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Sammanfattning 
 
Bakgrund Samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård har betydelse för tidig 
upptäckt av riskbruk, missbruk och beroende av droger hos ungdomar och unga vuxna. I 
avsaknad av samverkan för stöd och behandling av denna målgrupp startade de båda huvud-
männen en gemensam öppenvårdsmottagning i Nordöstra Skåne.  
Syfte Syftet var att beskriva erfarenheter av samverkansprojektet Maria Skåne Nordost som 
vänder sig till ungdomar och unga vuxna med drogrelaterade problem.  
Metod Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes med tio 
individuella intervjuer som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat Vid analysen identifierades fyra teman: Förväntningar inom teamet, Svårigheter i samver-
kan- och samarbetsprocessen, Möjligheter i samverkan- och samarbetsprocessen och Framtida planer för 
samverkan- och samarbete. Åtta subteman identifierades: att ha förväntningar på varandra i tea-
met, att ha förväntningar om att göra skillnad, att ha svårigheter med huvudmännens samver-
kan, att ha svårigheter med samarbetet, att se samarbete och personlig utveckling, att samver-
kan medförde åtskilliga sökanden till mottagningen, att samverka och samarbeta med andra 
organisationer, att samarbeta med nätverk med familjen i fokus.  
Slutsats: Samverkan är svårt när två stora organisationer ska samverka. En gemensam policy 
hade varit önskvärd för att samverkan mellan organisationerna ska fungera smidigare. Det 
finns behov av vidare vetenskapliga studier för att utvärdera redan befintliga samverkanspro-
jekt.  
 

Nyckelord: Samverkan, Samarbete, Projekt, Ungdom, Unga vuxna, Drog missbruk 
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Abstract  
 
Background Collaboration between social services and health and medical services is of 
importance for early discovery of risky substance abuse, drug abuse and dependence concern-
ing people in their adolescence and young adults. In lack of collaboration for support and 
treatment of this target group the two authorities started a common outpatient clinic in the 
north-east of Skåne.  
Aim The purpose was to describe experiences from the collaboration project Maria Skåne 
Nordost addressing people in their adolescence and young adults with substance related 
abuse.   
Method The study was carried out with a qualitative attempt. The collection of data was 
carried out through ten individual interviews which were later analysed with a qualitative 
content analysis.  
Results When analysing four different themes were identified: Difficulties in the collaboration and 
cooperation process, Possibilities in the collaboration and cooperation process and Future plans for collabora-
tion and cooperation. eight subthemes were identified: having expectations from each other in 
the team, having expectations about making a difference, having difficulties with the collabo-
ration of the different authorities, having difficulties cooperating, seeing cooperation and 
personal development, collaboration lead to quite a number of people seeking relief at the 
clinic, collaborating and cooperating with other organizations, cooperating with networks 
with the family in focus.  
Discussion Collaboration is difficult when two big organizations are going to collaborate. A 
common policy had been desirable in order to make the collaboration between the organiza-
tions work more smoothly. There is a need for further scientific studies in order to evaluate 
already existing collaboration projects. 
 
Keywords: Collaboration, Cooperation, Project, Adolescence, Young adults, Drug abuse   
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Förord 

"It's supposed to be hard. If it wasn't hard, everyone would do it. The hard is what 
makes it great." 

-Tom Hanks, A Leauge of Their Own 

Tom Hanks påstående ovan refererar till baseball men kan definitivt generaliseras. Det må 
kanske vara väl dramatiskt att beskriva samarbete kring alkohol och drogmissbruk som så 
svårt och krångligt, men det finns sanning bakom citatet i det att om det inte vore så svårt 
skulle fler göra mer av det. Det är också sant att när man lyckats övervinna de hinder som 
finns för samarbete blir resultatet ofta någonting stort och betydelsefull. För oss som är del-
aktiga i samarbetet kring Maria Skåne Nordost är det stora och betydelsefulla att vi har skapat 
en verksamhet som ger unga människor i vårt område en samlad ingång där olika profession-
er samverkar för att erbjuda råd och stöd på ett lättillgängligt och professionellt sätt. Problem 
med alkohol och droger går ofta hand i hand med dåligt psykiskt mående och en samlad 
kompetens kring dessa områden är en oerhörd styrka vilken förbättrar individens möjligheter 
att må bra. Hjälp i tidigt skede är också självklart en viktig ingrediens för ett framgångsrikt 
och det är utifrån dessa två faktum som vi har gjort gemensam sak i att skapa mottagningen. 
Idén som slutligen mynnade ut i Maria Skåne Nordost föddes ur en vilja att konkretisera 
samverkan och att utvecklas tillsammans för att kunna erbjuda bra service till en viktig mål-
grupp i vårt område. Vi arbetar i stora organisationer och strukturer som omgärdas av strikt 
lagstiftning och regelverk. Vi som arbetar med missbruk, psykisk sjukdom och utsatta männi-
skor finns också i en verklighet där resurserna till synes aldrig är tillräckliga och där vi upple-
ver att de människor som kommer över ”vår tröskel” för att få hjälp till synes har mer kom-
plexa problem nu än tidigare.  Även om samverkan och samarbete är ett självklart och outta-
lat mål i alla situationer är sanningen att förutsättningarna för samarbete inte alltid är de bästa, 
både utifrån resurser och strukturer. Det finns hinder att överkomma om man ska skörda 
frukterna av samarbete, främst i form av bra hjälp till individer men också genom klok och 
effektiv resursanvändning. Det är en särskild ynnest att kommunerna i nordöstra Skåne till-
sammans med psykiatrin inom Region Skåne fått möjlighet att starta projektet Maria Skåne 
nordost via medel från samordningsförbundet i nordöstra Skåne. Som rapporten ni snart ska 
ta del av vittnar om är vägen till framgång i den här typen av projekt kantad av frågor, för-
väntningar och ständiga förändringar som alla är en del i nå ett framgångsrikt slutresultat. 
Rapporten tar fasta på många av de utmaningar man ställs inför när man helt eller delvis 
bryter ny mark och bevarar kunskap åt oss och andra som planerar att samarbeta i projekt-
form. Jag vill rikta ett tack till författaren för en utmärkt utformad rapport med viktiga insik-
ter.  

Martin Göransson 
Socialförvaltningen, Hässleholms kommun 
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Inledning 
Var ska ungdomar och unga vuxna vända sig för att få hjälp vid psykisk ohälsa och missbruk 
av alkohol eller droger? Det finns få alternativ för dem som har lätta till måttliga besvär då 
behandlingsalternativen vänder sig främst till dem som har svåra drogrelaterade och sociala 
bekymmer (SOU 2011:6). Ansvaret för missbruksvården delas av socialtjänsten och sjukvår-
den. Det kan vara svårt för den enskilda individen att veta vart man ska vända sig för att få 
hjälp (Socialstyrelsen, 2007a). Särskilt svårt kan det vara för de personer som både har ett 
drogriskbruk och psykisk ohälsa. Regeringens utredning om bättre insatser till missbruk och 
beroende pekar på att det finns brister i samverkan mellan olika organisationer. Med samver-
kan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård skulle onödig väntan på behandling kunna 
undvikas. Utredningen visar även att patienter som söker för somatiska åkommor troligtvis 
tillfrågas i för liten utstäckning om de har drogrelaterade problem. I de fall de tillfrågas är det 
få som hänvisas till behandling av missbruk och beroende. Omvänt är det osäkert hur stor 
andel av personer med missbruk och beroende som följer socialtjänstens hänvisningar om att 
följa upp somatiska åkommor i primärvården (SOU 2011:6). Tidig upptäckt av riskbruk, 
missbruk och beroende av droger hos ungdomar och unga vuxna kan ha stor betydelse för att 
de ska komma ur sitt beteende (a.a.). Distriktsköterskor inom primärvård och skolhälsovård 
kan här ha en betydelsefull roll i upptäckt av riskbruk, missbruk och beroende av droger då 
de ofta träffar ungdomar och unga vuxna. Det finns inga riktlinjer idag för hur stöd, vård och 
behandling bör se ut för ungdomar och unga vuxna med drogrelaterade problem. 

