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Förord  
Föreliggande rapport baseras på ett uppdrag från Stockholms läns landstings hälso- och 

sjukvårdsnämnd och Kommunförbundet Stockholms län och avser inventering av missbrukare 

med psykisk sjukdom. 
Under de senaste 10-15 åren har förhållandet att psykisk sjukdom är vanligare bland 

missbrukare än bland dem som ej missbrukare tilldragit sig ökad uppmärksamhet. Olika 

studier har skett för att få kunskap om hur pass vanligt detta är, men få av dessa har utförts i 

Sverige. Dessa studier har utförts med olika metoder och olika begrepp har använts. Man har 

talat om (människor med) dubbla diagnoser, och om komorbiditet (”co-morbidity” på 

engelska), vilket innebär samtidig (”co-”) förekomst av olika slag av sjuklighet (morbidity), 

här missbruk och psykisk sjuklighet. Dessa studier visar alla en ökad förekomst av psykisk 

sjukdom bland missbrukare och en ökad förekomst av missbruk bland de som har psykisk 

sjukdom. Omfattningen av komorbiditet varierar mellan studierna.  

Flera förklaringar finns till detta. Detta beror bl.a. på: 

-om undersökningen avser förekomst av psykisk sjukdom bland missbrukare eller förekomst 

av missbruk bland de som har psykisk sjukdom 

-att den reella förekomsten (prevalensen) av psykisk sjukdom varierar mellan olika 

undersökta grupper av t.ex. missbrukare. 

-om undersökningen avser patienter inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst 

-om undersökningen avser patienter inom en vårdorganisation eller den allmänna 

befolkningen 

Det beror också på vilka metoder som använts för att fastställa förekomst av missbruk och 

psykisk sjuklighet. De mest tillförlitliga resultaten får man vid väl utförda intervjuer inom en 

representativ patient- eller befolkningsgrupp med ett väl utformat och testat intervjuformulär 

som gör det möjligt att med god träffsäkerhet identifiera psykisk sjuklighet och missbruk. 

Sådana studier saknas med något undantag i Sverige, men har skett utomlands, framför allt  i 

USA. 

 

Den här rapporten baseras på särskilda analyser av uppgifter från tre källor: Landstingets 

vårdregister, den stora intervjuundersökningen av patienter inom landstingets och 

kommunernas missbrukarvård i Stockholms län (”Kvinnor och män i svensk 

missbrukarvård”), som utförs vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD) vid Stockholms universitet samt de årliga inventeringarna av missbrukare, hemlösa 

och psykiskt störda i Stockholms stad utförda av Erik Finne, FoU-enheten, 

socialtjänstförvaltningen. Jag vill här särskilt tacka Anders Leifman, Stockholms 

Beroendecentrum, Erik Finne FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, Stockholm och Nina-

Katri Gustafsson från SoRAD för olika uppgifter. 

 

Analyserna visade att psykisk sjuklighet var mycket vanligt bland missbrukare. Detta reser 

den centrala frågan hur vården av personer med komorbiditet bäst ska organiseras för 

personer med komorbiditet. Uppdraget innefattar ej analys av olika behandlingsmetoder, men 

vissa erfarenheter av behandling redovisas översiktligt som en hjälp i ett sådant arbete. 
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Sammanfattning  
Denna rapport baseras på särskilda analyser av uppgifter från tre olika källor: Landstingets 

vårdregister, den stora undersökningen av patienter inom landstingets och kommunernas 

missbrukarvård i Stockholms län (”Kvinnor och män i svensk missbrukarvård”), vid Centrum 

för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet och 

från inventeringen  av missbrukare, hemlösa och psykiskt störda i Stockholms stad 1999 

utförd av Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen. Dessa tre källor har olika definition 

av psykisk störning och delvis av missbruksproblem. Uppgifterna i vårdregistret baseras på 

professionell bedömning, i intervjuundersökningen på patientuppgifter och i inventeringen i 

Stockholms stad på bedömningar av olika vårdgivare. Trots skillnader visar alla tre 

undersökningar att psykiska störningar är mycket vanliga bland missbrukare, att en betydande 

del av patienterna inom beroendevården liksom hemlösa upplever vårdbehov pga. detta.. 

Problemen  tenderar att vara vanligare bland blandmissbrukare och bland dem som under de 

senaste tre åren huvudsakligen bott tillsammans med barn. Förekomsten av psykiska 

störningar under de senaste 30 dagarna, svårighetsgrad och upplevda hjälpbehov var något 

vanligare bland kvinnliga än bland manliga missbrukare. 

 

Besöks- och diagnosuppgifterna från landstingets vårdregister  visar  att: 

 30% av c:a 15.500 patienter år 2001 i beroendevården vårdats inom psykiatrin samma år 

 50% av dessa patienter vårdats inom psykiatrin under femårsperioden 1997-2001. 

 Andelen ”dubbelt vårdade” (vårdade både inom beroendevård och psykiatri) är c:a ¼ lägre 

inom psykiatrin, som har fyra gånger fler personer som patienter per år. 

 Variationen av ”dubbel vård” är stor mellan sjukvårdsområden, kommuner och stadsdelar. 

 Beroendevårdens patienter har en mycket omfattande sjukvårdskonsumtion. 

 Patienter med ”dubbel vård” år 2001 har en särskilt hög konsumtion av all slags sjukvård. 

 

Intervjuundersökningen av c:a 1.000 patienter inom landstingets beroendevård visar att: 

 50% av män och 60% av kvinnor upplevt påtagliga psykiskt problem senaste 30 dagarna 

 40-60% av män och 50-75% av kvinnor med problem uppgav att dessa var påtagliga eller  

stora. 

 40-70% av patienterna upplevde påtagligt eller stort behov av hjälp för psykiska problem, 

med de högsta siffrorna för blandmissbrukare. 

 80%-90% hade upplevt påtagligt psykiskt problem tidigare i livet. 

 Patienterna, f. a. hemlösa, har mycket omfattande erfarenhet av olika slags vård. 

