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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att belysa samsjuklighetspatientgruppen (heterogeniteten inom 

patientgruppen), utifrån ett antal olika faktorer som kan vara viktiga för förståelse av motivation och 

genomförande av behandling för samsjuklighetspatienter. Faktorerna lyfts fram genom patienternas 

skattning för självbild (SASB), känslomedvetenhet (TAS-20) och av oro och hjälpbehov för ett antal 

olika problemområden samt patienternas problem inom samma områden bedömda av en oberoende 

bedömare (ASI). Heterogeniteten påvisar patienternas problem och behandlingsbehov utöver 

beroende/missbruksproblem och vikten av att rikta rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle. 

Undersökningsgruppen bestod av 11 patienter som sökt till vuxenpsykiatrin för sitt psykiska 

illabefinnande och missbruk- beroendeproblematik. Vi ville även se om samsjuklighetspatienter inom 

psykiatrin uppvisar lika positiv självbild och har samma problemnivå för missbruk- beroende som 

tidigare studie inom socialtjänsten av Armelius m.fl. (2002;2008) visat med instrumenten ASI och 

SASB när detta är av intresse för behandlingsplanering. Studien visar att samsjuklighetspatienterna 

inom psykiatrin på gruppnivå uppvisar större konsekvenser och problem för missbruk- beroendet, 

självbild visar på mindre positiv och mer negativ självbild samt känslomedvetenhet på alexetyminivå. 

Tendens till två subgrupperingar visar sig i undersökningsgruppen varvid två fall lyfts upp för att 

exemplifiera detta samt belysa områden som kan aktualiseras i arbete med samsjuklighetspatienter 

inom psykiatrin.    
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Bakgrund 
Samsjuklighet är benämningen för patienter som har fler än ett problemområde, t.ex. 

psykiatrisk problematik och missbruks- beroendeproblem (komorbiditet). Missbruk- beroende 

delas in i tre svårighetsgrader utifrån på de konsekvenser som substansanvändandet ger för 

personen i fråga och benämns riskbruk/överkonsumtion, missbruk och beroende (DSM-IV, 

AUDIT, 2006, DUDIT 2007). Psykiatrisk problematik ses ur s.k. svårighetsgrad från 

symtomnivå till mer genomgripande problematik för patienten (t.ex. ångest, depressivitet, till 

personlighetsproblem, psykos, PTSD och neuropsykiatri (DSM-IV). Samsjuklighet varierar 

således från mild, måttlig till svår, både ur psykiatriskt perspektiv och ur missbruk- beroende 

perspektiv. Denna uppsats ser till samsjuklighetspatienter med ett komplext vårdbehov som 

inte sällan kräver både en individuell behandlingsplanering som är anpassad till patientens 

förutsättningar, färdigheter, resurser och bedömd vårdnivå ur psykiatriskt perspektiv samt i 

många fall behov av samverkan med andra instanser (Gyllenhammar, 2007; Nationella 

riktlinjer 2007; DUDIT 2007; AUDIT 2006).  

Vuxenpsykiatrin, Piteå Älvdals Sjukhus 
Vid Vuxenpsykiatrin, Piteå Älvdals Sjukhus, arbetar man sedan en tid för att skapa en 

genomtänkt organisation för behandling av samsjuklighet på de vårdnivåer och områden som 

psykiatrin kan erbjuda samt samverkansfunktioner med övriga instanser. Behovet av ett 

samsjuklighetsteam aktualiserades utifrån att patientgruppen snabbt eskalerat hos oss i Piteå 

de senaste åren (från ca 2005), och 2007 kom Nationella riktlinjerna som drev igenom ett 

annat arbetssätt (än kliniken tidigare arbetat efter) för patientgruppen i hela Sverige. 

Samsjuklighetsteamet består av personal från öppen- och slutenvård, alla yrkeskategorier är 

representerade av personal från alla fem enheter på kliniken och patientgruppen är 

samsjuklighetspatienter med komplexa vårdbehov, en heterogen patientgrupp från hela 

kliniken.  

De Nationella Riktlinjerna 
År 2007 kom de svenska nationella riktlinjerna för missbruks – och beroendevård. I den lyfte 

författarna fram det aktuella kunskapsläget i Sverige ur flera perspektiv och nivåer. Ur detta 

riktades förslag för hur man önskade systematisera vårdinsatser och samarbete mellan 

landstingets vårdinstanser (soma/vårdcentral/psykiatri) och kommunala insatser. De delade 

även in svårighetsgrad av missbruk/beroende och rekommenderade ffa. somatiska 

systematiserade utrednings- och behandlingsinsatser men även sociala och psykologiska 

utrednings- och behandlingsinsatser utifrån de olika svårighetsgraderna (AUDIT, 2006, 



 

DUDIT 2007). För behandling av svårare samsjuklighet med komplext vårdbehov fanns i 

riktlinjerna ingen direkt behandlingsrekommendation (inkluderar t.ex. personlighetsstörning, 

neuropsykiatri, psykos och förvärvad hjärnskada). Utredarna för riktlinjerna slog fast att det 

”…finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. Inget talar dock emot 

att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive 

psykiatrisk störning och sjukdom”, Socialstyrelsen, s. 184 (2007). Man slog även fast att ”För 

lämplig behandling av en klient eller patient med missbruks- eller beroendeproblem och 

samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandling för de båda problemen 

sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen” Socialstyrelsen s. 184 

(2007). När rekommendationerna i Nationella riktlinjerna var så öppna för patienter med 

komplexa vårdbehov, har samsjuklighetsteamet på Piteå psykiatriklinik beretts möjlighet att 

orientera sig i nya och intressanta behandlingsmetoder, modeller och områden. 

Behandlingsinventering fortsätter som del i utvecklingsarbetet.   

Anknytningsteori och anknytningstänkande  
I arbete med patienter med komplexa vårdbehov är arbetsalliansen, relationen patient- 

terapeut basen för behandling och förändringsarbete. Ett sätt att förstå hur patienten reagerar 

på andras beteenden är ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv (se referenser nedan). 

Anknytning kan kort sammanfattas som det beteendemönster barnet lärt sig, i samspel med 

sin huvudsakliga omvårdnadsperson (förälder) för att säkerställa sin överlevnad och 

tillfredställa de mest grundläggande mänskliga behoven, bl.a. trygghet, omvårdnad. 

Anknytningen påverkar hela vår utveckling som människa. Man kan tänka på anknytning som 

likvärdigt med grundantagande, om man tänker utveckling/inlärningsteoriperspektiv. 

Anknytningen formar hela vår person, vårt fungerande på alla plan och olika 

anknytningsmönster ger helt olika s.k. personligheter, kognition, språkfunktion/system mm. 

Anknytning etableras tidigt, från graviditet genom arv och miljö, och ligger till grund för 

barnets utveckling av inre arbetsmodeller/scheman av sig själv, andra och omgivningen 

(Bowlby 1988). Anknytningsmönstret blir även bas för barnets kognitiva, affektiva, 

beteendeutveckling och relationsstil, inlärningsstil, bl.a. genom perception och utvecklande av 

affektidentifiering och affektreglering. Ainsworth benämner fyra anknytningsstilar, trygg (B), 

otrygg- ambivalent (C), otrygg- undvikande (A) samt desorienterad anknytning (D), (Perris 

1996). Bland patienter med komplext vårdbehov (inte sällan förekommer anknytning D, men 

även komplexare A och C) har psykologiska, känslomässiga, relationella och/eller fysiska 

trauman från uppväxt- genom tonåren förekommit. Anknytningsmönster anses relativt stabila 



 

över tid om inget omvälvande sker för personen, positivt eller negativt, som då möjliggör för 

inre schemaförändring. För vidare läsning om anknytning se gärna Siegel & Hartzell (2004), 

Janzon- Lagerkvist artikel i Socialmedicinsk tidskrift 5/2005, Crittenden (2000) och 

Crittendens rapport i Psycoterapia, Broberg m.fl. (2006, 2008), Bowlby (1988), Perris (1996), 

Wennerberg (psykologtidningen 9/ 2008; 2010).    