Bakgrund 
En europeisk undersökning gjordes 2011 i 37 länder. Fler än 100 000 ungdomar i åldern 15-
16 år fick svara på drogrelaterade frågor. De nordiska ungdomarna och ungdomar från de 
brittiska öarna konsumerade större mängder alkohol jämfört med de sydösteuropeiska ung-
domarna. Cannabis var den vanligaste drogen som ungdomarna hade använt och i genom-
snitt hade 21 % av pojkarna och 15 % av flickorna någon gång använt narkotika (Hibell 
2012). 
 
Svenska ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare, däremot har de som använt narkotika 
någon gång ökat. I årskurs två i gymnasiet var 47 % av pojkarna intensivkonsumenter av 
alkohol och 20 % hade någon gång använt narkotika. Bland flickorna var 39 % intensivkon-
sumenter och 14 % hade provat narkotika (Henriksson & Leifman 2011). Cannabisanvänd-
ning är vanligast i åldern 18-29 år. Det görs studier varje år i årskurs nio och andra året på 
gymnasiet. Tillförlitligheten om förekomsten av drogrelaterade problem i dessa åldrar anses 
vara god (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2011). Däremot 
finns det inte några studier om hur många i den vuxna befolkningen som har drogrelaterade 
problem (a.a.). De studier som har gjorts i syfte att undersöka prevalensen av drogrelaterade 
problem i Sverige har gjorts med olika mätmetoder i åldrarna 18-80 år, vilket gör det svårt att 
få fram tillförlitligt resultat (CAN 2011). Endast faktiska kostnader för vård som bedrivs idag 
finns att tillgå. Mörkertalet är således stort då ungdomar och unga vuxna oftast har ett stort 
förnekande inför sina problem (Jakobsson, Richter, Tengström & Borg 2008).  
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Riskbruk av droger kan identifieras på olika sätt. Med drog avses alkohol, narkotika, läkeme-
del och dopingpreparat som används på ett sådant sätt så att det kan vara skadligt för hälsan 
(Heilig 2004). Dryckesmönstret hos personer har blivit allt mer intressant att studera när man 
pratar om riskbruk. Även mängden och hur ofta personen dricker är av betydelse. Kraftig 
berusning vid ett och samma tillfälle ses som en riskfaktor då våld och olycksfallsrisken ökar, 
men även hälsokonsekvenserna (Socialstyrelsen, 2011). All användning av narkotika och 
dopingpreparat definieras som riskbruk. Även läkemedels- användning utanför läkares ordi-
nation är ett sätt att klassificera riskbruk (Heilig 2004). Differensen mellan riskbruk och 
missbruk kan vara svår att dra då gränserna inte alltid är entydiga. 
 
Missbruk kan identifieras när användning av droger som leder till något av följande kriterier 
uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: Misskötsel av skola och arbete, som till 
exempel upprepad frånvaro och dåliga prestationer. Användning av droger som medför risker 
vid bilkörning eller arbete. Situationer då polis är inblandad, såsom omhändertagande på 
grund av berusning vid upprepade tillfällen. Fortsatt användande av droger trots återkom-
mande konsekvenser i det dagliga livet.  
 
Under en tolvmånadersperiod ska tre av följande kriterier uppfyllas för beroende: Tolerans av 
drogen (behov av ökad mängd för att uppnå önskad effekt). Drogen intas för att undvika 
abstinenssymtom. Drogen används under längre perioder än vad det var tänkt. Tankar om att 
sluta eller minska användandet utan att lyckas. Mycket tid läggs ner för att få tag på drogen. 
Fritidsaktiviteter får mindre tid eller försvinner på grund av användandet av drogen. Fortsatt 
användande trots vetskapen om att det har fått somatiska konsekvenser (MINI-D IV 2002).  
 
Missbruks- och beroendevården delas av Socialtjänst och Hälso-och sjukvård i Sverige. Med 
utgångspunkt från socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 
(2007a) har Region Skåne och Kommunförbundet Skåne arbetat fram en ansvarsfördelning 
för Skåne. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kommunens invånare får stöd och 
hjälp för att komma ur sitt missbruk eller beroende, vilket även innefattar ansvar för utred-
ning och bedömning av vårdbehov. Såväl kommunerna som Region Skåne ska arbeta pre-
ventivt för att upptäcka tidigt riskbruk och missbruk. Region Skånes ansvar delas av primär-
vård, somatisk specialistvård och psykiatri. Ansvaret gäller utredning av somatiska och psyki-
atriska sjukdomar, abstinensbehandling, smittskyddsarbete, läkarbedömningar vid tvångsvård 
och anhörigstöd.  Primärvårdens ansvar är dessutom att ge råd och motiverande samtal om 
drogrelaterade problem. (Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (SIKTA) 2011). An-
svarsfördelning och rekommendationer är en sak, men hur det ser ut i verkligheten är kanske 
en helt annan sak. Det kan till och med vara så att professionella inom primärvård, somatiska 
avdelningar och psykiatri undviker att ställa känsliga frågor som kan avslöja riskbruk, miss-
bruk och beroende av droger.  Eftersom ansvar för missbruks- och beroendevård är fördelat 
mellan olika organisationer är samverkan dem emellan nödvändig. Vad som avses med sådan 
samverkan är enligt Socialstyrelsen (2013) ett gemensamt handlande för ett visst gemensamt 
syfte på ett organisatoriskt plan. Exempel på samverkan mellan socialtjänst och hälso- och 
sjukvård är upprättandet av en gemensam mottagning. I samverkan mellan dessa organisat-
ioner kan samarbete ske när en viss avgränsad uppgift gemensamt utförs av personer i de 
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båda organisationerna. Det vill säga personer från socialtjänst och hälso- och sjukvård kan 
samarbeta tack vare de båda organisationernas samverkan.  
 
Primärvårdens distriktssköterskor har ett ledande ansvar för utveckling och omvårdnad i 
verksamheten. Distriktssköterskan ska arbeta för att främja hälsa, förebygga sjukdom, minska 
förekomsten av de vanligaste sjukdomarna och lindra lidande som orsakas av dessa. Hon ska 
även arbeta efter de 11 folkhälsomålen. Distriktsköterskor träffar ungdomar och unga vuxna 
med psykisk ohälsa och drogrelaterade problem i primärvården och ska arbeta på ett hälso-
främjande sätt vilket innebär att stödja, hjälpa, förebygga och råda utifrån fysisk, psykisk, 
social kulturell och existentiell hälsa. Distriktsköterskan kan även verka i andra verksamheter 
så som i elevhälsovården som skolsköterska där hon träffar ungdomar (Distriktsköterskeför-
eningen i Sverige (DSF) 2008). 
 
Elevhälsovården och skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande med barn och unga. Tidiga 
tecken på ohälsa hos eleverna ska uppmärksammas (Socialstyrelsen 2004). Det visade sig 
emellertid i en studie om skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa (Social-
styrelsen 2009) att flertalet sjuksköterskor som arbetade i skolhälsovården behövde kun-
skapsstöd om beteenden som kunde relateras till droganvändning och psykisk ohälsa. De 
flesta av sjuksköterskorna samverkade med andra verksamheter som socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatri och hälso- och sjukvård. Däremot var det få som uppgav att samverkan 
var dokumenterad och utvärderad (a.a.). Skolsköterskor som arbetar med barn och unga som 
riskerar att fara illa har en lagstadgad skyldighet att samarbeta med professionella i andra 
verksamheter. Således har skolsköterskan skyldighet att samarbeta med personer inom social-
tjänst och hälso- och sjukvård.  Detta för att undvika att barn och ungdomar hänvisas fram 
och tillbaka mellan olika verksamheter. För att främja och utveckla samverkan mellan olika 
verksamheter måste personalens samarbete dokumenteras och utvärderas.  (Socialstyrelsen 
2007b). Det tycks idag saknas verksamheter dit skolsköterskan kan vända sig för att få råd 
och hjälp med ungdomar som har psykisk ohälsa och samtidigt drogrelaterade problem (Ja-
kobsson et al. 2008). På flera platser i landet har samverkan mellan kommun, socialtjänst och 
hälso-och sjukvård etablerats i form av familjehus där barnhälsovård, öppen förskola, möd-
ravård och socialsekreterare finns under samma tak. Närheten till socialtjänsten kan under-
lätta för distriktsköterkan när hon arbetar med familjer som har problem (Abrahamsson & 
Lindskov 2007). Distriktsköterskor som arbetar med barnhälsovård kommer i kontakt med 
späd- och småbarnsföräldrar med drogrelaterade problem. Enligt Socialstyrelsens sjukdoms-
förebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011) bör rådgivande samtal erbjudas alla föräldrar 
med riskbruk, missbruk och beroende.  Beroende föräldrar riskerar att brista i omsorg och 
tillsyn, vilket också berör unga föräldrar (a.a.). 
 