 16% hade bott med barn under de senaste 3 åren. En något ökad andel av dessa hade  

psykiska problem, som de upplevde som svårare och de hade större hjälpbehov 

 Flertalet uppgav att de kom till behandling frivilligt och för att få hjälp. Informellt tvång 

och påtryckningar var dock ej ovanligt. 

 

Inventering av missbrukare, personer med psykisk störning och hemlösa i Stockholm 1999, 

där uppgifter och bedömningar kommer från en enkät till tjänstemän inom socialtjänst och 

vård påvisar nära 6.000 aktuella missbrukarna, varav totalt omkring 30%  har en psykisk 

störning, 35%  är hemlösa, medan 13% är både hemlösa och psykiskt störda. Psykisk störning 

är vanligare bland de kvinnliga och hemlöshet bland de manliga missbrukarna. 

 

 Mellan 20% och 60% av missbrukare och psykiskt störda, exkl. hemlösa, saknar egen 

bostad och försökslägenhet, med en högre andel bland kvinnor. 

 En liten andel (1%-16% i olika grupper) lever av eget arbete. 
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 Sjukbidrag/förtidspension och socialbidrag är vanligaste inkomstkälla. 

 Dessa personer är föremål för insatser från många håll. 
 Det bedömda behovet av hjälp är också stort, bl.a. bedöms många behöva arbete, 

sysselsättning och yrkesutbildning. 

 

Kommentarer 
Enligt alla tre undersökningarna är psykiska störningar mycket vanliga bland missbrukare och 

hemlösa. Uppgifterna som enbart baseras på sjukvårdsbesök medför lägre andel än den 

verkliga. Vårdorganisationen där de som främst sökt akut på sjukhus för alkohol- och 

drogproblem ofta först passerar ”psykakuten” medför å andra sidan högre siffror. Uppgifterna 

från intervuundersökningarna av patienter talar snarast för att vi presenterar minimisiffror. 

Uppgifterna från inventeringarna i Stockholms stad av missbrukare, psykiskt störda och 

hemlösa bygger på bedömningar av ett stort antal individer inom socialtjänst och olika 

enheter. Man kan anta att det finns en viss variation i vad som kan kallas missbruk och 

psykisk störning, och kanske även för hemlöshet som är det mest ingående definierade 

tillståndet. Det framgår att man ska medta ganska allvarlig psykisk störning, nämligen , 

”påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad”. Detta torde 

innebära att en del fall som en tjänsteman (korrekt eller inkorrekt) bedömer som lätta ej 

medtas, förutom de tillstånd som är okända för tjänstemannen. I intervjuundersökningen av 

patienter i landstingets missbrukarvård skulle dessa endast ange psykiska problem som de ej 

bedömde ha samband med alkohol- och drogbruk. Detta är många gånger svårt även för 

professionella. Det är rimligt att anta att en del patienter ändå ej medtog psykiska problem 

som de bedömde ha samband med alkohol- och drogvanor. Detta leder till viss 

underrapportering av det totala antalet patienter med psykiska problem.  

 

Antalet vårdade missbrukare varierade ganska kraftigt mellan olika sjukvårdsområden (Tabell 

7), kommuner (Tabell 8) och stadsdelar  (Tabell 9), se också Finne (2001), något som  

rapporterats tidigare (Romelsjö, 2001). Denna stora variation kan bero både på skillnader i 

områdenas sociala struktur, i tillgänglighet till alkohol och droger men också på skillnader i 

vårdstruktur. Detta  förtjänar vidare studier.  

Man kan också notera att andelen missbrukare med psykisk störning som föranlett vård inom 

psykiatrin varierade ganska kraftigt mellan dessa områden. Denna variation kan delvis bero på 

att andelen missbrukare med psykisk störning som söker inom psykiatrin varierar mellan olika 

områden. Detta kan i sin tur bero på att psykiatrin har olika grad av tillgänglighet för personer 

och för missbrukare i olika områden. Det kan också bero på variation i behandlingen av 

psykisk störning inom beroendevården, och på geografiskt relaterade variationer i utnyttjandet 

av annan vård. Sålunda återspeglar de skiftande siffrorna i sista kolumnen i tabellerna 7-9 inte 

bara reella skillnader i psykisk sjuklighet mellan olika områden, utan också  variationer i 

utnyttjande av annan vård för behandling av psykiska problem. 

 
Hela 40-60% av manliga och 50-75% av kvinnliga patienter uppgav vid intervju att deras 

psykiska problem var påtagliga eller stora. Vidare upplevde 40-70% av patienterna ett  

påtagligt eller stort behov av hjälp för psykiska problem. Man bör vara medveten om att 

personer kan uppleva psykiska problem som mycket stora, trots en bra behandling, enligt 

vetenskapliga kriterier och given av behandlare med empati. Man kan notera att c:a 20% av 

männen och c:a 27% av kvinnorna hade ordinerats läkemedel för psykiskt eller känslomässigt 

problem, medan 50% uppgav aktuella allvarliga problem. Därmed inte sagt att det fann 

indikation att alla dessa borde ha läkemedel. Ändå talar dessa uppgifter sammantaget för att 
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en ganska stor grupp missbrukare ej får behandling eller åtminstone ej tillräcklig behandling 

för aktuella påtagliga psykiska problem. 

 

Aktuella psykiska problem tenderade att vanligare bland blandmissbrukare. Detta är i linje 

med tidigare undersökningar (George och Krystal, 2000). Likaså fanns en tendens att sådana 

problem var vanligare bland bostadslösa män. Inga slutsatser kan dras för de få bostadslösa 

kvinnorna. Av missbrukarna hade c:a 16% haft barn i sitt huvudsakliga boende under de 

senaste 3 åren. Det fanns en tendens att män och kvinnor som levt/levde med barn hade 

aktuella psykiska problem i ännu större utsträckning än de som lever/levt utan barn, att de 

upplevde sina problem som svårare och att de hade större hjälpbehov. En analys av våra 

tvärsnittsdata tillåter ingen bra förklaring till detta. Det är möjligt att åldersskillnader mellan 

de med barn och de utan barn kan förklara en del av skillnaderna. Vi påminns om besvärliga 

och påfrestande uppväxtförhållandena för många barn i missbrukarhem. 