Anknytningsteori/perspektiv behövs både som del i teoribas och i det kliniska arbetet med 

patienter. Anknytningsperspektiv erbjuder bl.a. en förståelse för vad som sker i möten, i 

arbetsrelationen till patienten för att kunna erbjuda patienten tillräckligt med trygghet och 

autonomi för patienten att stanna kvar i behandling. Anknytningsmönster kan observeras och 

förstås ur situationsbeskrivningar och för att förstå patientens beteende/upplevelse i 

behandling har Allan Zuckoff (2009) formulerat termen psykologisk trygghet när han 

beskriver hur patienten agerar i början av en kontakt. Patienten är initialt i kontakten på sin 

vakt och fokuserar mer på vem samtalsledaren är, och hur denna reagerar på patienten eller 

dennes information, än på ämnet för samtalet. Detta fenomen kallar Zuckoff för psykologisk 

trygghet och klientens outtalade undran är då - Är det tryggt här? Kan jag lita på den här 

personen? Om klienten inte känner sig trygg i kontakten, är på sin vakt eller på annat sätt 

uttrycker sin otrygghet under samtalet kan detta av personal/vårdkontakt tolkas som motstånd 

(Ortiz 2009). Ur anknytningsperspektiv skulle man kunna se detta beteende som uttryck för 

otrygg- distanserad anknytning, något som personal/behandlare skulle kunna kompensera med 

att trygga patienten under en period för att möjliggöra alliansskapande, innan man går vidare i 

behandling. Farbring (2008) lyfter fram att studier om brist på arbetsallias visar att kvaliteten 

på relationen mellan patient och terapeut har en unik betydelse. Relationen har betydelse för 

om patienten återfaller eller inte under behandlingen, delvis beroende på att patienten stannar 

kvar i behandlingen om relationen upplevs som bra av patienten (Ortiz 2009).  

Affekttänkande kombinerat med anknytning 
Nära fungerande med/i anknytning och relationsfärdigheter är affektsystemet som påverkar 

flera kroppssystem, kognitiva, affektiva, reglerings och beteendesystem. Affekter är kroppens 

sätt att uppleva känslor (Nathanson 1994). När vi lärt oss känna igen en specifik 

kroppsreaktion och benämna den med dess riktiga namn förvandlas affektupplevelsen till en 

medveten känsla och kroppen behöver inte längre signalera sin reaktion till hjärnan för 

medvetandegörande. Det kroppsliga påslaget, som kan upplevas som obehagligt (olika 

kroppssymtom samtidigt) dämpas/försvinner när man kan tyda kroppsupplevelsen och sätta 

den i ett sammanhang genom att benämna känslan. Genom den färdigheten, 



 

känsloidentifiering, känslomedvetenhet, så behöver man t.ex. inte döva affektpåslaget i 

kroppen med t.ex. droger. Hos patienter med samsjuklighet är det inte ovanligt med ett 

affektivt fungerande så till vida att de har en affektiv sensibilitet som de inte är medveten om, 

ett affektivt reaktivt beteende i kontakt med andra. Reaktioner kan även förstärkas av 

substanspåverkan, av abstinens och i kombination med bristande regleringsfunktioner 

(exekutiva/utförande funktioner och färdigheter som utvecklar och tränas under ffa 

tonårstiden). Det är då gynnsamt om personal har kunskap om affektivt fungerande för ett 

professionellt bemötande och för att inte själva fara illa.    

Affektmedvetenhet och affektregleringsförmåga blir tydligt och påtagliga i färdigheter så som 

i relationer, att skapa och behålla relationer. Det är framför allt affektregleringsfärdigheten, att 

kunna reglera ner affektpåslag, som påverkar relationsfärdigheter och impulsivt beteende. 

Substanser och droger påverkar affektsystem och funktioner i så stor utsträckning att vissa 

affekter släcks ut, vilket medför att personer som har beroende ofta uppvisar udda 

relationsfärdigheter och sociala funktioner. Rus kan ge antingen en påtaglig anspänning i 

kroppssystem, vilket lätt triggar ilska som emotionell strategi för affekthantering, dvs. 

ilska/raseri har högsta densitet i kropp och blir dominant över andra affekter, man slipper 

känna de ”obehagliga affekterna” (ett affektivt sätt att försöka hantera affekter). Eller så ger 

ruset avspänning som triggar välmående, glädje mm. Därför föredrar personer olika droger, 

beroende på rus (vilket i sig skulle kunna förstärka ett dikotomt tänkande/fungerande?). I 

anknytningsrelation till förälder/familj tränar man upp sitt affektiva fungerande genom hela 

uppväxten. Siegel och Hartzell (2004) talar om the high road (HR)och the low road (LR) som 

är benämningen av affektiv och kognitiv processbearbetning, där HR är en mer mogen, 

integrerad och balanserad processbearbetning medan LR är en mer affektiv reaktionsprocess. 

Under LR processande är tillgången till kognitiva/exekutiva (utförande) system begränsad 

eller avbruten, dvs. kognitiv reglering och analyser är inte tillgänglig under affektaktivering. 

De högre kognitiva, integrerade informationsbearbetande funktionerna avbryts och gör att 

personen då hamnar i en känslomässig låst state med bl.a. impulsiva reaktioner, rigida 

och/eller repetitiva responser, brister i självreflektion och förståelse av andras perspektiv, 

bristande mentaliseringsförmåga (vilket vissa substanser också skapar). Man kan säga att 

prefrontal cortex, med orbitofrontala regioner släcks ner under affektreaktion och detta 

möjliggör för LR- processande när tillgången till de högre kognitiva processerna och 

informationsknytpunkterna är begränsade eller nedsläckta. Däremot är affektsystemet aktivt, 

delvis eller helt okontrollerat av individen. Hypoteser och studier tyder på att de områden i 



 

hjärnan (utvecklingsmässigt nyare kognitiva områden) som ansvarar för 

integreringsfunktioner, högre neural integration, är känsligare under sin uppbyggnad och 

funktionsutveckling. Det som skulle kunna påverka uppbyggnad och funktionsutveckling är 

t.ex. skador, trauman, obearbetade trauman (långvarig påverkan), och substanspåverkan. 

Substanspåverkan (lite beroende på vilken substans, drog) kan resultera i ett icke integrerat 

fungerande som blir synligt i beteenden och funktioner. Områden som berörs för 

integreringsfunktioner är t.ex. prefrontal cortex, orbitofrotalt område, anterior cingulate som 

under integrationsavbrott hos individen kan medföra affektstormar med brister i omdöme och 

reglering, oförmåga se andra perspektiv än sitt eget uppjagade när affektprocesserna inte 

regleras av kognitioner/exekutiva funktioner. Detta för att det affektiva systemet blir 

dominerande. Ett dominerande LR- fungerande är inte gynnsamt för en anknytningsprocess 

(eller relationer). LR beteende/fungerande hos föräldrar medför en oförmåga hos föräldern att 

kunna tona in i barnets känslostatus, bemöta känslan och benämna för barnet vad barnet 

känner (bristande känsloidentifiering), en oförmåga i att trygga, lugna ner och förklara för 

barnet vad som sker, s.k. make sense av situationen, brister i att kognitivt pedagogiskt hantera 

situationer för barnet för trygghetsskapande. En förälder i lowroad har fokus på sin egen 

reaktion, sitt eget behov i kontakten med barnet. Erfarenheten för barnet blir i situationen 

förvirrande och otryggt. Utöver förvirrande så kan ett sådant föräldrabemötande vara 

skrämmande för barnet, när den person som ska lugna och skydda barnet istället skrämmer det 

eller än värre skadar barnet (Siegel och Hartzell; 2004). HR- fungerande däremot möjliggör 

ett integrerat kognitivt/affektivt informationsprocessande (även under affektpåslag i kroppen) 

som ger tillgång till de högre kognitiva funktioner så som flexibilitet i vår respons, 

rationalitet, reglerande av affekter, reflekterande, metaperspektiv, möjliggör mindfulness och 

en integrerad känsla av självmedvetenhet. Detta hjälper att hantera och reglera 

affektiva/känslomässiga reaktioner på ett adekvat och nyanserat sätt, att ladda kognitiva 

funktioner med känsla av meningsfullhet, känslor i relationer mm. Anknytning till andra 

underlättas och relationer i olika former blir mer harmoniska, hanterbara oavsett ålder. Med 

föräldrar som har ett HR fungerande har föräldern förmåga att tona in i barnets känslostatus, 

bemöta känslan och benämna för barnet vad barnet känner (känsloidentifiering lärs in), 

föräldern har förmågan att trygga och lugna barnet när det är orivet/upprört (affektreglering). 

På så sätt tänker man sig att barnet successivt lär sig känslor och integrerar det kognitivt i ett 

på sikt balanserat fungerande genom uppväxt och tonår (Siegel & Hartzell 2004; LeDoux 

1996). Affektreglering kan vara en av de markörer som påverkar självbild, upplevd positiv 

självtillit, upplevd självkompetens, stolthet eller brist därav (se även t.ex., Havneskölds artikel 



 

i Insikten nr.2 (2010) Nathanson (1994), Sonnby- Borgström (2005) samt uppsats om effekter 

av affektskola som psykiatrisks behandling, en psykologisk pedagogisk behandlingsmetod för 

affektkännedom och affektreglering, Olsson (2010). 