Nationell forskning visar (Jakobsson et al. 2008) att det inte finns riktlinjer för hur ungdomar 
med missbruk bör behandlas. I storstäderna finns det mottagningar och kliniker för ungdo-
mar och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Barn och unga vuxna som har 
missbruk med psykisk ohälsa eller enbart ett missbruk riskerar att inte få den hjälp de behö-
ver.  Sociala myndigheter och hälso- och sjukvården har olika ansvar för utredning diagnos 
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och behandling av dessa delar och det finns ett behov av gemensamma mottagningar där 
samverkan och samarbete kan ske (a.a.). 
 
Med anledning av att det i norra Skåne saknades stöd och behandling för målgruppen barn 
och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende startade psykiatrin inom Region Skåne 
och socialförvaltningen i en medelstor kommun i nordöstra Skåne ett samverkansprojekt i 
form av en öppen mottagning. Parterna hade ansökt och fått medel för att starta ett gemen-
samt projekt. Mottagningen skulle vända sig till målgruppen unga personer i åldern 16-29 år 
med riskbruk, missbruk och beroende av droger. Projektet avsåg öka tillgängligt stöd för att 
effektivt kunna förebygga och behandla alkohol- och drogrelaterade problem tidigt hos unga 
personer.  Forskning hade visat att tidig upptäckt och tidiga insatser vid riskbruk, missbruk 
och drogberoende hos ungdomar och unga vuxna har stor betydelse för att kunna komma ur 
beteendet (SOU 2011:6). Likaså fanns en medvetenhet om att samverkan krävdes mellan 
hälso- och sjukvård och socialtjänst för att kunna erbjuda stöd och behandling.  Avsaknad av 
studier angående samverkan mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst och erfarenheter av 
samarbete gjorde denna studie angelägen för att bidra med kunskap inom området. 

Syfte 
Syftet var att beskriva erfarenheter av samverkansprojektet Maria Skåne Nordost som vänder 
sig till ungdomar och unga vuxna med drogrelaterade problem 

Metod 
Design 
En kvalitativ ansats valdes för studien eftersom den enligt Polit och Beck (2012) är lämplig 
när människors erfarenheter och upplevelser ska beskrivas.  Då studiens syfte var att beskriva 
erfarenheter de personer haft som var delaktiga i samverkansprojektet valdes den kvalitativa 
ansatsen.  Med hjälp av individuella intervjuer som datainsamlingsmetod fångades personer-
nas erfarenheter. 
 
Kontext 
Undersökningen genomfördes i en stad i en medelstor kommun i nordöstra Skåne med ca 
50000 invånare. Kommunen samarbetade med andra kommuner i närområdet och hade 
170000 invånare i sitt upptagningsområde. Öppenvårdsmottagningen var centralt belägen 
och lätt tillgänglig med kollektivtrafik från andra orter. Den var placerad i ett hyreshus med 
affärslokaler på bottenplan. Ingången till mottagningen var gemensam för de lägenheter som 
fanns i samma hus och vette ut mot en gågata. Mottagningen var ljus med stora fönster och 
möblerad för att ungdomarna skulle trivas. Det fanns tre samtalsrum av varierande storlek.  
Personalen hade ett gemensamt arbetsrum med enskilda arbetsplatser.  Öppenvårdsmottag-
ningens organisation bestod av styrgrupp, operativ styrgrupp och personalgrupp. Styrgrup-
pens uppgift bestod i att ansvara för beslut som rörde inriktningen av pro-
jektet/mottagningen, vilket innebar att styra projektet i den riktning som styrgruppen beslu-
tat. Styrgruppen utgjordes av representanter från hälso- och sjukvården, vilka bestod av en 
verksamhetschef från vuxenpsykiatrin och en från barn-och ungdomspsykiatrin. Represen-
tanter från socialtjänsten utgjordes av två representanter, en från vuxenenheten och en från 
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barnenheten. Ytterligare en representant företrädde de kommuner som ingick i projektet, 
men som var belägna utanför den kommun där mottagningen låg. Därtill ingick en represen-
tant från samordningsförbundet Skåne Nordost samt två personer från öppenvårdsmottag-
ningen. Den operativa styrgruppen hade utsetts av styrgruppen och bestod av arbetsgivarnas 
representanter.  Dessa representanter var verksamhetschefen från vuxenpsykiatrin, enhets-
chefen från barn- och ungdomspsykiatrin och enhetschefen för socialtjänstens vuxenenhet, 
vilka även ingick i styrgruppen. Den operativa styrgruppen ansvarade för arbetsledning och 
hade mandat att fatta beslut rörande det dagliga arbetet på öppenvårdsmottagningen Maria 
Skåne Nordost. Däremot saknade den mandat att besluta om inriktningen av projektet.   
 
Personalgruppen på mottagningen utgjordes av sjuksköterska, socionom, kurator och be-
handlingspedagog. Läkare var tillgänglig för konsultation en eftermiddag i veckan.  Personal-
gruppens uppgifter var att arbeta mot det övergripande mål som var formulerat för projektet 
”Ge unga personer stabilare psykisk, fysisk och social hälsa utan droger, samt vägleda till 
personlig utveckling och integrering i familj och samhälle”.  Personalens arbetsuppgifter var 
att erbjuda lättillgänglig information och rådgivning för målguppen, dess nätverk och yrkes-
verksamma som mötte målgruppen. Behandling för målgruppen kan innefatta: Kartlägg-
ning/bedömning av den unges situation, motiverande samtal, stödsamtal, evidensbaserade 
behandlingsprogram, drogtester, medicinsk bedömning, hälsosamtal och poliklinisk avgift-
ning. Personalgruppen skulle även verka för att samverkan mellan hälso-och sjukvård, social-
tjänst och verksamheter inom kommunerna skulle utvecklas. 
 
Från det att mottagningen öppnade i april 2012 till 2012-10-31  hade 42 pojkar/män och åtta 
flickor/kvinnor sökt sig till mottagningen. Av dessa hade 33 ungdomar kontaktat mottag-
ningen på grund av cannabisrökning och tio personer hade överkonsumtion eller missbruk 
av alkohol. Fyra ungdomar hade problem med andra droger, och tre hade en kombination av 
cannabis och annan drog/droger.  En majoritet av de ungdomar som sökte hjälp kom från 
den kommun som mottagningen var belägen i. Ungdomarna hade sökt sig till mottagningen 
med hjälp av andra verksamheter såsom socialtjänst, skola, primärvård eller på egen hand 
eftersom ingen remiss behövdes. 
 
Urval 
Samtliga elva personer i samverkansprojektets styrgrupp och personalgrupp erbjöds att med-
verka i studien. Den operativa styrgruppen valdes bort eftersom dessa personer redan var 
representerade i styrgruppen. Författaren betonade att alla erfarenheter var värdefulla för 
studien, trots det var det två personer som avböjde medverkan och angav som skäl att de inte 
trodde sig kunna tillföra något. Således återstod nio informanter. Förutom dessa tillfrågades 
en person som tidigare varit involverad i projektet om medverkan i en pilotintervju, som 
sedan inkluderades.   Totalt intervjuades således tio personer.  Fyra kvinnor och sex män 
mellan 35 och 63 år. 
 
Genomförande 
Initialt träffade författaren i februari 2012, personer från styrgruppen som representerade 
vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenenheten inom socialtjänsten för att 
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få information om och en presentation av projektet. Författaren träffade därefter även per-
sonalen som skulle arbeta på öppenvårdsmottagningen för att ge information om studien.  
Under våren och hösten 2012 besökte både författaren och dennes handledare mottagningen 
för att bekanta sig med miljön och lära känna personalen. Enligt Taylor och Bogdan (1998) 
kan ett sådant tillvägagångssätt vara en fördel eftersom det kunde få informanterna att känna 
sig mer bekväma inför intervjuerna med författaren. Intervjuerna påbörjades i november 
2013 och sträckte sig fram till januari 2013. 
 