 

Den stora majoriteten missbrukare med/utan psykisk störning återfinns i öppen vård (och då 

och då i sluten vård). Det var påfallande ovanligt med ”dubbeldiagnos” hos sjukhusvårdade 

patienter inom beroendevården (Tabell 11). Det förekom endast hos 3% av de med 

alkoholdiagnos som huvuddiagnos och hos 6% av de med narkotikadiagnos som 

huvuddiagnos. Uppgifterna kan lika väl spegla en diagnossättande kultur som att vara ett 

uttryck för underdiagnostik av psykisk sjuklighet inom beroendevården. 

 
Vi kan liksom många andra undersökningar konstatera att missbrukare och särskilt de med 

psykisk störning har en omfattande vårdkonsumtion – även av somatisk sjukvård (Tabell 13 

och 14). Man kan förmoda att den somatiska vården många gånger är relaterad till missbruket 

och ibland till psykisk sjuklighet. 

 

Eftersom uppgift saknas om diagnos vid besök i öppen vård inom beroendevård och psykiatri 

i landstingets vårdregister saknas också möjlighet att studera samband mellan olika 

beroendetillstånd och olika psykiska sjukdomar. Det vore en fördel om uppgift om diagnos 

och andra basala uppgifter ingår i den obligatoriska dataregistrering. Detta skulle ge underlag 

till en mer ingående verksamhetsbeskrivning, kvalitetsuppföljning, en jämförelse mellan olika 

enheter och till forskning. Föreslår därför att ett arbete inleds för att genomföra en 

obligatorisk registrering av basdata från alla vårdkontakter som ändå erhålls vid mötet med 

patienten/klienten, under fullständig konfidentialitet för obehöriga. Detta skulle avgjort 

förbättra möjligheter för kvalitetssäkring, uppföljning och resultat- och kostnadsbedömning 

 

Av intervjuundersökningen inom beroendevården (Tabell 25-29) och av inventeringen i 

Stockholms stad (Tabell 42 och 43) framgår att vård- och stödåtgärder engagerar många 

vårdgivare. Det ligger inte inom ramen för denna rapport att söka utreda behandling och 

organisering av behandlingen. De just nämnda tabellerna reser dock osökt frågan: Är  

samordning av insatserna för missbrukare med psykisk störning och för hemlösa optimal? I 

det korta avsnittet om behandling i början av rapporten nämns att det finns vetenskapligt stöd, 

bl.a. SBU-rapporten (2001) för att samordnade insatser kan vara effektiva. I rapporten om 

uppföljningen av missbrukarvården (Romelsjö, 2001) redovisas att sjukvårdsdirektörer, 

stadsdelsdirektörer och socialchefer ansåg att särskilt vården av psykiskt störda missbrukare 

fungerade mindre bra. Det finns kanske skäl att diskutera hur förhållandena i 

Stockholmsområdet kan förbättras.  
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Begrepp 
I denna rapport används uttrycket komorbiditet för samtidig förekomst av missbruksproblem 

och psykisk störning. Uttrycket dubbeldiagnos används då uppgifterna avser personer med 

professionellt ställd diagnos på psykisk sjukdom och beroende eller missbruk av alkohol, 

narkotika och läkemedel. Ibland förekommer uppgifter om separata diagnoser, vilket då 

redovisas. Med missbruksdiagnos  avses någon av diagnoserna alkoholberoende 

alkoholpsykos, alkoholintoxikation och alkoholmissbruk narkomani, läkemedelsberoende och 

liknande. Dessa diagnoser har koderna F10-F19 (Psykiska störningar och beteendestörningar 

orsakade av psykoaktiva substanser) i ICD-10 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 

1997, den svenska versionen av International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, Tenth Revision).  

 

Benämningen missbruksproblem används som en bred benämning för olika typer av missbruk 

eller beroende av alkohol, droger och lugnande medel/sömnmedel etc. I denna rapport har det 

förefallit lämpligt att använda benämningen ”alkohol och droger”, medan andra rapporter 

innefattar alkohol under begreppet droger. Ett skäl är att intervjuformuläret till en av de tre 

undersökningarna som denna rapport baserar sig på skiljer mellan alkohol och (andra) droger. 

Begreppen psykisk störning och  psykisk sjuklighet används som synonymer, medan begreppet 

psykisk sjukdom används då uppgifterna avser personer med professionellt ställd diagnos på 

psykisk sjukdom. 

Olika definitioner finns på hemlöshet. Kommittén för hemlöshet (2001) ger följande 

definition: ”En hemlös människa är en person som saknar tillgång till egen bostad och vars 

livsvillkor är sådana att han eller hon inte kan erhålla en reguljär bostad.” Definitionerna i de 

två undersökningarna i denna rapport som inkluderar hemlöshet tar främst sikte på 

bostadslöshet (sid. 15). 

 

Orsaksförhållanden 
Det kan finnas olika förklaringar till förekomsten av komorbiditet.  

Den psykiska störningen kan föregå missbruket, men missbruket kan också föregå den 

psykiska störningen. Man kan också tänka sig att det finns en eller flera gemensamma 

bakgrundsfaktorer som ökar sannolikheten för att både missbruksproblem och psykisk 

störning utvecklas. Vidare kan man föreställa sig att de två tillstånden (missbruksproblem och 

psykisk störning) samverkar så att de (eller vissa former av missbruksproblem och psykisk 

störning) förstärker varandra på ett negativt sätt (Muesner m fl 1998, 2001, Berglund och 