Självbild och Motivation 
Självbild och relationsmönster är intimt förknippat och ytterligare två viktiga aspekter för 

denna patientgrupp, (bl.a. Armelius m.fl. 2002; Gyllenhammar 2007). Ett instrument som 

kliniskt skulle kunna vara behjälpligt för kartläggning av självbild och relationsmönster är 

Strukturell Analys av Socialt Beteende (SASB). SASB är en pedagogisk, informativ modell 

att arbeta med oavsett teoretisk skolning (Armelius, Armelius 2005). Influenser i SASB- 

modellen finns från interpersonell teori och cirkumplexa modeller, men även från 

anknytningsteori (Bowlby) samt Sullivans s.k. självbegrepp, med ett antagande om att vi 

relaterar till andra på ett sätt som stärker, validerar vår egen självuppfattning, det vill säga 

att vi tar in och tolkar det som händer i relationer och situationer utifrån hur vi ser på oss 

själva. Även att vi försöker påverka relaterandet till andra så att det validerar existerande 

självbild. Man tänker sig att självbilden växer fram i relationer till andra, ffa genom tidiga 

relationer. Det finns därför tre fokus (nivåer) i SASB som samverkar. De tre fokusen är 

agerar, reagerar och utav detta växer självbilden fram. Självbild kan förändras i långvariga 

relationer (t.ex. i terapi). SASB är en upplevelse baserad modell, hur man som individ upplevt 

sig och andra, inte en faktamodell. Resultatet från modellen visar hur patienten uppfattar sig 

själv, uppfattar andra och situationer samt hur detta manifesterar sig i personliga 

relationsmönster (SASB kategoriserar fyra relationsmönster). Genom att resultaten kan 

presenteras i en personlig profil i en circumplex modell tillsammans med en normskattning så 

blir instrumentet ett pedagogiskt och validerande instrument i arbete med patienten. 

Relationsmönster ger även insikt i hur patienten upplever att denne blivit/blir bemött, vilket är 

av vikt för behandlare och vårdpersonal att ha kunskap om så man inte dras in i, och validerar, 

ett negativt mönster utan istället kan arbeta med att förändra relationsmönster som en del i 

behandlingen. Detta mönster kommer sedan att bli en del i det individuella behandlingsarbetet 

med patienten. Motivationen är också viktig för att behålla patienten i behandling. Tidigare 

forskning med ASI och SASB (Armelius m.fl. 2002) har visat att patienter som utreddes för 

missbruk- beroendeproblematik inom socialtjänsten och sedan placerats på behandlingshem 

uppvisar en positiv självbild. En fundering blir då om detta stämmer på 

samsjuklighetspatienterna som sökt hjälp på psykiatrin? Och hur motiverad är man för att 

ändra på sig själv när man har en positiv självbild? 



 

Inspirerande forskningsområden, inspiration eller evidens för behandling 
samt utredningsbehov och behandlingsplanering  
Klinisk forskning bedrivs just nu för att evidensbasera en behandlingsmodell för heroinister i 

substitutionsbehandling på Beroendecentrum, Magnus Huss kliniken. Behandlingsmodellen 

heter Mentaliserings Baserad Treatment (MBT), med projektansvarig Björn Philips och 

projektsamordnare Charlotte Vedin (2009; 

http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____18253.aspx). Neuropsykiatriska 

Enheten Karolinska Universitetssjukhuset (NPE) har i samarbete med tysk behandlingsgrupp, 

under projektform, översatt och svenskanpassat en arbetsbok för färdighetsträning i grupp 

(DBT grund) för vuxna med ADHD med missbruksproblem. Man har genomfört och 

utvärderat gruppträning och håller nu på att sammanställa resultatet för publicering när 

utfallet visat på positivt resultat. Den översatta arbetsboken Psykoterapi för vuxna med 

ADHD- arbetsbok kommer ut i oktober på Hogrefe förlag. Modellen har ännu inte fått ett 

officiellt namn men består av 13 sessioner (Cecilia Haaparanta, föreläsning 

psykoterapimässan 2010).  

Beroende och missbruk är ofta ett psykobiologiskt tillstånd med somatiska konsekvenser. 

Medicinsk behandling blir därför ofta en del i behandlingsutbudet. Beroendeforskning bedrivs 

för att förstå beroendets påverkan på hjärnans funktioner bl.a. med belönings- anti 

belöningssystem, förstå craving/sug mekanismer (för översikt, Norton Lasley, 2009;  

http://www.dana.org/news/publications/detail.aspx?id=14392;    

http://alcalc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/35/4/319; http://www.the-

scientist.com/article/display/55237/), substansers inverkan på mognadsprocesser i hjärnans 

funktionssystem. Ur denna forskning kan man bl.a. ana en fokusförskjutning för 

återfallsprevention, fokus flyttas från substansåterfallsprevention till prevention för 

craving/sug (Heilig m.fl. 2010). Heiligs team har uppmärksammat behovet av individuell 

profilering vid medicinsk behandling eftersom nuvarande sätt med generell medicinering 

(generella markörer för insättning av medicin) inte gett bra behandlingsresultat. Det pågår nu 

en studie med patienter som haft ett avancerat alkoholberoende där patienter ”druckit sönder” 

regleringssystem i kroppen, (ett specifikt stress system), och som nu lever med kronisk ångest 

vilket förstärker/vidmakthåller craving/sug och därmed risk för återfall. De forskar nu kring 

ett preparat (Valproate) som verkar minska craving/sug, se länk ovan, Oxford journals. För 

orientering i substansutbud var god se länk nedan, erowid är rekommenderad Cecilia Fant, en 

nationell drogutredare, för orientering i nya substanser. Det är inte en beforskad 

substansgenomgång utan substanser sett ur brukarperspektiv samt en polislänk med 

http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____18253.aspx
http://www.dana.org/news/publications/detail.aspx?id=14392
http://alcalc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/35/4/319


 

kategorisk genomgång av polisen för de olika substansernas rus och 

narkotikaklassning.(http://www.erowid.org; 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Narkotika/Narkotikakemikalier_2007.pdf).            

För att kunna identifiera rätt vårdnivå (Gyllenhammar 2007, se diskussion: Kåver 2006) och 

rimliga insatser, interventioner så blir konceptualisering, bredare utredning en viktig del i 

behandlingsplanering. Där får man även en översikt av vilka instanser man behöver samarbeta 

med, en översikt av problemområden och prioritering över vad som behöver fokuseras på- 

tillsammans med patienten, om specifika utredningar behövs inom något område samt att 

utredningsmaterial förs tillbaka till patienten för medveten självkunskap, självkännedom. 

Konceptualisering och utredning (psykiatrisk, psykologisk, missbruk/beroende, neurologisk, 

medicinsk, somatisk social) är inte sällan uppskattade interventioner för patienten. För 

psykiatrisk behandlingsplanering är det av vikt att få översikt över hela problemområdet, 

individuellt är bedömning och utredning av funktionsnivå och färdigheter av vikt för att skilja 

ut om det handlar om brister, felinlärning eller traumautlösta/krisutlösta temporära funktions- 

och/eller färdighetsbortfall (Kåver 2006). Utifrån sådan bedömning kan man avgöra en 

vårdnivå för patienten samt för vården att inte lägga för höga funktions- och färdighetskrav på 

patienten initialt, vilket riskerar sluta i bristande motivation och/eller misslyckande för 

patienten. Individuell konceptualisering/utredning blir även en basline att utgå ifrån vid 

behandling och utfall/utvärdering. Gyllenhammar (2007) lyfter fram tre faktorer som 

avgörande för behandlingsresultat av drogberoende, graden av social instabilitet, missbrukets 

svårighetsgrad och graden av psykisk störning.  

Befintliga inspirerande behandlingsmodeller i Sverige, som är möjlig 

tillämpa inom psykiatrin 

Förändringsprocess, upprätthålla motivation  

Prochaska och DiClemente (1992; Gyllenhammar 2007) har tagit fram en cirkulär modell för 

förändring, Förändringshjulet. Det är en processmodell där man nyttjar återfall som ett nytt 

inlärningsmoment istället för att se återfall som ett misslyckande, under processen att nå 

målet. I förändringsarbete bör man under konceptualiseringen ta med var i förändringshjulet 

patienten befinner sig. Då kan behandlare, team, rikta individuella interventioner som följer 

patientens färdighetsnivå och förändringsprocess samt nyttja kraften i att upprätthålla 

motivation för förändring (Ortiz 2008). En mekanism man vet varit verksam i 

http://www.erowid.org/
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Narkotika/Narkotikakemikalier_2007.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Narkotika/Narkotikakemikalier_2007.pdf


 

förändringshjulet är den kognitiva dissonansen (skillnad mellan hur det är och önskan man har 

att det ska vara). 