Datainsamlingsmetod  
Individuella intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Individuella intervjuer är enligt Polit 
och Beck (2010) en lämplig datainsamlingsmetod när man vill fånga människors erfarenheter 
och upplevelser. En halvstrukturerad frågeguide (Bilaga 3) användes, eftersom en sådan 
beskrivs vara lämplig som stöd vid intervjun för att få svar på det som efterfrågas men ändå 
ge utrymme för informanten att svara utan att författaren vet svaret på förhand (a.a.). Inter-
vjuguiden fungerade som ett stöd men följdfrågor som, kan du ge något exempel på det, eller 
kan du förklara hur du menar fick läggas till under intervjuerna. En pilotintervju genomför-
des för att se om frågeguiden hade relevanta frågor som motsvarade syftet. Pilotintervjun 
inkluderades i studien då frågorna i frågeguiden fungerade väl. Själva intervjun började med 
demografiska frågor om bland annat yrke och yrkerserfarenhet. Vidare ställdes frågor som 
”Vilka förväntningar hade du inför projektet?” och ”Berätta fritt om dina upplevelser/ erfa-
renheter av verksamheten så här långt” följdfrågor som ”Kan du ge något exempel på det?” 
ställdes också. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant.  Lundman 
och Hällgren Graneheims (2012) rekommenderar detta för att undvika att värdefull data ska 
gå förlorad (a.a.). Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och genomfördes på informan-
ternas arbetsplats från november 2012 till och med januari 2013. 
 
Analysmetod  
En kvalitativ innehållsanalys valdes för analys av intervjuerna (Lundman & Hällgren Gran-
heim (2004). Metoden beskrivs vara användbar vid analys och granskning av olika slags texter 
som syftar till att hitta likheter och skillnader. En text av människors erfarenheter och upple-
velser kan tolkas på olika nivåer såsom manifest- och latent-tolkningsnivå. Den manifesta 
tolkningen är beskrivande och relaterar till de utskrivna texterna medan den latenta innebär 
att underliggande betydelse tolkas. Analysprocessen innebär att meningsbärande enheter 
identifieras i de textmassor som det transkriberade materialet ger. Enligt Lundman och Häll-
gren Graneheim (2012)  kan domäner som handlar om en speciell del i en process utgöra en 
struktur som gör det lättare att bearbeta materialet för författaren (a.a.).  
 
Analysen påbörjades med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom förutsättningslöst 
flera gånger av författaren samt av handledaren för att få en helhet över innehållet. Då fram-
trädde domäner i form av tre olika faser i projektets process vilka även sammanföll med 
frågorna i frågeguiden (Bilaga 3). Faserna framträdde som 1) Fram till mottagningens öpp-
nande, 2) Mottagningens öppnande och fram till intervjun, och 3) Erfarenheter som genere-
rat tankar om framtiden. Texten inom dessa domäner/faser analyserades sedan vidare genom 
att meningsbärande enheter som motsvarade syftet identifierades. De meningsbärande en-
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heterna kondenserades, det vill säga att de förkortades utan att det som var väsentligt gick 
förlorat.  De kondenserade enheterna sorterades därefter utifrån likheter och skillnader. De 
enheter som liknade varandra märktes med en gemensam kod som beskrev vad meningsen-
heterna innehöll.  Koderna jämfördes sedan och de med liknande innehåll bildade subteman. 
De subteman som hade liknande innehåll och innebörd bildade teman som svarade mot 
”vad” i syftet (Tabell 1).  Texten tolkades på en latent nivå enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2004). 

I samband med analysen beaktades författarens förförståelse så att den inte skulle styra ana-
lysarbetet på otillbörligt sätt. Författaren hade teoretisk förförståelse, förförståelse genom 
yrkeserfarenhet och genomlevd erfarenhet av riskbruk, missbruk och beroende i nära omgiv-
ning. Detta kan komma att ha betydelse för tolkning och analys. Gadamer (1997) menar att 
alla har en förförståelse som man inte kan bortse ifrån och att tolkning av insamlad data inte 
blir exakt likadan beroende på vem som tolkar. 
 
Forskningsetiska överväganden  
I studier där människor är delaktiga ska forskaren sträva efter att deltagarna respekteras, inte 
kommer till skada, behandlas väl och enligt rättviseprincipen (Riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning 2000) Av hänsyn till och skyddande av deltagarna så har följande 
krav beaktats: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(CODEX 2013). Informationskravet beaktades genom att information gavs muntligt och 

 
Tabell 1. Översikt över analysprocessen 

    Meningsbärande enheter        Kondensering Subteman Teman 
Det hade behövt finnas 
en samsyn på det högre 
planet, styrgruppen 
skulle behövt tänkt till 
vad de behövde, och 
vem söker vi?  

  

Bristande samsyn i 
styrgruppen om vad 
som behövdes  

  

Att ha svårigheter 
med huvudmän-
nens samverkan 
 
 
 
   

Svårigheter i sam-
verkan-och 
samarbetsprocessen 
 
 
 
 

Mina förväntningar 
inför samverkanspro-
jektet har överträffats 
vad gäller tillströmning 
av kontakter  

 

Samverkan har 
inneburit att flera 
har sökt stöd än 
väntat 
 

 

Att samverkan 
medförde åtskilliga 
sökande till mot-
tagningen 

 

Möjligheter i sam-
verkan- och  
samarbetsprocessen 
 
 
 

Jag tror att det också 
finns ett rätt så stort 
arbetsområde för oss 
inom primärvården. 
Att informera… 

 

Information till 
primärvården 
 
  
 

 

Att samverka och 
samarbeta med 
andra verksamhet-
er 
 

 

Framtida planer för 
samverkan- och 
samarbete 
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skriftligt (Bilaga 1) om studien.  Samtyckeskravet beaktades genom att samtliga informanter 
gav informerat samtycke (Bilaga 2). Författaren betonade även att deltagandet var frivilligt 
och att informanterna kunde hoppa av när de ville utan att det skulle få konsekvenser. Kon-
fidentialitetskravet beaktades genom att endast författaren och handledaren hade tillgång till 
intervjumaterialet. Materialet avidentifierades genom att intervjuerna numrerades och förva-
rades otillgängligt för utomstående. De numrerade intervjuerna följde sedan hela analyspro-
cessen. Författaren strävade även efter att informanterna inte skulle komma att känna igen 
sig. Nyttjandekravet beaktades genom att materialet i studien endast hade för avsikt att an-
vändas i ändamål för forskning.  Studien var även godkänd av högskolan i Kristianstad enligt 
etisk granskning. 

Resultat 
Studien hade till syfte att beskriva erfarenheter av ett nytt samverkansprojekt i form av en 
öppenvårdsmottagning som vänder sig till ungdomar och unga vuxna med drogrelaterade 
problem. Resultatet presenteras utifrån tema och subtema (Tabell 2). 
 

Tabell 2. Översikt över teman och subteman. 
 	  Teman                                Subteman   	  	  

Förväntningar inom teamet Att ha förväntningar på varandra i teamet 
	  

 
Att ha förväntningar om att göra skillnad 

	  
 

 
 	  Svårigheter i samverkan- och  Att ha svårigheter med huvudmännens samverkan  

samarbetsprocessen Att ha svårigheter med samarbetet 
	  

 Möjligheter i samverkan-och  Att se samarbete och personlig utveckling 

samarbetsprocessen Att samverkan medförde åtskilliga sökanden till mottagningen 

   	  Framtida planer för  Att samverka och samarbeta med andra verksamheter 
	  samverkan- och samarbete Att samarbeta med nätverk med familjen i fokus   	  	  

	   	   	   	   
Förväntningar inom teamet 
I analysen framkom det att samtliga informanter hade förväntningar inför projektet. Främst 
var det personal som skulle arbeta på mottagingen som uttryckte sig om att ha förväntningar 
om de övriga i teamet. Samtliga informanter berättade att de hade förväntningar om att göra 
skillnad för ungdomar och bidra till ett öppnare klimat.   
 
Att ha förväntningar på varandra i teamet 
Förväntningarna från samtliga informanter som skulle arbeta på mottagningen var att kolle-
gorna som de skulle samarbeta med hade stor erfarenhet och kompetens av missbruk. De 
förväntades även ha ett stort intresse för projektet.  
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”att ha viljan att göra något bra tillsammans det är ju A och O när man 
jobbar med missbruk” (intervju 9). 
 