Öjehagen 1998). I en kunskapsöversikt (1998) skriver Öjehagen att studier av vilket problem 

som debuterar först (missbruksproblem eller psykisk störning) har funnit belägg för att 

psykisk störning oftare föregår missbruksproblem än tvärtom. Detta är mest uttalat hos 

kvinnor. Muesner m fl (1998) finner stöd för främst två av dessa möjliga förklaringar. De 

menar att en möjlig gemensam faktor i vissa fall är antisocial personlighetsstörning och dess 

föregångare beteendestörning eller avvikande beteende (”conduct disorder” enligt DSM-IV) 

bland barn och ungdom, något som ökar sannolikheten både för missbruk och viss psykisk 

sjuklighet, bl.a. för schizofreni. De finner vidare belägg för att vissa personer med svår 

psykisk  störning reagerar på mindre mängder alkohol och droger och mer negativt än friska, 

varvid missbruket kan utvecklas snabbare. 
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Kushner m fl (1999) studerade förekomsten av nervösa besvär och alkoholkonsumtion under 

en sju års period hos studenter på college. De fann att sannolikheten att utveckla 

alkoholberoende (bland de som ej hade detta i början av studieperioden) var c:a 4 gånger 

större bland dem med nervösa besvär under första eller fjärde året av denna vetenskapliga 

studien. Omvänt var risken att utveckla nervösa besvär (bland de som ej hade detta i början av 

studieperioden)  c:a 4 gånger större bland dem med alkoholproblem under första eller fjärde 

året av denna vetenskapliga studien. Denna är en av flera studier som ger stöd åt 

uppfattningen att det finns stöd för förekomsten av såväl missbruksproblem primärt, som 

psykisk störning primärt.  

 

I USA finner man en överrepresentation av komorbiditet bland hemlösa, samt vidare bland 

yngre patienter (George och Krystal, 2000). Sociala faktorer har sannolikt ganska stor 

betydelse för utvecklingen av komorbiditet. Frekvensen är betydligt högre i storstadsområden 

än i småstadsområden och på landsbygd. 

 

Undersökningar om förekomsten av komorbiditet    
Kunskapen om förekomsten av både alkohol- och drogproblem och psykisk sjukdom/störning 

(komorbiditet) hos individer kommer främst från epidemiologiska befolkningsstudier och från 

kliniska studier. De kliniska studierna visar en högre förekomst av komorbiditet än 

befolkningsstudierna eftersom personer som både har missbruksproblem och psykiska 

problem oftare söker vård än de som endast har ett av dessa problem och på att personer med 

större svårighetsgrad av missbruksproblem/psykiska problem oftare söker vård. (Man kan 

anta att den genomsnittliga svårighetsgraden av missbruksproblem/psykiska problem i den 

allmänna befolkningen är lägre och bl.a. inkluderar de som ej sökt vård för problemen. 

Uppgifter från befolkningsstudier saknas från Sverige, men PART-studien torde ha möjlighet 

att ge information om komorbiditet (Forsell  och Hansson, 2001).  

Uppgifterna om andelen patienter eller individer i befolkningen som uppvisar  komorbiditet 

beror i betydande grad på vilka metoder som använts för att fastställa förekomst av missbruk 

och psykisk sjuklighet. De mest tillförlitliga resultaten får man vid väl utförda intervjuer inom 

en representativ patient- eller befolkningsgrupp med ett väl utformat och testat 

intervjuformulär som gör det möjligt att med god träffsäkerhet identifiera psykisk sjuklighet 

och missbruk. Sådana studier saknas med något undantag i Sverige, men har skett utomlands, 

f.a. i USA.  

Komorbiditet kan i samma område variera mellan olika grupper. Detta kan illustreras med en 

undersökning från en kommun utanför San Francisco (Weisner och Schmidt, 1993). Man fann 

bland patienter inom psykiatri att 38% hade ett eller flera symptom förenliga med 

alkoholberoende (ej fullt utvecklat alkoholberoende), jämfört med 65%  bland nyligen 

arresterade och 27% i den allmänna befolkningen. En sådan studie saknas från Stockholms 

län och landet i övrigt. Det ter sig dock sannolikt att det även här finns liknande skillnader. 

       

Kliniska studier 

Enligt en översikt av Öjehagen (1998) har 40-80% av missbrukare i behandling samtidigt en 

psykisk störning, medan 30-50% av patienter inom psykiatrin också har missbruksproblem. 

Liknande bedömningar görs av andra. George och Krystal (2000) skriver att omkring 50% av 

individer med psykisk sjukdom uppfyller kriterierna för alkohol- eller narkotikamissbruk, 

eller –beroende. 

 
Missbruk är ett viktigt problem vid schizofreni, med en förekomst på upp till 70% av 

patienterna enligt vissa undersökningar (George och Krystal, 2000;Dixon, 1999). Det är 

särskilt vanligt bland yngre manliga patienter med låg utbildning. Missbruk hos dessa 
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patienter är relaterat till allvarligare schizofreni, lägre compliance (följsamhet) i behandlingen 

och till våld. 

Vid bipolär (manodepressiv) psykisk sjukdom förekommer missbruk i 50-70% av fallen 

medan frekvensen är lägre (30-50%) vid vanlig unipolär behandlingskrävande depression 

(Lynskey, 1998). Liksom vid schizofreni finns ett samband med allvarligare sjukdomstillstånd 

och lägre compliance (följsamhet), och dessutom ökad risk för självmordsförsök. Vid egentlig 

depression är resultaten av behandling av alkoholberoende sämre än vanligt (Greenfield, 

Weiss och Muens LR m fl, 1998). Även vid behandlingskrävande ångest och nervösa besvär 

är resultaten av behandling av missbruk sämre, och samband finns med större svårighetsgrad 

av de nervösa besvären (George och Krystal, 2000). Det finns belägg för att post-traumatisk 

stress i typiska fall föregår missbruk (Chilcoat och Breslau, 1998). 

 

Det finns starkt stöd för att barn i behandling för psykiska störningar har ökad risk för att 

utveckla missbruk ( (Zeitlin, 1999). Detta gäller kanske allra främst vid ADHD (attention 

deficit hyperactivity disorder). 

 
Att identifiera missbruk hos patienter med psykiska sjukdomar är viktigt, då det påverkar 

behandling och prognos. Vanliga instrument, inkl ASI (Addiction Severity Index) (McLellan, 

Luborsky, Cacciola et al, 1985,  Andreasson, Lindström, Armelius m fl, 1999) är inte alltid 

tillräckligt känsliga. Rosenberg m fl (1998) har utvecklat Dartmouth Assessment of Lifestyle 

Instrument som har ökad sensitivitet och specificitet. 