Motivational Interviewing (M.I.) är en strukturerad samtalsteknik som ffa. används i 

förberedande och motivationshöjande syfte för förändring av livssituation. Samtalstekniken är 

anpassad till Förändringshjulets faser (Gyllenhammar 2007). Principerna i M.I. är att hitta 

patientens beredskap till förändring genom att som behandlare ha en utforskande och 

samarbetande stil och förmedla respekt och utrymme för patientens autonomi, använda öppna 

frågor, reflektioner och sammanfattningar i samtalet. Detta gör man genom att visa empati, 

undvika argumentation och stärka självtilliten hos patienten. Det finns evidens för 

behandlingsmetoden kortsiktigt som enda insats och långsiktigt i kombination med annan 

insats, t.ex. KBT (http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-

metoder/Motiverande-samtal/MI-manual/Bakgrund/). Patientens motivation är avhängt 

terapeutens förmåga ingjuta dito till patient, ingjuta självtilltro och självkompetens till 

patienten. Motivation är färskvara och inte en egenskap hos patienten. 

För behandling av beroende- missbruk finns evidens för återfallspreventions program, t.ex. 

Återfallsprevention (ÅP, Saxon; Wirbing 2004). ÅP är en manual- och evidensbaserad metod 

som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) där man kartlägger individuella risksituationer 

för återfall, kartlägger konsekvenserna av sitt problembeteende och sociala färdigheter samt 

övar nya sociala färdigheter som kan ersätta de icke- funktionella beteendena. Väckarklockan 

är en återfallspreventions metod ffa. utprövad på alkoholmissbruk/beroende. Den är 

manualbaserad och bearbetad för svenska förhållanden av Agneta Österling, överläkare på 

Alkohol- och Narkotikakliniken, Universitetssjukhuset MAS (Metoden är baserad på 

MATCH-studiens, Cognitiv behavioral coping skills therapi). Dessa metoder används ffa 

inom socialtjänsten men ÅP och Väckarklockan är tillämpbara inom psykiatrins ramar. Case 

Management (CM) är en arbetsmetod som används ffa. inom socialtjänsten men nu prövas ut i 

bl.a. norrbotten under projektform. CM är en arbetsmodell för samordning av 

behandlingsinsatser där patienter behöver insatser för fler än ett tillstånd samtidigt eller 

insatser från fler än en insatsansvarig/behandlare. Exempel på hur insatsinnehållet kan se ut ur 

psykiatriskperspektiv är exempelvis det som denna uppsats handlar om. 

(http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/C6681CA185577307C12573EF00505F89?Open

Document).  

http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motiverande-samtal/MI-manual/Bakgrund/
http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motiverande-samtal/MI-manual/Bakgrund/
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/C6681CA185577307C12573EF00505F89?OpenDocument
http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/C6681CA185577307C12573EF00505F89?OpenDocument


 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett antal fall belysa de samsjuklighetspatienter som finns 

på psykiatrikliniken i Piteå utifrån ett antal olika aspekter som kan vara viktiga faktorer för 

förståelse för motivation och genomförande av behandling för samsjuklighetspatienter. De 

aspekter som redovisas för patienterna är; patienternas egna skattningar av självbild, 

känslomedvetenhet och av oro och hjälpbehov för ett antal olika problemområden samt 

patienternas problem inom samma områden bedömda av en oberoende bedömare. Syftet är 

också att visa på patientgruppens heterogenitet där patienterna har olika behov och problem 

utöver beroende/missbruks problem samt att visa på behovet av att rikta rätt insats till rätt 

patient vid rätt tillfälle. 

Metod 

Urval och deltagare 
Studien är en tvärsnittsstudie på patienter som sökt hjälp för samsjuklighetsproblematik eller 

blivit aktualiserade för samsjuklighetsteamet under perioden februari-maj 2010. Vi har valt att 

genomföra intervjuerna på dessa grunder utifrån att vi är en liten klinik, det är inte möjligt att 

under denna tid få ihop en större eller mer homogen grupp, t.ex. utifrån samma substans eller 

liknande samsjuklighetsproblematik.  

Procedur 
Totalt tillfrågades 13 patienter om deltagande i studie om samsjuklighet och behandling. Av 

de tillfrågade svarade 13 ja till att delta och 11 färdigställde deltagandet. En patient avvek från 

kliniken innan påbörjad datainsamling, en intervju avbröt intervjuaren på grund av patientens 

psykiatriska mående. Åldersspridningen var 19-48, tre kvinnor och åtta män. Tre patienter var 

helt nya kontakter för psykiatrin men känd inom bl.a. socialtjänsten, åtta hade/har haft någon 

form av kontakt med psykiatrin. När patienten accepterat deltagande fick de muntlig 

information och förklaring av studiens syfte, innehåll av intervju och 

självskattningsinstrument, samt att deltagandet var frivilligt och att deltagande eller avbrott i 

studien inte skulle påverka övrig behandlingen på kliniken. Två anställda kvinnor på kliniken 

genomförde nio av de 11 manualbaserade intervjun ASI, (Nyström S, Zingmark D, Jäderland 

A, 2009), två patienter kom till kliniken (i samarbete med socialtjänsten) med nygjorda ASI 

som kompletterades med självskattningsinstrumenten på kliniken. 

Materialet redovisas först på gruppnivå, ett instrument i taget. Resultatet presenteras i figur 

med referensgrupp för missbruk- beroende och i figur med referensvärden för 



 

känslomedvetenhet. SASB presenteras i cirkeldiagram tillsammans med en norm. Detta för att 

visa på eventuella avvikelser eller samstämmighet med normgrupp. Två kliniska exempel har 

valts ut som representanter ut patientgruppen för att belysa heterogeniteten i 

samsjuklighetsgruppen. Vissa standardiserade frågor ur ASI lyftas fram i text i de kliniska 

exemplen. Patientfallen valdes ut som representanter för de två ”subgrupperingar” som 

framkom i undersökningsmaterialet, utifrån skillnader i symtombild, självkänsla, 

känslomedvetenhet. Ett fall representerar låg problemnivå, låg symtombild och en positivare 

självbild men som ändå sökt hjälp utifrån mående. Ett fall representerar en komplex 

problematik, där beroendet fått konsekvenser på flera livsområden, en negativ självbild och 

låg känslomedvetenhet.  

Instrument  

Missbrukets, beroendets svårighetsgrad 
För att mäta missbruk- beroendet användes ASI, svenska översättningen från social styrelsen 

(Nyström S, Zingmark D, Jäderland A, 2009). ASI är ett strukturerat intervjuinstrument för 

kartläggning av missbruk- beroendets utbredning, tyngd, och konsekvens. ASI intervjun är 

uppdelat på sju livsområden, fysisk hälsa, arbete/försörjning, alkoholanvändning, 

narkotikaanvändning, rättsliga problem/brottsligt beteende, familj och umgänge samt psykisk 

hälsa. Intervjuaren gör en bedömarskattning av hjälpbehov utöver pågående hjälp efter varje 

avsnitt. Dessa skattningar används sedan i bedömning av svårighetsgrad av 

missbruk/beroende. Konkret ser skattningsskalan ut som följer; Intervjuarens skattningsskala 

fördelas 0-9: 0-1= inga problem, behandling krävs inte, 2-3= litet problem, behandling krävs 

troligen inte, 4-5= måttligt problem, viss behandling krävs, 6-7= avsevärda problem, 

behandling krävs, 8-9= uttalat problem, behandling krävs absolut.  

Efter varje intervjuavsnitt gör patienten en egen skattning av sin oro/besvärsnivå för avsnittet 

samt skattar sin bedömning av sitt hjälpbehov utöver pågående hjälp, utifrån samma avsnitt. 

Klientens skattningsskala är fördelad 0-4: 0= inget problem/ inget behov av hjälp, 1= litet 

problem/visst behov av hjälp, 2= måttligt/ måttligt behov av hjälp problem, 3= påtagligt 

problem/ påtagligt behov av hjälp, 4= mycket stort problem/ mycket stort behov av hjälp. 

Självbild  
För att mäta självbild användes Strukturell Analys av Socialt Beteende (SASB), figur 1 

(Armelius, Armelius 2005). SASB är ett självskattningsformulär med 36 frågor där patienten 

skattar svar på en skala från 0-100. Resultatet i instrumentet framställs i en klustermodell för 



 

självbild med åtta kluster, 1) fri och autonom, 2) accepterar sig själv 3) tycker om sig själv 4) 

tar hand om sig själv, 5) kontrollerar sig själv, 6) kritiserar och klandrar sig själv, 7) förstör 

(för)sig själv, 8) försummar sig själv, se bilden nedan.  

  

Figur 1  Självbild – Structural Analysis of Social Behaviour (SASB) 

  

Höger sida i cirkumplexa modellen motsvarar positiv självbild medan vänster sida motsvarar 

negativ självbild. Dimensionen autonom- kontroll motsvarar kluster ett och fem men aspekter 

på autonomi finns i kluster 8-1-2 och motsvarande aspekter för kontroll finns i kluster 6-5-4. 

Det finns tre fokus i denna modell som är insatta i figur 1. Fokusen är agerar, reagerar och 

självbild. T.ex. för kluster två; om en förälder är bekräftande/validerande till sitt barn svarar 

barnet med öppenhet till föräldern, och barnets självbild blir då självaccepterande. 