Personalen menade att det var viktigt att använda varandras olika kunskap för reflektioner, 
råd och stöd. Flertalet av informanterna hade uppfattningen att det skulle bli spännande att 
starta upp en verksamhet från början. Inom projektet sågs möjligheter till självbestämmande 
och utformning av det egna arbetet. 
 

”… det skulle vara en spännande process att vara delaktig i. Att få vara 
med från början… att få nya kollegor som jobbade med samma, bollplank 
och kunna skapa något som var bra” (intervju 5). 
 

Att ha förväntningar om att göra skillnad 
Samtliga informanter uppgav att utbildning och information till allmänheten om tidiga tecken 
på konsumtion av alkohol och droger var av betydelse. Detta skulle kunna leda till att ung-
domar med psykisk ohälsa och drogproblem skulle kunna upptäckas i tidigt skede och där-
med få hjälp. Personalen hoppades på att kunna påverka och bidra till ett öppnare klimat 
genom samverkan med andra verksamheter. Ett öppnare klimat skulle kunna innebära att 
skapa smidiga vägar mellan socialtjänst och sjukvård för att underlätta för ungdomar att få 
snabbare hjälp. Flertalet informanter trodde sig kunna stödja ungdomarna till ett bättre liv. 
Några erfor att genom ett gott bemötande, vägledning och stöd kunde ungdomarna känna 
sig sedda och därigenom göra det lättare för dem att prata om sina problem.  Någon infor-
mant uppgav också att på längre sikt fanns det en önskan om att stödet och hjälpen från 
mottagningen skulle leda till minskat missbruk och suicidala handlingar.  

 
Samtliga informanter som var med i projektet ville göra Maria Skåne Nordost attraktivt för 
de små kommunerna och påvisa att de kunde fylla ett behov för dem. Verksamheten skulle 
kunna påvisa stor vinst av samverkan och få så goda resultat att en implementering skulle 
vara ett måste efter det att projekttiden hade gått ut. 
 

”… hit kan man komma, man får professionell hjälp och man får hjälp 
från olika håll och vi har snabba smidiga vägar in vidare i både socialtjänst 
och sjukvård… Kan vi få en enda ungdom som inte avancerar vidare in i 
ett destruktivt missbruk med socialt utanförskap och ohälsa… så är det en 
så fantastisk vinst för individen…” (intervju 6). 

 
Svårigheter i samverkan- och samarbetsprocessen 
Analysen påvisade att det hade varit svårigheter med de båda huvudmännens samverkan 
inför mottagningens öppnande. Styrgrupp och personalgrupp hade diskuterat vilka ungdo-
mar som hade rätt till stöd på mottagningen och graden av anonymitet när de sökande vände 
sig dit. Det framkom att det hade varit svårigheter att samarbeta inom teamet och likaså 
samarbetssvårigheter om dokumentationen.  
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Att ha svårigheter med huvudmännens samverkan  
Flertalet informanter uttryckte att det i det inledande skedet av projektet, när mottagningen 
skulle öppnas, fanns praktiska problem i samverkan mellan Kommunen och Region Skåne. 
Det tog tid att enas om utseende kring broschyrer och hur verksamheten skulle presenteras 
på hemsidan. Önskemålet var att få en egen hemsida till mottagningen, men detta gick inte 
att genomföra. Information om mottagningen finns nu på Regionens hemsida. Varje delta-
gande kommun har en länk från sin hemsida till Region Skånes hemsida. Ett problem var att 
datorer från både kommun och Region Skåne inte kunde stå i samma rum på grund av sä-
kerhetsaspekter. Lösningen blev två olika uppkopplingar till nätet och det upplevdes att det 
tog lång tid till beslut. 

 
”Det är väl en och annan fnurra på tråden emellanåt… om man ska jobba 
tillsammans så kan man liksom inte hålla var och en på sitt riktigt utan man 
får samsas på mitten”(Intervju 1). 

 
En del informanter beskrev att information hade gått ut till allmänheten om att man kunde 
vända sig anonymt till mottagningen.  Efter diskussion enades man om att det inte var möj-
ligt att få stöd och behandling anonymt, eftersom det föreligger ett dokumentationskrav på 
sjuksköterska, läkare och kurator som arbetar under regionen, vilket inte kan ske anonymt. 
 

”Vi har ju gått ut med att man ska kunna söka anonymt och då är det ju inte 
det om man öppnar en journal på sjukvårdssidan”(intervju 8). 

 
Några informanter tog upp att man i Region Skåne har fritt vårdsökande, medan socialtjäns-
ten i de olika kommunerna har ett geografiskt begränsat åtagande att hjälpa invånarna. Då det 
sökt sig ungdomar från andra kommuner än de fem som var delaktiga i projektet till mottag-
ningen, diskuterades det vilka som hade rätt att söka vård.  Förväntningarna som funnits 
inför mottagningens öppnande var att alla ungdomar som sökt stöd skulle kunna få det.  
Trots att det var fritt vårdsökande i Region Skåne kunde endast de som bodde geografiskt 
rätt, få stöd på mottagningen. Några informanter beskrev det som ett etiskt dilemma att 
behöva avvisa eller hänvisa ungdomar till andra verksamheter endast på grund av fel geogra-
fisk tillhörighet.   

 
”Kommer det någon från någon kommun som inte ligger i vårt område och 
vill ha kontakt med socialtjänstens personal så är det ju inte självklart att man 
kan få lov att ha eller ta del av den hjälpen” (intervju 7). 
 

Samtliga informanter tog upp att det hade varit mycket diskussioner om hur samverkan runt 
dokumentationen skulle se ut för mottagningen. Ett gemensamt dokumentation-system togs 
fram.  Hälso-och sjukvårdens personal hade dokumentationsskyldighet medan socialtjänstens 
personal inte hade det i samma utstäckning. Några informanter berättade att det fanns olika 
uppfattning i personalgruppen om vad som skulle dokumenteras och hur det skulle ske. Till 
exempel väcktes frågan om huruvida sjuksköterskan kunde ge personliga råd utan att föra 
journal och vad eventuell dokumentation skulle innehålla.  En informant beskrev att kontakt 
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hade tagits med hälso-och sjukvårdens olika jurister i den aktuella frågan, men de hade fått 
olika svar. Liknande mottagningar hade kontaktats för att höra hur de dokumenterat och 
även där blev svaren olika. 
 

”… jag har varit i kontakt med många jurister som jobbar åt region Skåne… 
och varenda person som jag fick i luren så svarade de olika. Men det är klart 
att du kan göra så men så kan du inte göra…” (intervju 2). 

 
Att ha svårigheter med samarbetet  
Flera informanter menade att det inte varit kontinuitet i ledningen (styrgrupp) då arbetsledare 
som var med inledningsvis i processen slutade och ersattes med nya. Ett problem som fram-
kom var att rekrytering av personal gjordes separat från de olika organisationerna och inte 
samtidigt. Det upplevdes av flertalet informanter att samarbetet vid anställningarna inte var 
tillfredställande. Önskemål fanns att styrgruppen hade haft en samsyn och gjort en gemen-
sam rekrytering. Flertalet informanter hade upplevt att personalgruppen inte fungerat tillfred-
ställande inledningsvis och att de inte hade haft ett gemensamt synsätt, vilket ledde till sam-
arbetsproblem. 
 

”Men vi hade inte hunnit samprata oss så mycket, så det är min erfarenhet… 
kalibrera innan man börjar anställa och innan man kör igång det. Jag önskar 
att vi hade lagt mer tid på det… jag hade tyckt det var värdefullt att få sitta 
ner och resonera i lugn och ro innan man körde igång” (Intervju 4). 

 
 En sjuksköterska slutade sin anställning redan innan mottagningen hade startat och ytterli-
gare en anställdes, men slutade efter några veckor. Därefter var sjukskötersketjänsten vakant 
under en längre tid under våren och sommaren. En tredje sjuksköterska tillträdde sedan 
under hösten, åtta månader efter att övrig personal hade börjat arbeta i projektet. Att två i 
personalgruppen lämnade projektet upplevdes ha påverkat processen negativt. Flertalet av de 
informanter som arbetade på mottagningen uttryckte att belastningen och arbetsbördan blev 
större på grund av detta. Någon informant hade också upplevt att det periodvis hade varit 
mödosamt och att arbetslusten hade dämpats.  Samtliga informanter i personalgruppen som 
varit med under hela processen hade jobbat ihop sig och hade en gott samarbete.  Någon 
upplevde att det på grund av detta skulle kunna vara svårt att komma in ny i personalgrup-
pen. 
 