 
Befolkningsstudier  

Kunskap kommer främst från epidemiologiska befolkningsstudier i USA, men också i 

Kanada, Tyskland, Nederländerna och Israel. Sådana studier har hittills saknats i Sverige, men 

PART-studien (Forsell och Hansson, 2001) har möjlighet att ge information om detta. 

 

Som nämnts ovan är förekomsten av komorbiditet lägre vid undersökningar i den allmänna 

befolkningen än i kliniska studier. Livstidsprevalensen av psykisk störning är fördubblad 

bland alkoholberoende och ännu högre bland narkotikaberoende (Öjehagen, 1998). Den 

kanske främsta grundläggande undersökningen utgörs fortfarande av den nationella studien av 

komorbiditet i USA 1990-92 (Kessler m fl, 1994). Man fann att 28,8% av befolkningen i 

åldern 15-54 år fick en diagnos som avsåg missbruk eller psykisk sjukdom under de senaste 

12 månaderna. Psykisk diagnos fanns hos 20,5% medan 4,7% fick en missbruksdiagnos och 

3,5% fick både en diagnos som avsåg psykisk sjukdom och en som avsåg missbruk. I ECA-

studien skedde intervjuer med mer än 20.000 personer i fem städer i 3 områden (Regier, 

Farmer och Rae m fl, 1990). Man fann att 6% av de intervjuade någon gång varit 

narkotikamissbrukare och att 53% av dessa haft psykiskt störning, fler än 4 gånger fler än i 

befolkningen i övrigt och dubbelt så vanligt som bland alkoholmissbrukare. 

I en gemensam studie i sex länder fann man i samtliga starka samband mellan 

missbruk/beroende och depression, ångestsjukdomar, uppförandestörning (”conduct disorder” 

enligt DSM-IV) och antisocial personlighet (Merikangas m fl, 1998). 

 

Studier och utredningar i Sverige 

I detta avsnitt presenterades några utredning, och tidigare undersökningar om förekomst av 

psykisk sjuklighet bland missbrukare i Sverige.  

I samband med socialtjänstlagen 1982 fick kommunerna ökat ansvar i att tillgodose psykiskt 

funktionshindrade personers behov. Dock fanns enligt 1992 års psykiatriutredning stora 

brister i det social stödet i form av bostäder, rehabilitering och sysselsättning. 
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Psykiatrireformen 1995 syftade till att öka möjligheterna till förbättrade levnadsförhållanden 

för psykiskt funktionshindrade.  

 

De psykiskt störda missbrukarna är en av samhällets mest utsatta grupper 

1989 fick Socialstyrelsen uppdraget  att redovisa förslag till åtgärder för att åstadkomma 

bättre samarbete och bättre vårdmöjligheter för psykiskt störda missbrukare. I samband med 

utredningen publicerades rapporten ”De glömda narkotikamissbrukarna. Vård och behandling 

av narkotikamissbrukare med psykisk sjukdom eller djupgående personlighetsstörning (SoS-

rapport 1989:33) av Ramström. 

1994 utgav Alkoholpolitiska kommissionen rapporten ”Vård av alkoholmissbrukare (SOU 

1994:27). Kommissionen ansåg att tillsynen över området missbrukare med psykisk störning 

borde skärpas, vårdbehoven borde belysas och att en kartläggning av gruppens storlek borde 

göras 

 

Redan 1984 genomförde Bertling och medarbetare en studie av en stor grupp 

narkotikamissbrukare i Stockholm. Vårdgivarna fick bedöma patienterna på basis av sin 

kännedom om dessa och skattade att 5-10% hade psykotiska tillstånd och 30-35% sannolikt 

en ”borderline” personlighet. 

 

Andréasson, Allebeck, Engström m fl. (1987) rapporterade ett klart positivt samband mellan 

frekvensen av cannabisröning samt vård för schizofreni vid en 15-årig uppföljning av 50.000 

värnpliktsmönstrande i Sverige. 

 

En mer omfattande studie genomfördes 1994 i form av fältstudier i två socialdistrikt 

(Katarina-Sofia och Hässelby-Vällingby) i Stockholms stad och fyra kommuner (Botkyrka, 

Järfälla, Sundbyberg och Upplands-Väsby) i Stockholms län samt på två LVM-hem och 

Karlsuddens sjukhus (Lassenius och Nilsson, 1994). En enkätundersökning genomfördes 

bland socialchefer och kommundelschefer i länet samt till chefsöverläkarna för de 22 

sektorerna och de sex enheterna för missbrukarvård. Nästan alla besvarade enkäten. Enligt 

enkäten fanns i Stockholms stad c:a 1.650 narkotikamissbrukare, 800 blandmissbrukare och 

3.200 alkoholmissbrukare. I länets övriga kommuner fanns c:a 1.050 narkotikamissbrukare, 

1.500 blandmissbrukare och 3.900 alkoholmissbrukare. Skattningarna enligt enkätsvaren från 

Stockholm stämde ganska väl med  den separata inventering som utförts av FoU-byrån. Enligt 

socialtjänstens bedömningar hade drygt 20% av narkotikamissbrukarna och 

blandmissbrukarna samt 12% av alkoholmissbrukarna en svår psykisk störning. Detta innebär 

att 16% av alla missbrukarna i länet (13% i Stockholms stad och 18% i övriga kommuner) 

bedömdes ha en svår psykisk störning. Med ”svår psykisk störning” avsågs psykotiska 

tillstånd, allvarliga depressioner och djupgående personlighetsstörningar. Enligt denna studie 

fanns orealistiska förväntningar hos både socialtjänst och psykiatri och också oklar 

ansvarsfördelning. 

Vid en inventering hösten 1996 fann man 70 missbrukare i Haninge kommun (Ljungström,  

1997). Det var en mycket utsatt grupp där 60% saknade egen bostad och 70% var arbetslösa. 