Känslomedvetenhet  
För att mäta känslomedvetenhet användes Toronto Alexithymi Skale, (TAS-20), figur 6 

(Bagby m.fl. 1992/1993). TAS-20 är ett självskattningsinstrument med 20 påståenden där 

patienten tar ställning till hur väl påståendet stämmer för en själv på en skala 1-5. Svaren 

fördelas på tre faktorer, förmåga att identifiera känslor och särskilja känslor från andra 

kroppsliga signaler, oförmåga att beskriva känslor och externt orienterat tänkande, samt en 

  

  

1.   Uppmuntrar autonomi  

Separerar   

Självautonom  

  

5. Kontroll 

Underkastelse 

Självkontroll 

  

3. Älskar och närmar sig 

Älskar och tycker om 

Tycker om sig själv 

  

2. Bekräftar 

Öppen 

Accepterar sig själv 

 

  

4. Skyddar/tar hand om 

Litar på, förtröstar 

Tar hand om sig själv 

  6. Klandrar 

Tjurar/surar 

Anklagar sig själv 

  

7. Attackerar 

Hatar avskyr 

Förstör för sig själv 

  

8. Ignorerar 

Utestänger 

Försummar sig själv 

  



 

totalsumma. En totalsumma på 61 eller mer motsvarar alexetymi medan en summa av 51 eller 

mindre utesluter detsamma. TAS-20 redovisas på gruppnivå, medelvärde, i stapeldiagram för 

de tre kategorierna samt totalsumman. Referensen för totalskattning för tyska män är 47.19 

(SD 10.24). Samma referensgrupp har följande för de olika kategorierna, män för 

känsloidentifiering är 16.35 (SD 5.29), För känslobeskrivning män, 13.60 (SD 4.22), Externt 

orienterat tänkande för män 17.25 (SD 4.38).  

Etiska överväganden 
Deltagande i studien har varit helt frivilligt. Deltagarna har när som helst kunnat avbryta 

deltagandet utan att det påverkat annan behandling. I resultat delen lyfts två fall fram som 

representativa fall för studien, det är två män i 20-25 års ålder. Det ingår fler män än kvinnor i 

studien, därför valdes män ut som patientfall. För att dessa fall skall förbli avidentifierade har 

viss information förvrängts. Patienterna har tillfrågats om de godkänner att information lyfts 

fram ur deras material. Detta har godkänts av berörda parter. Det är ffa. strukturerade 

manualbaserade frågor från ASI som redovisas i större utsträckning än på gruppnivå.  

Resultat 
Addiction Severity Index - ASI  

I figuren nedan visas intervjuarskattningar för alla patienter tillsammans med skattningar för 

en referensgrupp av klienter under utredning för missbruk i socialtjänsten.  

 

Figur 2. Intervjuarskattningar för samtliga patienter och för en referensgrupp. 



 

Som grupp har samsjuklighetspatienterna mer problem med och större behov av hjälp för alla 

områden jämfört med referensgruppen från socialtjänsten. För områdena alkohol- och 

narkotikaanvändning skattar grupperna mer lika varandra. 

I figuren nedan visas patienternas skattning av oro för de olika problemområdena. 

 

Figur 3. Patienternas skattning av oro för de olika problemområdena. 

Sammantagen skattning visar att samsjuklighetspatienterna hyser mest oro/besvär för sin 

psykiska hälsa, för sina relationer till familj och umgänge. Därnäst kommer oro för fysisk 

hälsa och arbete och försörjning. För området alkoholanvändning uttrycks viss oro. För 

narkotikaanvändning uttrycker patienterna mindre oro. 

I figuren nedan visas patienternas skattning av sitt hjälpbehov för de olika områdena.  



 

 

Figur 4. Patienternas skattning av sina behov av hjälp (utöver pågående hjälp) för sina besvär. 

Patienterna uttrycker behov av hjälp för sina problem med psykisk hälsa, fysisk hälsa och 

arbete/försörjning följt av familj/umgänge. För alkohol- narkotikaanvändning och rättsliga 

problem/brottsligt beteende uttrycker patienterna lite behov av hjälp utöver den hjälp man 

redan har.  

Jämför man patienternas skattning för oro och hjälpbehov ser man att oro över fysisk hälsa, 

arbete försörjning och narkotikaanvändning stämmer väl med deras önskan om hjälp. För 

områdena familj/umgänge och psykisk hälsa uttrycker de oro medan hjälpbehovet för samma 

område är något lägre. För alkoholanvändning och rättsliga problem finns diskrepans mellan 

uttryckt oro och önskad hjälp för områdena. 

 Jämför man intervjuarskattningarna med patientskattningarna ser man att det finns 

samstämmighet för intervjuarnas och patienternas skattning för fyra problemområden. För 

alkohol- och narkotikaanvändning skiljer sig skattningarna åt och intervjuarna har bedömt ett 

högre hjälpbehov för patienterna än vad patienterna själva uttrycket. Patienternas och 

intervjuarnas skattning för oro över rättsliga problem/brottsligt beteende är samstämmigt 

däremot önskar patienterna inte hjälp för detta. 

Självbild – SASB 
I figuren nedan visas patienternas skattning av sin självbild. 



 

 

Figur 5. Skattning av självbild för alla patienter tillsammans med en referensgrupp.  

Patienternas skattning visar en mindre positiv och en mer negativ självbild än normgruppen. 

Framträdande för den negativa sidan är förstöra sig själv och försumma sig själv, som är 

betydligt högre skattade än normen, även anklagar sig själv avviker. De tre positiva kluster är 

något lägre skattade än normen. Dimensionen autonom- kontrollera sig själv, skattas relativt 

lika på gruppnivå men med en lätt förskjutning från bristande självkontroll till ökad autonomi. 

Kluster fyra, ta hand om sig, röner kommentarer från patienter ur överlevnadsperspektiv, t.ex. 

”Jag gör det jag måste för att skydda mig” eller ”utseendemässigt tar jag hand om mig”.  

Känslomedvetenhet  

I figuren nedan visas patienternas skattningar med TAS-20  



 

 

Figur 6. Patienternas skattning av känslomedvetenhet.  

På gruppnivå visar totalskattning ett värde över cut- off (61 poäng), dvs. motsvarar alexitymi, 

jämfört med referensnivåer som beskrevs i metoddelen. Detta gäller ffa. för faktor ett och 

totalskattning. Faktor två och tre skattas på gruppnivå inom referensområde. 

Patientfall 1, valdes ut för att representera subgrupp positiv självbild och 
substansmissbruk. 
Fall ett valdes ut för att representerar den patientgruppering som använder substanser som 

cannabis, hallucinogener, internetdroger och en och annan receptbelagd men ej föreskriven 

medicin (ffa. ingen specifik substans utan snarare ruseffekt), dessa har relativt lika profiler i 

denna studie. 

Nedan visas intervjuarskattningar med ASI för fall 1. 



 

 

Figur 7. Intervjuarskattningar med ASI av problem för fall 1 jämfört med hela ASI-08. 

Patienten har bedömts ha problem med framför allt arbete/försörjning och 

narkotikaanvändning samt vissa problem med fysisk hälsa med rättsliga problem/brottsligt 

beteende och familj och umgänge och psykisk hälsa men inget problem med alkohol. 

I figuren nedan visas patientens skattningar med ASI av oro och hjälpbehov. 

 

Figur 8. Patientens skattningar av oro och hjälpbehov för fall 1. 

Som man ser har patienten enbart skattat viss oro för sin fysiska hälsa och uppger inte 

oro/besvär för övriga områden, inte heller hjälpbehov för något område. Intervjuaren och 



 

klienten skattar lika för kategorin alkoholanvändning, båda är överens om att det inte 

föreligger någon alkoholproblematik för patienten, men i övrigt skattar intervjuaren högre 

besvär och hjälpbehov för alla områden. 

Strukturerade frågor från ASI presenteras här med rubrik för kategori. Detta för att belysa 

parametrar som kan ligga till grund för konceptualisering och behandlingsplanering, rätt 

insats till rätt patient vid rätt tillfälle. Parametrar som lyfts fram är stress och 

sårbarhetsfaktorer, arv och miljö genom ålder för substans start/beroende och variation, 

erfarenhet av substansfria perioder, social situation, konsekvenser av substanser för fysisk 

hälsa, psykisk hälsa, relationer, och samhällig funktion. Presentationen följer figurens 

rubricering. Detta gäller för båda fall presentationerna. 

Fysisk hälsa (C1-10), fall 1. 

Patienten uppgav inga långvariga effekter av tidigare skador/sjukdomar. Det framkom 

allvarliga olyckor/krockar med fordon, bl.a. med konsekvenser som skalltrauma från tonåren 

samt två överdoser med medvetslöshet av internetpreparat. 