En av de två projektledarna på mottagningen var anställd av socialtjänsten och den andre av 
hälso- och sjukvården. Eftersom projektledarnas huvudsakliga uppgift var att representera 
verksamheten utåt upplevde en del informanter att det inte var nödvändigt med en sådan 
fördelning. De menade att det hade varit enklare om en hade varit projektledare istället för 
två. 
Någon informant uppgav att det fanns oklarheter i om läkaren kunde träffa ungdomarna på 
mottagningen eftersom läkaren endast var anställd som konsult. Dessutom hade läkaren 
utbildning för vuxna och frågetecken huruvida denne hade rätt att göra bedömningar på 
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minderåriga framkom. Önskan om en tydligare arbetsbeskrivning för den personal som arbe-
tade på mottagningen framfördes av några informanter. 
 

”… jag har varit i kontakt med många jurister som jobbar åt region Skåne… 
och varenda person som jag fick i luren så svarade de olika. Men det är klart 
att du kan göra så men så kan du inte göra…” (intervju 2). 

 
Möjligheter i samverkan och samarbetsprocessen 
Vid analysen framkom det att flertalet informanter ansåg att det skulle bli fortsatt spännande 
att samarbeta och att även en personlig utveckling skulle möjliggöras genom projektet. Mot-
tagningen hade varit ute i de olika kommunerna och informerat om projektet. Informationen 
ledde till samverkan och till att fler ungdomar kunde söka sig till mottagningen.  
 
Att se samarbete och personlig utveckling 
Informanter från både styrgrupp och personalgrupp såg möjligheter till utvecklat samarbete. 
Det ansågs underlätta för ungdomar att söka stöd vid en gemensam öppenvårdsmottagning. 
Någon informant upplevde att tiden från att ha skrivit projektansökan till att verksamheten 
startade hade gått snabbt och att processen framskridit som planerat. Flertalet av de infor-
manter som satt i styrgruppen ansåg att ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso-
och sjukvården var rättvis och god. De flesta problem som uppstått hade gått att lösa genom 
samarbete. De menade även att personalgruppen förmedlade sitt behov av råd och stöd till 
sina chefer och att det fanns snabba, smidiga kommunikationsvägar dem emellan.  
 

”... väldigt bra kontakt med arbetsgruppen… De är väldigt bra på att forum-
lera vad de behöver stöd och råd i och jag tycker vi har löst det…”(intervju 
4). 
 

Flertalet av informanterna tyckte det var spännande att få vara med och starta upp en ny 
verksamhet, vilket även kunde leda till personlig utveckling. Personalgruppen upplevde att de 
fick använda sin kreativitet och kände att de gjorde ett gott jobb. De hade marknadsfört sig 
och förmedlat kunskap runt om i de olika kommunerna och var av den uppfattningen att de 
var relativt välkända. Möjlighet till kompetensutveckling fanns eftersom projektet hade avsatt 
pengar för detta. 
 
Att samverkan medförde åtskilliga sökanden till mottagningen 
En informant beskrev att samverkan mellan olika verksamheter var välfungerande.  Flertalet 
av ungdomarna som sökt sig till mottagingen hade fått hjälp att söka genom socialtjänst, 
skola, vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri, primärvård, arbetsförmedling, privata 
företag och/eller närstående. Några ungdomar hade sökt sig till mottagingen efter rekom-
mendation av sina vänner som fått hjälp där. Näst efter cannabisrökning var överkonsumt-
ion/missbruk av alkohol den främsta anledningen till att söka hjälp. Några ungdomar hade 
även problem med andra droger. Flera av informanterna beskrev att flertalet ungdomar som 
sökt sig till mottagningen kom tillbaka för ytterligare samtal och flera av dem hade blivit 
drogfria, mådde bättre och hade gjort en positiv förändring i sitt liv.  
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”De allra flesta har mer än ett samtal här. Det är flera stycken som inte 
var drogfria när de kom i kontakt med oss men som är det idag. Sen 
har vi ju faktiskt redan fått lite god mun mot mun metod ungdomar 
emellan”(intervju 6).  

 
Flertalet informanter var av uppfattningen att det var en trevlig och inbjudande miljö på 
mottagningen. Samtliga upplevde att det var en fördel att den inte låg i anslutning till social-
tjänstens och psykiatrins lokaler eftersom den då inte förknippades med dessa verksamheter.  
Att öppenvårdsmottagningen låg så centralt belägen i en av kommunens större tätorter med 
bra kollektiva förbindelser var positivt, eftersom det var lätt att ta sig till mottagningen från 
övriga medverkande kommuner. 
 
Framtida planer för samverkan- och samarbete 
Analysen visade att det fanns tankar och planer för framtiden. Samtliga informanter tog upp 
vikten av att samverka med andra verksamheter för att fler ungdomar skulle hitta till mottag-
ningen i ett tidigt skede. Det hade uppmärksammats att nätverk och anhöriga runt ungdomen 
for illa.  Några informanter tog upp vikten av samarbete med nätverk och att ha familjen i 
fokus. 
 
Att samverka och samarbeta med andra verksamheter 
Samtliga informanter beskrev att de samarbetade med öppenvårdsmottagningar i Skåne som 
liknade Maria Skåne Nordost och därmed fick ett erfarenhetsutbyte som kändes värdefullt. 
Informanterna var av uppfattningen att det nu fanns någonstans att hänvisa ungdomar för 
andra yrkesverksamma, som till exempel anställda inom skola och primärvård. Några infor-
manter beskrev att samverkan mellan mottagningen och Barn och Ungdomspsykiatrin hade 
upprättats och fungerade väl. Någon informant beskrev att socialtjänsten hänvisade flera 
ungdomar till mottagningen, vilket ledde till att de fick stöd tidigare och att socialtjänsten 
blev avlastad i sin verksamhet. Risken att ungdomarna hamnade mellan stolarna upplevdes 
ha minskat. En del informanter belyste att samverkan med primärvården hade varit beri-
kande då primärvårdens läkare har stort inflytande på sina patienter. Utbildning och inform-
ation till primärvårdens distriktssköterskor och läkare skulle vara önskvärd, så att de lättare 
skulle kunna tyda de symtom som ungdomen kan uppvisa. Det fanns redan inbokade besök 
med verksamhetscheferna i regionens primärvård för att diskutera ett eventuellt framtida 
samarbete. 

 
”… kan hjälpa till i att primärvården blir mer uppmärksam… få verk-
tyg för att kunna diskutera den här typen av frågor… att finnas som en 
resurs när en läkare eller sjuksköterska ringer från primärvår-
den…”(intervju 7). 
 

Flertalet informanter berättade att de ville utveckla samverkan med skola och skolsköterska 
för att få fler ungdomar att söka sig till mottagningen därifrån. Möjlighet att nå ut till föräld-
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rar och idrottsföreningar med information togs upp, men inte hur det skulle kunna genomfö-
ras. 
 
Att samarbeta med nätverk med familjen i fokus  
Några informanter beskrev att familjeperspektivet bör lyftas fram som en viktig del vid arbe-
tet med implementeringen av öppenvårdsmottagningen. Uppfattningen från flertalet av in-
formanterna var att anhöriga och nätverket runt ungdomen for illa. En önskan fanns om att 
arbeta mer familjefokuserat genom att ge stöd, avlastning och råd till familjerna. Planering 
kring samarbete med en annan öppenvårdsmottagning under 2013 hade påbörjats.  Utbild-
ning kring och utveckling av arbetssätt med nätverk och familj i fokus skulle ske gemensamt. 
 

”… den som är igång och missbrukar han lägger ner och det händer ofta 
mycket på kort tid. Men den anhöriga oftast trillar tillbaka i det här, var 
är han/hon nu, vem träffar de, har hela tiden de här tankarna. För att det 
ska bli bra och helhet och för att det ska bli ett bra utfall så är anhörig-
perspektivet viktigt”( intervju 5). 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter och uppfattningar av ett nytt samverkanspro-
jekt i form av en öppenvårdsmottagning som vänder sig till ungdomar och unga vuxna med 
drogrelaterade problem. Tio personer som var delaktiga i öppenvårdsmottagningen intervju-
ades individuellt. Intervjueran analyserades sedan med inspiration av Graneheim och Lund-
mans (2004) innehållsanalys.  
 
