna (Brems & Johnson, 1997; Drainomi & Bachman, 1995). 

Problematiken beskrivs röra huruvida det är den psykiska sjukdomen eller missbruket eller 

beroendet som är den primära diagnosen (Ridgely et al., 1990) och vilken av dessa som anses 

ha påverkat den andra (Brems & Johnson, 1997).  

Med utgångspunkt i de likheter som beskrivs föreligga mellan denna studies resultat och 

tidigare forskningsöversikter kan konstateras att det liksom under 1990-talet fortfarande 

under 2010-talet föreligger svårigheter vid samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården. Liknande faktorer beskrivs både under 1990-talet och 2010-

talet vara hinder för samverkan vilket tyder på att problematiken kvarstår trots dess 

kännedom. Denna studies resultat skiljer sig dock från tidigare forskningsöversikter inom ett 

område. Av resultatet framkommer att tidsbrist (Pinderup, 2018; De Crespignys et al., 2015; 

Källmén et al., 2017) och ekonomiska resurser (De Crespigny et al., 2015) utgör hinder för 

samverkan och arbetet med personer med samsjuklighet. Dessa hindrande faktorer 

framkommer inte i någon av de tidigare forskningsöversikterna från 1990-talet. Det kan 

konstateras av de tidigare forskningsöversikter denna studie inkluderat att bristande 
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ekonomiska resurser och tid då inte var något hinder för samverkan. Huruvida denna 

åtskillnad förekommer på grund av de olika studiernas metoder och tillvägagångssätt vid 

forskning, verksamheternas utformning eller faktiska resurser kan vi inte säga något om. Det 

kan dock konstateras utifrån denna studies resultat att det idag föreligger fler hinder för 

samverkan än under 1990-talet. 

Av gynnande faktorer för en fungerande samverkan framkommer vikten av utbildning och 

kompetensutveckling inom området samsjuklighet (Groenkjaers et al, 2017., De Crespigny et 

al, 2015), ett mer integrativt arbetssätt (Clearly et al, 2009) och tydligare ansvar mellan 

missbruksvården och psykiatriska verksamheter (Pinderup, 2018; Källmén et al, 2017). De 

gynnande faktorer som de yrkesverksamma lyfter ger oss indikationer på vad de anser är av 

vikt för att samverkan mellan de olika verksamheterna ska fungera tillfredsställande. Med 

utgångspunkt i studiens resultat gällande hindrande faktorer kan konstateras att det finns ett 

behov av förbättringsarbete avseende samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

missbruks- och beroendevården. Resultatet ger även förslag på förbättringsåtgärder. Dessa 

tillsammans kan ge en antydan på vilka områden som behöver förbättras samt vilka åtgärder 

som kan behöva vidtas. De gynnande faktorer som framkommit av resultatet återspeglas till 

stor del i de tidigare forskningsöversikter som inkluderats i studien. I tidigare forskning 

framkommer att upprättandet av formell samverkan verksamheter emellan (Brems & 

Johansson, 1997), en integrerad vård (Brems & Johnson, 1997; Drainomi & Bachman, 1995) 

och tillgång till utbildning och kompetensutveckling (Brems & Johansson, 1997) ökar 

möjligheterna för en god samverkan. Ett antal gynnande faktorer som inte framkommer i 

tidigare forskning men i denna studies resultat är tydligare ansvarsfördelningar mellan 

psykiatrin och missbruks- och beroendevården (Pinderup, 2018; Källmén et al, 2017) och 

nära geografiska lägen (Pinderup, 2018).  

Studien och framförallt bakgrundsavsnittet, är utformat utifrån en svensk kontext och utifrån 

svensk lagstiftning. Dock är de flesta artiklarna som använts i denna studie utförda i andra 

länder än Sverige, vilket problematiserar resultatets applicering på en svensk kontext. Det 

resultatet som framkommer avseende samverkan stämmer dock överens med vad en av 

statens offentliga utredningar (SOU 2006:100) framför vara problematiskt vid samverkan 

mellan hälso- och sjukvården och missbruks- och beroendevården, vilket tyder på att 

problematiken viss del kan appliceras på en svensk kontext. Oberoende av resultatets 

möjlighet att appliceras på en svensk kontext, och oberoende av om hälso- och sjukvården 

och missbruks- och beroendevården är uppdelade i två olika huvudmän, verkar samverkan 

avseende personer med psykisk sjukdom och missbruk eller beroende vara ett problem. 