Arbete/försörjning (D1-26), fall 1 

Högsta utbildningsnivå är grundskola. Det finns ingen etablering på öppna arbetsmarknaden. 

Det finns erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser för rehabilitering och/eller ekonomisk 

kompensation, varvat med och arbetslöshet. Det finns ekonomiska skulder under 50.000 kr.   

 

Alkohol- och narkotikaanvändning (E1-22, a-f), fall 1  

Han drack alkohol till berusning första gången innan tonåren, vid 14 års ålder drack han 

regelbundet alkohol till berusning under en kort, intensiv period. Nu förekommer inget 

berusningsdrickande. Det finns sammanhängande år utan alkoholintag. 

Från tidiga tonår (14) och fortfarande används substanser av och till, ffa. icke 

narkotikaklassade substanser (föredrar hallucinogener) men cannabis och svamp förekommer 

(narkotikaklassade). Han har genom tonåren prövat, och periodvis regelbundet använt 

lösningsmedel, dämpade preparat, cannabis, opiater/smärtstillande, syntetiska preparat, 

ekologiska substanser som svamp, växtextrakt, eller dopingpreparat eller GHB. Han har 

senaste åren bl.a. prövat internetdroger (uppåtrus), kokain ecstasy, amfetamin, subutex. Han 

både har och har haft sammanhängande längre perioder utan substansintag sedan 14 års ålder. 

Senaste tiden varit utan substanser en länge tid. 

Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten (G1-4a-d), Rättsliga problem (F1-14) 

fall 1  

Det finns två eller fler generationer bakåt med beroendeproblematik. Han har en äldre dom 

som gav bot.  

Familj och umgänge (H10-29), fall 1 

Det förekommer ingen regelbundet kontakt med familj eller umgänge, han lever isolerat med 

sporadisk kontakt till umgänge, vilket patienten trivs med. 



 

Psykisk hälsa (I1-13), fall 1 

Patienten uppger att det (sedan barndom) funnits perioder med symtom på allvarlig 

depression, allvarlig ångest/allvarliga spänningstillstånd, svårigheter att förstå, minnas eller 

koncentrera sig, hallucinationer. Patienten har tidigare i livet även upplevt svårigheter 

kontrollera aggressivt beteende. Ångest har han alltid upplevt, ”…så länge jag minns”. Den 

senaste månaden är det främst svårigheter att förstå, minnas och koncentrera sig samt 

hallucinationer han upplevt. Han uppgav problem både tidigare i livet och ännu som finns 

som diagnoser i DSM-IV. Han har sedan barndom av och till haft professionella kontakter för 

sitt mående i korta omgångar. 

Nedan visas patientens självbild, fall 1. 

 

Figur 9. Skattning av självbild för fall 1. 

Patienten skattar positiv självbild som norm och lite mer negativ än norm. Det är ffa för 

förstör för sig själv och försummar sig själv (sju och åtta) som skattas mer negativ än norm 

men samma som på gruppnivå i denna studie. För dimensionen autonom- kontroll skattar han 

även här samma som på gruppnivå i denna studie, dvs. tendens till högre skattning för 

autonomi genom liten förskjutning från kluster fem till kluster ett, samt genom viss förhöjning 

för kluster 8-1-2 jämfört med kluster 4-5-6. Det finns en liten förskjutning för kluster sex över 

till kluster två.  

Nedan visas skattningar på TAS-20 för fall1. 



 

 

Figur 10. Skattning av känslomedvetenhet med TAS-20 för fall 1. 

Patienten skattar en referensenlig profil, dvs. patienten uttrycker inga problem med 

känslomedvetenhet, totalsumma under 51 poäng (se metod del för referenser).  

Sammanfattningsvis uttrycker patientens egna skattningar inte några problemområden, han 

uttrycker ingen oro eller något hjälpbehov för något problemområden avseende 

missbruk/beroende (ASI). Skattningen visar att han är ganska nöjd med sig själv trots en viss 

tendens till avvikande skattning på två av tre negativa kluster (SASB), och han uttrycker inte 

heller problem med affektmedvetenhet (TAS-20). Däremot uttrycker den strukturerade 

intervjumetoden (ASI) att patienten har problem på sex av sju livsområden, ffa. med 

narkotikaanvändning, psykisk hälsa, familj och umgänge samt arbete/försörjning.  

Patientfall 2. 
Fall 2 valdes att representerar patienterna med missbruk/beroende av alkohol, ett 

blandberoende av narkotika med större upplevda konsekvenser av beroendet samt negativ 

självbild och brister i känslomedvetenhet. 

Nedan visas intervjuarskattningar med ASI för fall 2. 



 

 

Figur11 . Intervjuarskattningar med ASI av problem för fall 2 jämfört med hela ASI-08. 

Intervjuarskattningarna visar att patienten bedöms har stora problem inom alla områden. 

Mycket stora problem för arbete/försörjning, för familj/umgänge, rättsliga problem och för 

psykisk hälsa men alla områden har skattats högt. 

Nedan visas patientens skattningar av oro och hjälpbehov för de olika områdena, fall 2. 

 

Figur 12. Patientens skattningar av oro och hjälpbehov för fall 2. 

Patienten uttrycker stor oro för samliga områden förutom med arbete/försörjning. Patienten 

uttrycker hjälpbehov för arbete/försörjning, familj och umgänge, fysisk hälsa och psykisk 

hälsa men lägre för rättsliga problem/brottsligt beteende och inget hjälpbehov för alkohol- 

eller narkotikaanvändning.   



 

Strukturerade frågor från ASI presenteras här med rubrik för kategori så som i fall 1.  

Fysisk hälsa (C1-10), fall 2 

Patienten har dokumenterade nackskador efter diverse våldsamma fordonsolyckor samt 

blodsmitta som påverkar hans livsföring. Han har haft och behandlats för delirium. Han har 

ordinerats regelbunden läkemedelsbehandling för fysiska skador och hälsoproblem men 

patienten får för närvarande ingen annan hjälp för problem som rör fysisk hälsa förutom 

smärtstillande receptbelagd medicin. Patienten har upplevt problem med sin fysiska hälsa 20 

av de senaste 30 dagarna. Han har inte följt somatiska behandlingsplaner (förutom 

opiatmedicinering, dock med egen dosordination) eller rekommenderade uppföljningar för 

skador/sjukdom.     

Arbete och försörjning (D1-26), fall 2 

Patientens högsta utbildningsnivå är grundskola, individuellt anpassad. Det finns ingen 

etablering på öppna arbetsmarknaden. Det finns erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser för 

rehabilitering och/eller ekonomisk kompensation, varvat med arbetslöshet sammanhängande 

nästan 10 år, inkluderar behandlingshemsvistelser, kontraktsvård (straffpåföljdsplacering) och 

frihetsberövade perioder. Förutom ekonomisk kompensation från socialtjänsten finns/har 

funnits ekonomiskt bidrag från partner-familj-vänner, olaglig verksamhet och spel. Skulder 

uppgår till miljonbelopp.   

Alkohol- och narkotikaanvändning (E1-38), fall 2. 

Patienten drack till berusning första gången innan han kom i tonåren. Från 13 år har ett fysiskt 

alkoholberoende funnits. Patienten har en sammanhängande period sedan dess utan alkohol, 

den var på fem veckor.  

Patienten prövade narkotika första gången vid 12 års ålder, lösningsmedel, som övergick i 

regelbundet användande samma år. Han prövade amfetamin och cannabis i tidiga tonår (14 år) 

som övergick i regelbundet användande året efter (injicerade amfetamin, rökte cannabis), 

använde bensodiazepiner parallellt för ”avtändning” från amfetaminrus. Han har fått opiater 

utskrivet för smärta av och till från 16 års ålder. Från drygt 20 års ålder inträder mer 

regelbunden användning av ”nedåt” preparat opiater, heroin och subutex (subutex är eg. ett 

substitutionspreparat för heroin/opiater). Han har sedan narkotikadebut använt mer än ett 

preparat/dag inklusive alkohol. Dessa droger går att urinscreena för. 

Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten (G1-4a-d), fall 2. 

Patienten har minst två generationer släktingar (han tror fler generationer än så men vet inte 

säkert) som haft en beroendeproblematik, eller kriminalitet eller psykisk problematik. Han har 

syskon med beroendeproblematik, kriminalitet och psykisk problematik.  

Rättsliga problem (F1-14), fall 2. 

Patienten har varit åtalad x antal gånger, ca 2/3, av dessa åtal har lett till fällande domar. Han 

har dömts till straffpåföljd, ekonomisk- frihetsberövad och fullgjort kontraktsvård. Senaste 

året har det inte funnits åtal.   



 

Familj och umgänge (H10-29), fall 2. 

Hans relationer till familjen har varierat i form och frekvens genom åren men senaste åren 

upplevt god relation till far och bror med frekvent kontakt, även god relation till modern. 

