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Riktlinjer vid missbruksbehandling
Detta dokument ersätter beslut i kommunstyrelsen 2011-01-31, § 47.
Riktlinjerna avser klienter som erbjuds insatser för att komma till en förändring vad
gäller överkonsumtion skadligt bruk av alkohol och/eller narkotiska preparat.
Arbete och omsorgsutskottet (se delegationsförteckning nr 2.13) äger att besluta om
insatser av externa vårdgivare och aktörer som belastar kontot institutionsvård vuxna.
För personer med psykisk åkomma och samtidigt alkohol och/eller drogberoende är
ett delmål att de ska ha en samordnad individuell planering mellan psykiatrin och
socialtjänsten. (Kommunen har ingen Case manager).
Alla som har behov av vård och behandling och inte kan tillgodose behovet på annat
sätt, har rätt till bistånd från socialtjänsten. Biståndet ska så långt det är möjligt
utformas i samråd mellan klient och ansvarig personal. Om enighet inte går att uppnå,
så är det socialtjänstens beslut som har företräde. De klienter som inte bedöms klara
av att komma till förändring genom öppenvårdsinsatser kan erbjudas stöd i form av
institutionsbehandling.
Allt bistånd och planering som syftar till förändring till en nykter och drogfri livsstil,
ska utformas utifrån ett långsiktigt perspektiv och vila på evidensbaserad kunskap och
metodik.
För att det aktualiserade ärendet ska få en tydlig grund att stå på, kan en ASIutredning upprättas. ASI-utredningen med de problemområden som påvisas ligger
sedan till grund för den planering som upprättas i samråd mellan socialtjänst och
klient. Den planeringen verkställs, upprätthålls och revideras av ansvarig personal.
ASI-utredning följs upp med ett intervall på 6-8 månader.
Förnekelse av själva problemet är typiskt för den som är beroende och detta utgör
generellt ett stort hinder i tillfrisknandet. Motivation till förändring är en ”färskvara”
hos den som är beroende. Klienten erbjuds därför insatser när hon/han uppfattas
förändringsbenägen. Det innebär att insatser kan erbjudas innan klientens
förhållanden är fullständigt utredda.
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