Utifrån en svensk kontext och utifrån statens offentliga utredning (SOU 2006:100; SOU, 

2011:35;) framställs uppdelningen av de två huvudmännen vara en orsak till svårigheten att 

samverka. Utifrån resultatet i föreliggande studie framkommer dock att även länder vars 

hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård inte är uppdelad i två olika huvudmän 

ändå kan ha svårigheter att samverka. 

Metoddiskussion 

Higgins och Green (2008) framhåller fem kriterier en systematisk forskningsöversikt behöver 

uppfylla för att anses vara systematisk. En av dessa punkter är att samtliga relevanta artiklar 

inom området som uppfyller inklusionskriterierna ska medtas i en systematisk 

forskningsöversikt (Higgins & Green, 2008). Utifrån en tidsaspekt samt även en ekonomisk 

aspekt har det inte funnits möjlighet att kunna undersöka all relevant forskning inom området. 

Tidsaspekten avser den begränsade tid som avsatts för uppsatsskrivandet, vilket inte tillåtit en 

genomgång av all relevant forskning inom området. Vidare avser den ekonomiska aspekten 
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att vissa artiklar, som eventuellt skulle ha varit av intresse, har behövts beställas för att få 

tillgång till. På grund av kostnaden att beställa vissa artiklar har vi i inhämtandet av artiklar 

valt att exkludera artiklar som ej varit tillgängliga i fulltext för studenter. Higgins och Green 

(2008) framhåller även att en systematisk forskningsöversikt måste ha ett tydligt och 

replikerbart tillvägagångssätt och studierna som har inkluderats ska ha gjort detta utifrån en 

systematisk grund (Higgins och Green, 2008). Tillvägagångssättet avseende insamlingen av 

artiklar har redovisats under metodavsnittet där exklusions- och inklusionskriterier, steg i 

insamlandet av artiklar och även processen att sammanställa resultatet har framförts. 

Vidare kan ovanstående resonemang om kriterier avseende en systematisk forskningsöversikt 

kopplas till studiens tillförlitlighet. Föreliggande studie har med utgångspunkt i kriterier ovan 

tagit hänsyn till dessa för att möjliggöra för studiens tillförlitlighet. Forskningsprocessen, det 

vill säga hur datainsamling och dataanalys utformats, har redogjorts för under metodavsnittet 

för att öka studiens trovärdighet. Med utgångspunkt i svårigheten att kunna överföra resultat 

från kvalitativ forskning till en annan kontext, är generaliserbar kunskap svår att uppnå 

genom föreliggande studie. Då studien är en forskningsöversikt som utgår från ett visst antal 

vetenskapliga artiklar inom ämnet, kan denna kunskap med utgångspunkt i Brymans (2011) 

resonemang om kvalitativa studier, inte tillämpas på någon annan kontext än den som ingår i 

studien. För att utöka möjligheten att kunna överföra studiens resultat till andra kontexter har 

tydliga beskrivningar av studiens bakgrund utformats. Studiens möjlighet att styrka och 

konfirmera möjliggörs genom författarnas objektivitet. Dock kan inte fullständig objektivitet 

garanteras utifrån att studien är utformad utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt, vilket 

förutsätter en tolkning av resultatet utifrån vår egen förförståelse för ämnet. Enligt Gilje och 

Grimen (2007) är förförståelse en förutsättning för att kunna tolka och skapa kunskap och 

förståelse för ett visst fenomen. Därför kan inte fullständig objektivitet garanteras i denna 

studie, då vår egen förförståelse för fenomenet samverkan möjligen haft en inverkan på 

resultatet. Dock har vi under insamlandet av artiklarna, tematiseringen och analysen av 

resultatet förhållit oss så objektivt som möjligt till resultatet för att inte påverka utfallet mer 

än genom tolkning. 