Uppger få vänner och stor ensamhetsproblematik. Han har vuxit upp i mer än ett hem, inte 

alltid hos släktingar, socialtjänsten har varit involverad i perioder under uppväxten. 

Psykisk hälsa (I1-13), fall 2. 

Patienten har i perioder under livet upplevt allvarlig depression, allvarlig ångest- eller 

allvarliga spänningstillstånd, svårigheter att förstå, minnas, koncentrera sig och svårigheter att 

kontrollera våldsamt beteende. Han har upplevt hallucinationer men enbart under alkohol, 

narkotikapåverkan eller abstinent. Han uppgav fler symtom som t.ex. somatiska symtom, 

frånvaroattacker, flashbacks, mm. Han har inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. 

Nedan visas patientens skattning av sin självbild, fall 2. 

 

Figur13 . Skattning av självbild för fall 2. 

Patientens skattar en påtagligt negativ självbild. Autonomi skattas som normen. Han skattar 

ett lägre värde för självkontroll. Förskjutningen i skattningen är positiv mot negativ, kluster 

tre mot sju, två mot sex, fyra mot  åtta (positiv till negativt förskjutning).   

Nedan visas skattningar på TAS-20 för fall 2. 



 

 

Figur 14. Skattning av känslomedvetenhet med TAS-20 för fall 2. 

Skattad totalsumma för känslomedvetenhet är 80 poäng vilket överstiger cut- offvärdet på 61 

poäng. Skattningen motsvarar alexetymi, se normvärden som presenterades i metod delen.  

För känsloidentifiering och känslobeskrivning, skattar han mer än en SD över. För externt 

orienterat tänkande, skattar han knappt en SD från normvärde. 

Sammantaget uttrycker patientens egna skattningar stor oro/besvär för sex av sju 

problemområden kopplat till missbruk/beroende. Han uttrycker ett hjälpbehov för flera av 

dessa problemområden (ASI) förutom för arbete försörjning och alkohol- och 

narkotikaanvändning. Intervjuarens skattning stämmer väl med klientskattningens för 

oro/besvär men intervjuaren uttrycker ett större hjälpbehov för området alkohol- och 

narkotikaanvändningen än vad patienten själv skattar. Skattning för självbild visar att han har 

en negativ självbild (SASB) och att han har problem med affektmedvetenhet (TAS-20).  

Diskussion 
Sammantaget uttrycker samsjuklighetspatienterna i denna studie mer problem inom samtliga 

ASI områden jämfört med referensgruppen, de uttrycker på gruppnivå en mindre positiv och 

mer negativ självbild samt problem med känslomedvetenhet. Detta tyder på att 

samsjuklighetspatienterna har problem inom alla undersökta områden, både ur 

patientperspektiv och ur intervjuarperspektiv. Detta är intressant ur behandlingsperspektiv när 

en tidigare studie av Armelius m.fl. (2008) genomförd på socialtjänsten visade att missbruks- 

och beroendegruppen där hade en positiv självbild och lägre problemnivå i SASB och ASI 

jämfört med psykiatripatienter.  

Det framkommer en diskrepans i ASI skattning mellan patienter och intervjuare avseende 

hjälpbehov för alkohol- och narkotikaproblem. Intervjuarna anser att hjälpbehovet är större än 

vad patienterna anser. Funderingar som dyker upp är t.ex. vilken betydelse får detta för 

motivationen för behandling av samsjuklighet? Om inte patienterna upplever eller uttrycker 



 

ett behov av hjälp för problem med alkohol och narkotikaanvändning medan intervjuaren ser 

ett sådant behov, uppkommer frågan om hur patienten kan motiveras att arbeta med sina 

missbruksproblem och hur patienten ska kunna se ett samband mellan sina övriga problem 

och missbruksproblemen. Frågor att undersöka är här:   

- Kan den låga patientskattningen för hjälpbehov för alkohol- narkotika bero på att 

skattningen skett inom psykiatrin istället för socialtjänsten? Och patienten förlägger 

fokus på de andra områdena?  

- Har detta betydelse för motivation för behandling?  

- Kan skattningen avspegla att patienten försökt sluta, förändra sitt intag flera gånger 

tidigare utan att lyckas och inte längre tror sig klara av det? Avspeglar skattningen 

bristande självkompetens? Bristande självtilltro? 

- Eller avspeglar skattning av hjälpbehov för missbruk patientens självbild, självtilliten 

och tilliten till andra, behandlaren (Zuckoff)? 

Patienterna som grupp uppvisar en negativ självbild, vilket visar på att de har svårt med tillit, 

detta kan ta sig uttryck som svårigheter att lita på vårdpersonal, behandlare och/eller 

medicinsk hjälp. Relationsmönster är intimt förknippat med självbild och en påtagligt negativ 

självbild är starkt förankrat hos patienten och påverkar även möten i vården. En patient med 

negativ självbild kan möjligen i sin upplevelse med vårdmöten, få validerat att man är dålig, 

inte duger till, kommer att misslyckas? För en patient med positiv självbild uppstår frågan om 

hur påverkbar man är till förändring av sig själv? Och om positiv självbild är en ruseffekt, hur 

motiverad är man till hjälp för missbruk? 

Fallexempel, reflektion kring heterogeniteten 
Fallexempel 1, en patient vars självskattningar inte visar annat än normfungerande. Han 

uttrycker inte oro/besvär för något livsområde, och därmed inget hjälpbehov trots att det i de 

strukturerade frågorna framkommer problem på flera områden sedan länge. Hans själbild är 

positiv och han uttrycker inga svårigheter med känslomedvetenhet. De substanser som 

används är varierade, det är ruseffekten som eftersöks, inte substansen i sig själv. Av de 

substanser som används är få möjliga att urinscreena, dvs. låg kontrollfaktor på patientens 

missbruk från vårdens sida. Här finns risk att behandlare och vårdpersonal blir följsamma i 

hans relationsmönster innan en bredare konceptualisering ur både subjektiv självskattning och 

strukturerade bedömningsinstrument genomförts (skattat lite mer negativ självbild för kluster 

sju och åtta, dvs. erfarenhet av att bli ignorerad/avvisad och attackerad). Det problematiska 

för vården här är att patienten inte uppvisar en problembild i självskattningsinstrument eller 

på frågor om patienten upplever problem. Problembilden framträder först när han upplever att 

han törs svara på frågor och att frågorna är specifika, område för område (ASI). Resultatet 

från SASB indikerar att det kan vara svårt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 

till en patient med detta mönster och att vårdpersonal, behandlare avvisar eller avslutar 

patienter som uppvisar denna typ av symtomskattning och självbild eftersom man kan 

uppleva det som att patienten avvisar/inte tar till sig hjälp. I de fall där det funnits överdoser 

hos patienter så kvarstår risken att nästa överdos blir icke- reversibel. Utmaningen blir här att 

skapa ett möte med patienten som möjliggör utvecklandet av en arbetsallians, t.ex. genom att 



 

tillämpa M.I. och låta patientens autonomi vara bas för allians och behandling? Funderingar 

som väcks för dessa ärenden är; 

- Används substanserna som s.k. självmedicinering för psykiska symtom? Om så, ger 

reducerad symtombild en positiv självbild? Stabiliserar substansen patienten? 

- Om substansanvändning ger symtomfrihet och positiv självbild, hur når man pat? Hur 

motivera till substansfrihet? Är detta patienter som kanske behöver en medicinsk 

behandling/inställning som ersättning för substans? Och nöjer sig med det? 

- Om så, hur kan vården erbjuda medicinskt substitut? (icke beroendemedicin) 

- Förutom en självskattning inom normalvariation används ffa substanser som inte är 

möjliga screena för, dvs. inga psykiatriska symtom att behandla och inga substanser 

att finna. Ändå söker pat hjälp för sitt mående? Hur hantera? Vad göra? 

- Hur hantera diskrepans mellan patientens förmedlade syn på sig själv och t.ex. 

utredningsresultat som framkommer och visar på en annan syn? Kanske utredning 

lyfter fram orsaken till varför pat söker hjälp?  

- Kanske upplever man pat som omotiverad när man vid första anblick inte hittar något 

symtom/problem? Överdos risk? Suicid risk? Hur kan vården tänka? 

- Kanske är det svårt etablera en arbetsallians när synen på pat och problem är så olika? 

svårt att få till en bra arbetsallians som känns äkta? Hur tänka kring behandling här?  

- Samtidigt finns en utbredd problematik som framkommit, som patienten lever med 

och som med sannolikhet påverkar patienten i en utsträckning som gör att hjälp sökts? 

Kan långsam MI, övervägandefas anpassad, hjälpa till i alliansskapande? 

- Bör man arbeta med att ta bort ”stabiliteten” som eventuellt ruseffekten ger i 

förändringsarbetet? 