Metoddiskussion 
Urval: Det kan ses som en svaghet att två tillfrågade avböjde medverkan i studien, som skäl 
uppgav de att de inte trodde att de skulle ha något att tillföra. Det är möjligt att värdefull 
information därför gått förlorad som skulle ha kunnat påverka resultatet.  Det kan anses vara 
en styrka i studien att endast ett fåtal avböjde medverkan. Likaså att klimatet vid intervjutill-
fällena var god och att författaren upplevde att de medverkande var positiva till att delta.  
Ytterligare en svaghet var att det fanns en risk att de som deltog i studien kände sig tvingade 
att delta eftersom det var i projektets intresse att den genomfördes. Författaren var medveten 
om denna risk och hade tagit det i beaktan genom att ge information i god tid och utrymme 
gavs till informanterna att kunna reflektera över eventuell medverkan i lugn och ro 
 
Datainsamling: Intervjuerna genomfördes utan några störande faktorer på informanternas 
arbetsplatser vilket kan vara en styrka eftersom det innebar att informanter och intervjuare 
utan avbrott kunde fokusera på intervjun. En svaghet i studien kan dock vara att information 
har gått förlorad då intervjuaren hade ringa erfarenhet av intervjuteknik och kan ha missat att 
ställa följdfrågor som hade gett betydelsefull information till studien. Dock användes en 
intervjuguide som stöd vid intervjuerna, vilket gjorde att samtliga deltagare fick lika frågor 
och författaren kunde tillse att inga väsentliga frågor glömts bort. Således kan det ses som en 
ökad pålitlighet i studien att alla informanter har fått samma frågor (Polit & Beck 2010) Efter 
att tio informanter intervjuats bedömdes att tillräcklig information erhållits. Polit och Beck 
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(2010) ska kvalitativa studier där inget nytt framkommer avslutas om materialet anses vara 
mättat. Således kan data från de tio intervjuerna anses tillräcklig och vara en styrka i studien.  
 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes med inspiration av Graneheim och Lundman 
(2004). En svaghet i analysen kan vara att författaren var novis inför uppgiften och på så vis 
inte behärskade analysmetoden som önskat. Det visade sig att textmaterialet fick läsas om 
flera gånger då meningsbärande enheter kändes svåra att identifiera. Analysen genomfördes 
emellertid i samråd med handledare och har även diskuterats vid seminarier. Dessutom illu-
streras analysprocessen (Tabell 1.) så att läsare kan följa den. 
 En svaghet i studien skulle kunna vara att analys och därmed resultat styrts otillbörligt av 
författarens förförståelse. Enligt Gadamer (1997) går det inte att bortse från förförståelsen. 
Författaren var medveten om att förförståelsen hade betydelse vid analysen därför fördes 
reflektioner med handledaren, vilken deltog genom hela analysprocessen. Således skulle resul-
tatets trovärdighet anses vara styrkt. Även citat från intervjuerna hade fått validera kategori-
erna vilket också kan anses styrka resultatet (Graneheim & Lundman 2004). Studiens resultat 
skulle kunna vara överförbara och bidra med kunskap till andra liknande samverkansprojekt 
mellan olika huvudmän, som lyder under olika lagar och där personalen ska samarbeta mot 
ett gemensamt mål.   
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård hade vissa 
brister.  Det fanns även vid tiden för intervjuerna oklarheter som fortfarande inte hade kun-
nat lösas, såsom mottagningens dokumentation och vilka som hade rätt att söka stöd på 
mottagningen. Planer på samarbete med andra liknande öppenvårds-mottagningar framkom i 
resultatet. Samarbetet skulle innebära att öppenvårdmottagningen skulle kunna arbeta mer 
familjefokuserat och arbetet skulle påbörjas under 2013. De huvudfynd som författaren valt 
att diskutera utgörs av följande teman: Svårigheter med samverkan-och samarbetsprocessen 
och Framtida planer för samverkan-och samarbete.  
 
Svårigheter med samverkan-och samarbetsprocessen: Samverkan mellan Socialtjänst och 
Hälso-och sjukvård förväntades öka tillgängligheten och göra det smidigt för ungdomar och 
unga vuxna att söka vård anonymt i nord östra Skåne. Det framkom emellertid att det inte 
var en självklarhet. Alla som sökte sig till mottagningen kunde inte få stöd och anonymiteten 
kunde inte heller garanteras. Det visade sig att endast de som bodde i de kommuner som var 
delaktiga i projektet hade rätt till stöd, vilket informanterna hade tänkt sig varit en förutsätt-
ning innan det kom upp till diskussion. Anonymiteten kunde inte garanteras då hälso-och 
sjukvårdens personal hade en dokumentationsskyldighet så fort någon sökte sig till mottag-
ningen.  Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska alla behandlas lika och ha rätt till 
samma vård. Personer som bor i ett landsting/region är fria att välja sjukvård inom lands-
tinget/regionen. Kommunerna har ansvar för viss vård, och personer som bor inom kom-
munen har inte rätt att söka sådan vård utanför kommunen om de kan få den i hemkommu-
nen. Däremot om inte kommunen kan ombesörja liknande vård till personen har kommunen 
skyldighet att bekosta vården utanför hemkommunen (a.a.). Från och med 2013 har Social-
tjänsten ansvar för att det finns öppna insatser att tillgå för barn och ungdomar som är under 
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21år som har särskilda behov (SFS 2001:453). I en studie som gjordes i Hazelden (2011) 
visades att ungdomar och unga vuxna hade behov av hjälp för att de skulle klara av att han-
tera sina drogrelaterade problem. Motivationen var hög, men de hade sämre copingstrategier 
och lägre självkänsla. Att bli nekad hjälp när motivationen är hög, självkänslan låg och att inte 
ha någon lämplig copingstrategi skulle kunna innebära en katastrof för den hjälpsökande.  
Ungdomar som vänder sig till Maria Skåne Nordost ska väl inte behöva vända om på trös-
keln för att de bor på fel sida kommungränsen? Bör inte Hälso- och sjukvården ta sitt ansvar 
i sådana fall? En möjlig lösning skulle vara att Region Skåne som huvudman går in och be-
kostar stöd- och vård även för Skånes invånare bosatta i övriga kommuner än de som är 
delaktiga i projektet. Det skulle innebära lika rätt till vård för alla. 
   
Enligt informanterna fungerade inte samarbetet på mottagningen i det inledande skedet. Inte 
heller rekrytering och anställning av personal till personalgruppen upplevdes ha fungerat 
tillfredställande. En koppling mellan rekrytering och samarbetsproblem på öppenvårdsmot-
tagningen skulle kunna vara en möjlig förklaring. Enligt Almqvists rapport (2009) framkom 
det att kontinuitet i såväl arbetsgrupp som styrgrupp var av betydelse för att samarbete skulle 
fungera. Kontinuitet var viktig för att samverkan mellan olika organisationer skulle fungera 
tillfredställande (a.a.). Både socialtjänst och hälso-och sjukvård anställde sina medarbetare till 
mottagningen var för sig. Samarbete mellan de verksamhetschefer från socialtjänst och hälso- 
och sjukvård som skulle anställa personalgruppen skulle förmodligen ha underlättat rekryte-
ringen. En sådan gemensam rekrytering skulle troligtvis ha inneburit en gemensam samsyn 
och bättre samarbete i personalgruppen när öppenvårdsmottagningen öppnade.  
 
Samarbetet kring dokumentationen innebar svårigheter som inte hade gått att lösa. Det inne-
bar att sökande som samtalade med socialttjänstens personal kunde få behålla sin anonymitet 
medan hälso- och sjukvårdens personal initierade en sjukvårdsjournal vid sina klientbesök. 
Enligt handläggning och rekommendation av dokumentation i socialtjänsten (2010)  behöver 
råd och information inte dokumenteras som ges till enskilda eller till allmänheten. Däremot 
bör alltid dokumentation göras då stöd och behandling ges för att skydda såväl den enskilde 
som den yrkesarbetande (a.a.). Vad gäller patientjournallagen (1985:562) har hälso-och sjuk-
vården alltid skyldighet att föra journal när en person får vård och/eller behandling. Men 
utifrån ovanstående har således även personal inom socialtjänsten en skyldighet att dokumen-
tera. Det kan diskuteras vad råd och information innebär och när blir det stöd och vård. Var 
går gränsen mellan allmän och individuell rådgivning/information? En lösning skulle kunna 
vara att gemensamt utforma en policy om hur dessa gränser ska dras för mottagningen. Poli-
cyn kan sedan utgöra underlag för hur dokumentationen utformas gemensamt. En samsyn på 
hur de olika lagar och rekommendationer som finns om dokumentationsskyldighet tolkas är 
nödvändig för mottagningsarbetet.  
 