Resultatet av de insamlade artiklarna har främst genererat i kunskap om hindrande faktorer 

som de yrkesverksamma framhållit i arbetet med personer med samsjuklighet. Att de främst 

är hindrande faktorer som framkommit, kan ha påverkats av de valda sökorden under 

datainsamlingen. Hade vi under datainsamlingen använt oss av andra sökord, kunde det 

eventuellt ha lett till ett mer jämställt resultat mellan hindrande och gynnande faktorer. 

Exempelvis kunde en sökning ha utförts utifrån flera sökord förknippade med gynnande 

faktorer. Vi har under datainsamlingen även haft svårt att hitta forskning överlag om 

samverkan mellan hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård avseende personer 

med samsjuklighet i form av psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. Detta har 

resulterat i att endast tolv artiklar funnits vara av intresse. Studiens resultat hade gynnats av 

fler funna artiklar, detta för att få mer kunskap om gynnande faktorer i samverkan samt 

avseende de yrkesverksammas erfarenheter av samverkan. 

Vidare forskning 

 
Trots att frågeställningen om yrkesverksammas erfarenheter inte besvarats fullt ut har vi valt 

att behålla frågeställningen på grund av dess relevans för ämnet samverkan. Vi anser att 

yrkesverksamma är viktiga aktörer vid samverkan och att deras erfarenheter och kompetens 

har en avgörande betydelse för verksamheters förbättringsarbete. Med utgångspunkt i att 

frågeställningen inte kunnat besvaras fullt ut utifrån att den forskning som studerats inte lyft 
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fram konkreta erfarenheter, samt att det varit svårt att hitta svensk forskning inom ämnet, 

finns behov av vidare forskning inom området. Vidare forskning i form av intervjuer med 

yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård skulle kunna 

bidra med kunskap kring de yrkesverksammas erfarenheter. Vi eftersträvade att kunna 

applicera vårt resultat i en svensk kontext. Dock var förekomsten av svensk forskning 

begränsad vilket problematiserade huruvida vi kunde göra det eller inte. Med utgångspunkt i 

detta skulle vidare forskning avseende just yrkesverksammas erfarenhet kunna tillföra 

ytterligare kunskap om området samverkan. För att öka kunskapen om hur samverkan 

fungerar inom svensk hälso- och sjukvård och missbruks- och beroendevård föreslås vidare 

forskning utföras inom just dessa två. 
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Bilaga 1 
 

Sökning Databas Sökord Avgränsningar Resultat 

1 ASSIA ("mental illness") and ("substance abuse") and 

professionals and management 

  

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
16 

2 ASSIA (Comorbidity or “dual diagnos*” or “dually 

diagnos*”) and ”mental health” and addiction and 

servic* and treatment and client* 

 

  

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
27 

3 PsycINFO 

  

"collaboration" and "mental illness" and 

"substance use disorder" 

  

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
19 

4 PsycINFO ("social services" or "social care services") and 

"health care services" ("drug usage" or drug 

user*) 

  

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
19 

5 PsychINFO ("Alcohol use" OR "substance use" OR "drug 

abuse" OR "substance abuse") AND (“psychiatric 

condition” OR “mental illness”) AND 

(Cooperation OR collaboration OR “inter-

agency”) 

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
147 

6 ASSIA ("Alcohol use" OR "substance use" OR "drug 

abuse" OR "substance abuse") AND (“psychiatric 

condition” OR “mental illness”) AND 

(Cooperation OR collaboration OR “inter-

agency” OR “inter professional”) 

Peer-reviewed, 

engelska eller svenska 
40 
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7 ASSIA (Barriers OR favour*) AND (coexisting OR 

comorbid) AND ("psychiatric condition" OR 

"mental illness" OR "mental health") 

Peer-reviewed, 

engelska och svenska 
45 

8 Social Services 

Abstracts 
("dual diagnos*") AND ("social work") AND 

("mental health") 

 

Peer-reviewed, 

engelska och svenska  
16 

 