Fallexempel 2, en patient som skattar stora besvär på alla livsområden, påtagligt negativ 

självbild (starka relationsmönster utifrån självbild som han förväntar sig få validerade i 

kontakt med andra) och påtagliga svårigheter med känslomedvetenhet. Framkommer flertal 

svek, trauman från uppväxt och framåt vilket medfört att han utvecklat beteenden som utan 

större svårigheter kan möjliggöra för honom att validera sin negativa självbild i kontakt med 

andra. Där är risken att behandlare och vårdpersonal att dras in i hans negativa mönster, dvs. 

att kritisera, trycka ner, straffa, glömma bort, avvisa honom vilket leder till validering av hans 

befintliga självbild och relationsmönster och riskerar att man inte kan skapa en tillitsfull 

relation/arbetsallians patient- behandlare. Det, är det mönster patienten är van sedan länge och 

dras man med som personal valideras patientens negativa självbild. Ett professionellt 

förhållningssätt här innebär att inte validera hans självbild och relationsmönster (därmed 

vidmakthålla negativa självbilden och relationsmönstren), utan tvärt om är det av vikt att 

behandlare och vårdpersonal visar på annat positivt relationsmönster. Funderingar blir här; 

- Vilka attityder och förhållningssätt har vi som personal till denna version av 

samsjuklighet? Spelar privata värderingar av etik och moral in, när kriminalitet är mer 

regel än undantag för denna gupp? De uppvisar iaf en mer synlig kriminalitet? Hur 

hanterar vi vår moral, våra privata värderingar kontra professionella värderingar, och 

behandlingsansvar? Behandlings uppdrag?  

- Har vi en organisation som möjliggör ett arbete med denna typ av samsjuklighet?  



 

- Hur hanterar vi som personal ett utpräglat beroendebeteende? Tillskriver vi som 

personal ett beroendebeteende som personliga egenskaper hos patienten? Och vad 

skulle det innebära för vård och behandling för patienten? Möjliggör det för personal 

att dras in i ett negativt relationsmönster till patienten? Vad bör vi som personal vara 

uppmärksamma på i detta sammanhang?    

- Hur kan vi stödja personal och behandlare som arbetar professionellt med denna 

variant av samsjuklighet?  

Utifrån patienternas heterogenitet för behandlingsplanering kan ett gemensamt vårdprogram 

vara svårt att ta fram? Ändå finns det gemensamma beröringspunkter för 

samsjuklighetsatienter, nämligen beroende- och missbruksbeteenden, vilket till stor del 

förklaras utifrån biokemiska processer för själva beroendet, t.ex. med belöning och anti- 

belöningssystemen samt likheter i craving/sug mekanismer, som genererar beteenden hos 

patienten att återställa kemiskbalans i kroppen (är det slut bensin i tanken så löser vi det på 

kreativa sätt utifrån rådande situation, så även dessa patienter). Utifrån beroendets substanser 

finns rekommenderade behandlingsförfaranden, abstinensvårdprogram för 

abstinensbehandling och återfallsprevention som är ger önskad effekt för abstinensbehandling 

och återfallsprevention för patientgruppen.  

Denna studie är baserad på en liten grupp, det skulle vara intressant att kunna göra en studie 

på en större patientgrupp, se om resultat kvarstår? Det skulle även vara intressant att se på 

större grupper utifrån t.ex. substansval? Eller ur positiv- negativ självbild och behandling? 

Även intressant att jämföra större grupper av män och kvinnor med samsjuklighet och t.ex. se 

på likheter, skillnader i svårighetsgrad, konsekvenser, behandlingsfokus, behandlingsinsatser, 

behandlingsresultat?  

Viss betydelse har resultatet trots att gruppen är liten, den belyser heterogeniteten inom 

samsjuklighetspatienter, den belyser varje patients unika problembild, förekomsten av 

subgrupper (ev. baserad på substansval? Anknytningsmönster?) samt vikten av att använda 

både patienternas egna subjektiva skattningar och behandlarens professionella kunskap samt 

strukturerade intervjuinstrument i ett sammanhang, för att få en helhetsbild av patienten och 

situationen. Belyser även vikten av bredare konceptualisering och bedömning av problemdjup 

och dess konsekvenser för båda samsjuklighets områden samt av den fysiska hälsan (t.ex. 

tand/mun konsekvenser av drogandet, smärta och värk efter diverse olyckstillbud och skador, 

somatiska skador, organskador och sjukdomar). ASI, SASB och TAS-20 ger en bra bas i 

konceptualiseringen för båda tillstånden. Förbättrad somatisk utredning efterfrågas. Så även 

alternativa behandlingar för smärt och värkproblem, utan beroendemedicin. 

Utredningsinsatser baserad på bas konceptualisering är att rekommendera för denna 

patientgrupp (psykiatrisk, psykologisk, neuropsykologisk, medicinsk/soma). Gynnsamt om 

utredning får ske under ett mer utdraget förlopp när substanser och droger är involverade och 

deras påverkan på alla system är märkbar både under aktivt användande, under nedtrappning 

och utifrån specifika egenskaper på substans/drog en längre tid efter avslutat intag. 

Utsättningssymtom av t.ex. långvarigt opiat och bensodiazepinanvändning kan ge en massiv 

symtomutveckling lång tid efteråt hos patienter, som inte har redskap att hantera, och försök 



 

att hantera sina upplevelser och symtom kan te sig patologiskt ur flera perspektiv, bl.a. genom 

en bristande språkanvändande för upplevelserna, som inte bör tolkas eller klassificeras som 

patologi, utan ses som komplexa utsättningssymtom. Affektsystemet aktiveras igen när 

droger/substanser inte längre kontrollerar det, vilket för vissa är en obehaglig upplevelse, 

speciellt om känsloidentifieringsfärdighet inte finns/har funnits, och detta kan bidra till 

eskalerande symtomutveckling i efterförlopp. En längre tids renhet behövs innan en affektiv 

patologi kan avgöras eller bedöma svårighetsgrad av, när rus möjliggör för ”affektlöshet” och 

medföljande beteenden. Utredning är en viktig del i att kartlägga, sortera, klargöra vilken 

vårdnivå man bör förlägga patienten på för att kunna ge rätt vård, till rätt patient vid rätt 

tillfälle för att möjliggöra för patienten att ta till sig vård, behandling. Utredning är även av 

vikt för att planera interventionsinsatserna inom nivå för att anpassa till båda tillstånden 

parallellt (funktion, färdighetsnivå och beroendegrad).  

Behandlingsplanering kan se olika ut, både patienter emellan och individuellt allteftersom 

behandlingsbehov kan variera. För patienter med komplext vårdbehov är arbetsalliansen, 

relation patient och terapeut, en viktig aspekt. Patienter med samsjuklighet har inte sällan 

svårt med tillit, som behandlare får man respektera deras upplevelser av vad som är 

trygghetsskapande och deras takt i skapande av arbetsallians, om man vill möjliggöra för en 

stabil arbetsallians. Här kan kunskap om anknytningsmönster, affektmönster och 

självbild/relationsmönster vara behjälplig. Terapeutiskt, tekniskt kan patienten ha en 

individualterapeut över tid, som följer patientens terapeutiska behov och insatser, samt 

samverkar med aktuella instanser (positivt ur anknytningsperspektiv, möjliggöra trygg bas för 

förändringsarbete). Ett område individualterapeuten bör fokusera på är integreringsfunktioner, 

speciellt om missbruk/beroende startat tidigt i livet. Parallellt, efter behov, rekommenderas 

färdighetsträning i grupp, t.ex. den som presenterades på psykoterapimässan 2010, med DBT 

bas, för relations- och färdighetsträning samt affektträning. Gyllenhammar (2007) har ur 

vårdbehovsnivå, och ur interpersonellt perspektiv för behandling och i kognitivt perspektiv 

föreslagit följande;     

Nivå 3: Patienten/Klienten har långvariga, djupgående interpersonella svårigheter och ett 

beroende = kognitiv terapi med interpersonellt fokus utifrån anknytningsteori och schemateori 

(Perris 2006). Arbetsallians/relation i fokus. Lång kontakt.   

Nivå 2: Patienten/klienten har ett beroende och/eller psykisk störning av axel 1- typ = kognitiv 

terapi enligt metoder för respektive tillstånd i kombination med återfallspreventiva åtgärder. 

Mellanlång kontakt.  

Nivå 1: Patienten/klienten har ett riskbruk/missbruk eller lindrigt beroende = Genom 

problembeskrivning och motiverande samtal startas en förändringsprocess. Kort kontakt.  

Den medicinska behandlingen, och utvecklingen inom fältet går snabbt och är en betydande 

del av behandlingen, ffa. de första åren efter avslutat beroende. Detta kan även bli en faktor 

för motivation att sluta inta droger? Om man hittar hjälp för craving/sug medan man lär sig 

tekniker att hantera reglering långsiktigt. Medicin för psykiatriska tillstånd finns redan.   
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