Behovet av psykisk vård bedömdes vara tillgodosett för 41%. 

 

FoU-enheten vid socialtjänstförvaltningen i Stockholm har sedan 1994 årligen genomfört 

kartläggningar över missbruket i Stockholm genom enkäter till socialtjänsten, senare även till 

hälso- och sjukvården och andra vårdgivare. Syftet har dels varit att få en bild av det tunga 

missbrukets utveckling, dels att få en uppfattning om vilka vårdinsatser som görs och vilka 

behov det finns av ytterligare insatser. Sedan 1996 tar man även in uppgift om personer med 

allvarlig psykisk störning. En rapport föreligger för perioden 1996-2000 av den närmast 
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ansvarige för dessa inventeringar, Erik Finne (Finne, 2001). Enkäten innehåller frågor om 

kön, nationalitet, bostad, huvudsaklig aktuell försörjning, missbruk senaste halvåret, 

dominerande preparat, HIV-infektion, kontaktformer senaste halvåret, bedömt behov av olika 

vårdresurser, ”påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad” 

samt om hemlöshet föreligger. Uppgifterna och bedömningarna kommer alltså från 

tjänstemän inom socialtjänst och vård. Antalet missbrukare har från 1996 till 2000 minskat 

från c:a 6.900 till c:a 4.900, vilket bedöms bero på  att minskat vårdutbud. Mellan 25 och 30% 

av missbrukarna har årligen bedömts ha psykisk störning. Ungefär 35% har varit hemlösa vid 

varje inventering. Antalet hemlösa har varje år uppgått till 2.800-3.000 individer. Under 

femårsperioden har i genomsnitt 17% uppvisat psykisk störning, ytterligare 24% psykisk 

störning och missbruk, ytterligare 52% missbruk och sålunda ”bara” 7% har ”enbart” varit 

hemlösa. En betydande andel av de med psykisk störning har även missbruksproblem. 

Förekomsten av psykisk störning är alltså vanligt hos missbrukare och än mer hos hemlösa i 

Stockholms stad. 

 

Sallmén, Nilsson och Berglund (1997) har genomfört en undersökning i början av 1990-talet 

av komorbiditet hos 104  manliga och kvinnliga alkoholister på ett behandlingshem i södra 

Sverige, där hälften vårdades frivilligt. De fann med användning av intervjuinstrumentet 

SCID hållpunkter för aktuell psykisk sjuklighet hos 61%  av patienterna, och för sjukdom vid 

något tillfälle i livet för 66%. Denna komorbiditet låg på samma nivå hos dem som intagits 

frivilligt som hos de som intagits med tvång, och på samma nivå hos manliga och kvinnliga 

patienter.  

I en annan studie av 87 patienter med diagnosen schizofreni vid en psykiatrisk klinik i Malmö 

fann man en livstidsprevalens av missbruk på 48%, varvid missbruket vanligen föregick den 

första behandlingskontakten pga. psykisk störning. Det fanns signifikant samband mellan 

missbruk och manligt kön, missbruk i familjen, ökad förekomst av sjukhusvård och 

kriminalitet, med sämre behandlingsresultat bland såväl aktuella som tidigare missbrukare. 

(Cantor-Graae, Nordström och McNeil, 2000). 

 

I en nyligen utkommen rapport ( Armelius, m fl, 2002) användes ASI, SASB (Structural 

Analysis of Social Behavior) och DMT (Defense Mechanism Test) på tre grupper av patienter 

i olika vårdmiljöer: en grupp i tvångsvård på LVM-institution, en i privat vård för både 

missbruk och psykisk störning samt en grupp socialtjänstklienter i öppen vård. Dessa tre 

grupper jämfördes med två grupper av patienter i psykiatrisk vård. Jämförelsen renodlades till 

att omfatta tre problemområden: psykologiska problem, sociala problem och fysisk hälsa 

sedda ur tre perspektiv: faktaperspektiv, subjektivt klientperspektiv och intervjuarperspektiv. 

Ett huvudresultat var att det finns systematiska skillnader mellan de undersökta grupperna 

inom alla områden som täcks av ASI. Framför allt gruppen LVM-klienter och patienter i 

privat vård visade omfattande och allvarliga problem inom alla områden som täcks av ASI. 

Trots detta skattade de själva sina besvär och hjälpbehov mycket lågt och till och med lägre 

än besvär med den fysiska hälsan. Enligt intervjuarperspektivet var psykologiska och sociala 

problem mycket vanligare. Intervjuarna uppskattade att mer än hälften av LVM-klienterna 

hade psykologiska och sociala problem och att hela 93% av klienterna på enskilda hem hade 

psykologiska problem. Författarna menar att LVM-vården skulle kunna utnyttja ASI till 

belysa skillnaderna mellan olika perspektiv för att förmå klienterna att ändra sitt subjektiva 

perspektiv till att bli mer bekymrade över allvaret i sina problem och därmed mer motiverade 

att göra något åt sin situation.  

 

Halldin och medarbetare har nyligen genomfört en grundlig pilotstudie av 35 hemlösa, 22 

män och 13 kvinnor med en medelålder på knappt 50 år (Halldin, Beijer, Feltsen m fl, 2001). 
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De flesta hade ett mångårigt missbruk av alkohol och andra droger. En undersökning av 

psykisk hälsa gjordes främst genom formulären ScL-90 och ASI. Nästan hälften hade en 

potentiell psykisk störning varav nästan alla med samtidiga missbruksproblem. 