Framtida planer för samverkan-och samarbete: Anhöriga till ungdomar och unga vuxna som 
har drogrelaterade problem far illa och behöver stöd, avlastning och råd. Det framkom tyd-
ligt när informanterna hade en önskan om att samarbeta med nätverk med familjen i fokus. 
Mottagningspersonalen hade planer på att inleda samarbete med en likvärdig mottagning för 
att arbeta fram ett familjeprogram. Enligt Hornberger och Smith (2011)  blir alla påverkade 
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av ett drogmissbruk hur familjen än ser ut. Familjens medverkan är nödvändig för att ung-
domen ska kunna ta till sig det stöd och den behandling den får på bästa sätt. Behandlingsre-
sultat har visat sig bli bättre om familjen är delaktig, får utbildning och har stöd. Det är även 
viktigt att se familjen som en tillgång istället för en belastning (a.a.). I arbete med hela famil-
jen är en kartläggning ofta nödvändig. I de fall familjen upplever känslomässig kris och ut-
sätts för påfrestningar som stör familjerelationen är den extra nödvändig. Calgary-modellen 
är en modell som kan vara till hjälp vid kartläggning av familj och nätverk. Familjen får be-
rätta om sina egna upplevelser och får bekräftelse på att känslor som uttrycks är normala. 
Utbildning och information till familjen är en viktig del. Även familjens resurser framhålls 
genom att ge positiv respons (Wright, Watson & Bell 2002). Utbildning om det som händer i 
en familjekonstellation när någon har ett drogrelaterat problem kan göra det mer begripligt 
och känslan av kontrollförlust kan minska. Genom att förstå kan det leda till att en situation 
blir hanterbar. Känsla av hanterbarhet kan hjälpa familjer ur sorg och kriser (Antonovsky 
2005). Calgarymodellen skulle kunna användas som inspiration i arbetet med att ta fram ett 
stödprogram för familjer som har ungdomar med drogrelaterade problem. 
 
De mål som satts upp för mottagningen innefattade inte ett så omfattande arbete med familj 
och anhöriga i projektets inledning.  Enligt Burney Nissen (2010) kan det vara svårt att hålla 
fokus på det som var bestämt från början i ett projekt om det uppkommer nya intressanta 
spår. Det som var bestämt från början bör inte glömmas bort utan utvärderas innan nya 
projekt sätts igång. Nya planer som sätts igång kan vara ett sidospår som gör att implemente-
ringen av det projekt som fanns från början blir lidande (a.a.). Det är svårt att inte ryckas med 
i nya projekt när man brinner för något. Det kan kanske ändå vara bra att stanna upp ibland, 
reflektera och slutföra ett projekt först innan något nytt sätts igång, även om det upplevs som 
nödvändigt och oerhört viktigt. 
 
Slutsats 
Samvekan mellan två stora organisationer som socialtjänst och hälso-och sjukvård kräver att 
viljan finns hos alla involverade för att samarbetet ska fungera. Det visade sig att det mesta 
går att lösa genom samarbete. Trots det behövs vidare samarbete för att samverkan ska kunna 
fungera optimalt. Då ansvaret av missbruks- och beroendevården i Sverige delas mellan 
kommuner och hälso-och sjukvård vore det önskvärt med en gemensam policy för hur 
samverkan mellan de båda organisationerna ska fungera.  Det beräknas komma nya riktlinjer 
för missbruks- och beroendevården år 2013 där barn och ungdomar för första gången 
kommer att behandlas som en grupp, som behöver speciellt stöd, vård och behandling. 
Framtida förväntningar på socialtjänst och hälso- och sjukvård är att båda organisationerna 
förbättrar sin samverkan då det gäller missbruks- och beroendevård.  Förutsättningar för ett 
effektivare arbete i vård och behandling ges då. Fler vetenskapliga studier behövs för att 
utvärdera redan befintliga samverkansprojekt då det visat sig vara väldigt svårt att få fram 
några resultat om samverkan och samarbete inom missbruks- och beroendevård både 
nationellt och internationellt.  
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Bilaga 1. Informationsbrev om intervju till studie 
 
Hej! 
     
Jag heter Maria Johansson och studerar vid Högskolan i Kristianstad till distriktsköterska.  
Under utbildningen ska jag genomföra en studie som kommer att utmynna i en magisterupp-
sats eller rapport. Jag har genom en överenskommelse mellan ledning för nystartade Maria 
Skåne Nordost och högskolans forskningsplattform blivit involverad i projektet och ska följa 
starten av mottagningen fram till nu. Genom att styrgrupp/personal vid Maria Skåne Nord-
ost kommer från både kommun hälso- och sjukvård var syftet att beskriva deras erfarenheter 
av att samarbeta och starta upp en öppenvårdsmottagning som vänder sig till ungdomar och 
unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende av droger. Det har visat sig att det finns 
behov av verksamheter som vänder sig till ungdomar och unga vuxna som är på väg in i ett 
missbruk. Verksamheter där socialtjänst och sjukvård samarbetar.  Dina upplevelser och 
erfarenheter under projektet är intressanta och jag skulle vilja ta del av dessa genom en per-
sonlig intervju. Intervjun beräknas ta cirka en timme och genomförs var det passar Dig bäst.  
Alla intervjuer kommer att spelas in på bandspelare och sammanställas så att din identitet inte 
framgår. Informationen kommer enbart att användas till magisteruppsatsen och behandlas 
konfidentiellt.  Information som jag tar del av kommer endast jag och min handledare att ha 
tillgång till. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avböja medverkan utan att det 
kommer att få några konsekvenser.   
 
Kontakta mig gärna med frågor och funderingar 
 
 
Med vänlig hälsning   Handledare 
Maria Johansson   Ann-Christin Janlöv 
Distriktsköterskestudent  Universitetslektor  
Högskolan Kristinastad  Högskolan Kristianstad 
Telefon: 0734-07200  Telefon: 0708-830555 
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Bilaga 2. Samtycke 
 
Jag har tagit del av skriftlig information om studien angående Maria Skåne Nordost. Jag har 
också tagit del av att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan att 
ange någon orsak utan att få konsekvenser av min handling. 
Härmed ger jag mitt samtycke till att intervjun spelas in på band och att medverka i studien. 
 
 
 
Namnteckning ………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande ………………………………………………………….. 
 
Ort …………………………………….             Datum……………………..... 
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Bilaga 3. Frågeguide 
 
Ålder Kön 
Yrke Yrkeserfarenheter Antal år Erfarenhet av drog / missbruksproblematik 
 
Bakgrund 

− Kan du berätta fritt om hur du kom in i det här samverkansprojektet? 
− Vilka förväntningar hade du inför projektet?    Har de uppfyllts? 
− Just upplevelser av att komma från kommun respektive hälso- och sjukvård (olika 

kulturer) och börja samarbeta inför att starta mottagningen 
− Hur har det samarbetet gått till? 
− Vilka svårigheter har ni stött på under uppstarten? (gällande samverkan och allmänt) 
− Vilket är uppdraget ni fått?  Hur ser du på det?  Vad är ditt speciella uppdrag i 

detta? 
− Vilken är Din målsättning? 

 
Nutid och framtid 

− Berätta fritt om dina upplevelser/erfarenheter av verksamheten så här lång. 
− Positivt – negativt. 
− Ni kommer ifrån olika uppdragsgivare finns det några svårigheter ni stött på, på 

grund av detta? (Till exempel olika dokumentation, lagar och författningar?) 
− Hur arbetar ni för att ungdomar och unga vuxna ska få kännedom om er? 
− Finns det fördelar respektive nackdelar med att ha mottagningen centralt belägen? 
− Finns det något etiskt dilemma verksamheten stött på/kan stöta på? 
− Finns det andra verksamheter ni vänder er till och samarbetar med? Hur då? 
− Andra verksamheter ni informerar om er mottagning? 
− Vilken nytta upplever du att mottagningen haft så här långt? Kan du ge exempel? 
− Vad är det som motiverar dig till det här arbetet? 
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