 

I juni 2002 försvarade Ulla Bertling (2002) sin avhandling  om psykiska störningar bland  

narkotikamissbrukare i Stockholms län vid en studie av patienter/klienter från en 4 veckors 

period hösten 1984. I en särskild ”case finding” studie identifierades 3.405 

narkotikamissbrukare (73% var män) från socialtjänst (52%), behandlingshem, psykiatri, 

beroendevård och tvångsvård, med samma kriterier som i UNO-undersökningen (Olsson 

m.fl.,  1981). Med ett frågebatteri inriktat på psykisk funktion och personlighet fann man 

symptom på psykisk störning hos 60%, 50% med en personlighetsstörning av ”borderline” 

typ och 10% med tecken på en psykotisk störning. Berling fann starka samband mellan 

missbrukets svårighetsgrad och ”borderline” personlighetsstörning, och mellan inkonsistent 

missbruk och psykotiska personlighetsdrag. Blandmissbruk var relaterad till ökad 

personlighetsstörning, framför allt hos män. I avhandlingen sker också en analys av 

behandlingsutnyttjande, vilket bl.a. visade ett starkt samband mellan grad av 

personlighesstörning och omfattning av vårdutnyttjande. Den innehåller också en värdefull 

kunskaps- och metodöversikt. 

 

Behandling 
Det ingår ej direkt i denna rapport att försöka värdera den ökande litteraturen om behandling 

vid komorbiditet, men något ska nämnas. Enligt George och Krystal (1999) finns stöd för 

goda effekter av psykosociala interventioner, särskilt i termer av ökad compliance (följsamhet 

i behandlingen). Patienter i senare stadier i Prochaska och DiClementes modell (1983) har 

bäst prognos. Både kognitiv beteendeterapi och motivationshöjande behandling kan vara av 

värde. Det finns ganska starka belägg för att behandling i öppen vård i program som fullt ut 

integrerar behandling för psykisk sjukdom och missbruk har resultat som är överlägsna de i 

traditionell behandling för missbruk, eller för psykisk sjukdom (Drake,  Mercer-McFadden,  

Mueser K m fl, 1998;George och Krystal, 1999; SBU-rapporten, 2001). Enligt SBU-rapporten 

(2001) visar en sammanställning av tio studier av integrerade behandlingsprogram (två 

experimentella) bättre resultat av integrerad behandling än om behandlingarna var 

organisatoriskt uppdelade. I en analys av nio randomiserade studier av missbrukare med svår 

psykisk störning eller personlighetsstörningar fann man att de som behandlades för både sin 

psykiska sjukdom och missbruket uppnådde bättre resultat än vid behandling enbart för 

missbruket. Man menar dock att ytterligare studier behövs för att man ska kunna bedöma om 

själva missbruket ska behandlas med speciell metodik för patienter med samtidig psykisk 

störning. 

 

I samband med psykiatrireformen i Sverige 1995 avsattes särskilda medel till 10 

försöksverksamheter för att under en treårsperiod förbättra samverkan kring personer med 

svår psykisk störning och samtidigt missbruk (Socialstyrelsen, 1999). Utvärderingen var 

upplagd som en före-efter-undersökning där patienterna/klienterna undersöktes vid projektets 

start och efter ett år avseende problemtyngd och hjälpbehov inom olika områden, psykiska 

symptom, global funktionsnivå och livskvalitet. Till projekten anslöts 358 personer, 235 män 

och 123 kvinnor. Två huvudtyper av samverkansmodeller fanns. Den ena modellen var 

behandlingsteam där  patienternas olika problem behandlades inom ett team, och den andra 

bestod av vårdplaneringsteam där behandlingsarbetet ligger kvar hos olika organisationer i 

samverkan. Vid utvärdering efter 1,5 år hade patienterna genomsnittligt förbättrats påtagligt 

(Socialstyrelsen, 1999, Öjehagen 1999). Missbruket hade minskat betydligt. Under de senaste 

6 månaderna hade närmare 50% av patienterna med alkohol- respektive drogproblem varit 
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avhållsamma från den aktuella drogen. För flera pågick då fortfarande behandling. 

Internationellt har man funnit att det är nödvändigt med ett flerårsperspektiv för patienter med 

svåra psykiska störningar. Vid uppföljningen hade patienternas problemtyngd och hjälpbehov 

minskat (men kvarstod i många fall) inom sex av de sju problemområdena i ASI (Addiction 

Severity Index): alkohol, droger, psykisk och fysisk hälsa, familj/umgänge, kriminalitet, 

medan någon förbättring ej skett inom arbete/försörjning. Livskvalitet och psykosocial 

funktionsnivå hade förbättrats, medan slutenvårdutnyttjandet  hade minskat. I en artikel om 

denna utvärdering skriver Öjehagen (1999) att det varit svårigheter att få till stånd samarbete 

med psykiatrin. Vid diskussion om vårdplanering försöker man ibland bedöma vilket problem 

som debuterat först. Öjehagen som är en av landets mest erfarna behandlingsforskare skriver 

”Men även om man kan fastställa vilket problem som debuterat först innebär detta inte att 

vårdinsatsernas turordning är klarlagd. Det finns inget stöd för att dela upp behandlingen. 

Endera tillståndet kan periodvis ha större tyngdpunkt, men vare sig missbruket eller den 

psykiska störningen kan förbättras enbart genom att det andra behandlas. En integrerad 

behandling krävs.” 

 

Ett par framgångsrika projekt från Stockholmsområdet förtjänar att nämnas. 

I ”Gungner-projektet” i Spånga-Kista som avsåg 9 terapiresistenta psykiskt och social 

handikappade missbrukare samordnades insatser av psykiatri, missbruksvård och socialtjänst 

(Palmstierna, Gadd, Norman m fl, 2000). Samtliga patienter utom en förbättrades och behovet 

av dyr institutionsvård reducerades. 

Jess och Westerlund (1999) har utfört en kostnads/-effektanalys av dagvård för 

narkotikamissbrukare med allvarlig psykisk störning på Sabbatsbergs sjukhus i mitten av 

1990-talet. Vid den slutliga utvärderingen efter c:a 2 år fann man en kraftig kostnadsbesparing 

då man jämför kostnader före behandling med kostnader under och efter behandling i dagvård 

av de 29 patienterna. För landstingets del hade årskostnaderna minskat med 4,4 miljoner kr 

vid uppföljningen 6 månader efter utskrivning. Också kostnaderna för andra huvudmän 

minskade.
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Material och metod 

 
Uppgifterna i denna rapport kommer från särskilda analyser av uppgifter från tre olika källor: 

Landstingets vårdregister, den stora undersökningen av patienter inom landstingets och 

kommunernas missbrukarvård i Stockholms län (”Kvinnor och män i svensk 

missbrukarvård”), som utförs vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD) vid Stockholms universitet och från de årliga statistiska inventeringarna av 

missbrukare, hemlösa och psykiskt störda i Stockholms stad utförda av Erik Finne, FoU-

enheten, socialtjänstförvaltningen. Dessa tre källor har olika definition på psykisk störning 

och delvis på missbruksproblem. 

 

1. Uppgifter från landstingets vårdregister 

Landstingets vårdregister innefattar uppgifter från sluten vård, och sedan några år tillbaka 

också från öppenvårdsbesök inom olika vårdgrenar.  

Från detta register har hämtats uppgifter för femårsperioden 1997-2001 om antal män och 

kvinnor som årligen vårdats i sluten eller öppen vård med missbruksdiagnos (någon av 

diagnoserna alkoholberoende alkoholpsykos, alkoholintoxikation och alkoholmissbruk) 

narkomani, samt  läkemedelsberoende, diagnoskoderna, F10-F19 enligt ICD-10 

(Socialstyrelsen, 1997) ) som huvuddiagnos och den andel som samma år vårdats med 

diagnos avseende psykisk sjukdom (psykiatrisk diagnos) med diagnoskoderna F00-F99 enligt 

ICD-10, exklusive missbruksdiagnoser, som huvuddiagnos. Förekomsten av 

missbruksdiagnos har alltså ställts eller bekräftats av professionen.  

 

Uppgifter har också beräknats för länets samtliga sjukvårdsområden, kommuner och 

stadsdelar och relaterats till invånarantalet. Andra uppgifter avser individer i olika 

åldersgrupper. 

Uppgift redovisas också om antalet/andelen män och kvinnor som vårdats med 

missbruksdiagnos som huvuddiagnos och med psykiatrisk diagnos som bidiagnos vid samma 

vårdtillfälle. 

Dessutom har bestämts antal och andel män och kvinnor som 2001 vårdats för 

missbruksdiagnos som huvuddiagnos och som samma år vårdats med psykiatrisk diagnos som 

huvuddiagnos. Slutligen har beräknats vårdkonsumtion för personer som år 2001 vårdats för 

missbruksdiagnos och psykiatrisk diagnos 1997-2001 samt för de personer som år 2001 

vårdats för missbruksdiagnos men ej psykiatrisk diagnos 1997-2001. 

Uppgifter om psykiatrisk diagnos hos patienter som vårdats i sluten vård ( på sjukhus) för 

missbruksdiagnos presenteras också. Liknande uppgifter har hämtats om män och kvinnor 

som årligen vårdats i sluten eller öppen vård med psykiatrisk huvuddiagnos.  

 

Vid besök i öppen vård inom beroendevården sätts ingen diagnos. Vi vet alltså ej om 

patienten främst haft alkoholproblem, narkotikarelaterade problem eller varit 

läkemedelsmissbrukare.   

 

Studien innefattar patienter som vårdats inom beroendevården och inom psykiatrin. 

Den stora majoriteten av patienter med missbruksdiagnos som huvuddiagnos vårdas inom 

beroendevården, och den stora majoriteten av patienter med psykiatrisk diagnos som 

huvuddiagnos vårdas inom psykiatrin. Pga. detta och då samverkan mellan beroendevård och 

psykiatri är central vid diskussion om komorbiditet har uppgifterna i denna rapport hämtats 

från enheter inom vårdorganisationerna för beroendevård respektive psykiatrin.  

Det finns anledning att påpeka att ett okänt antal patienter med missbruksdiagnos och/eller 

psykisk sjukdom behandlas inom andra delar av sjukvården. 



 15 

 

2. Intervjuundersökning av patienter inom beroendevården i landstinget. 

Vid Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) vid Stockholms 

pågår sedan ett par år en omfattande studie av behandlingen av alkohol- och 

narkotikamissbrukare inom beroendevården i Stockholms läns landsting och inom 

socialtjänsten. Studien som sker i samarbete med beroendevården och socialtjänsten kallas 

”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” och innebär ganska omfattande intervjuer 

med c:a 1.000 patienter inom den öppna och slutna (sjukhusbundna) missbrukarvården, c:a 

1.000 klienter vid vissa enheter (bl.a. enheten för hemlösa) inom socialtjänsten i vissa 

kommuner i länet och vissa stadsdelar i Stockholm. En uppföljning sker efter ett år av dessa 

två patientgrupper, bl.a. med inriktning på att söka prognostiskt gynnsamma 

behandlingsfaktorer. Vidare kommer en undersökning ske av ett slumpvis urval i den 

allmänna befolkningen, med främsta inriktning på att identifiera och få uppgifter från 

personer med erfarenheter från tidigare behandling, eller som upplevt behandling aktuell men 

avstått pga. upplevda hinder. Detta är alltså en studie av både behandlingssystem och av 

enskilda individer i behandling. Denna rapport omfattar endast patienterna från landstingets 

beroendevård, eftersom uppgifter från andra delar av undersökningen ej finns tillgängliga då 

detta skrivs. 

 

Då detta skrivs föreligger alltså uppgifter från den första intervjuomgången av patienter på 

enheter inom landstingets beroendevård (både öppen och sluten vård). Patienter som ej 

vårdats på enheten under de senaste 3 månaderna erbjöds delta i undersökningen. Av 942 

intervjuade patienter var 658 (69,9%) män och 284 var kvinnor. Av dessa var 91 män och 15 

kvinnor, (totalt 106 personer eller 11,3%) bostadslösa. Observera att antalet bostadslösa 

kvinnor endast är 15, varför representativiteten av uppgifterna för dem är särskilt osäker. Av 

alla patienter hade 52,2% alkohol som dominerande problem, 44,3% droger som dominerande 

problem, medan 3,5% såg både alkohol och droger som dominerande problem. Andelen 

blandmissbrukare är alltså låg, vilket bör medföra stor försiktighet vid tolkning av uppgifterna 

för blandmissbrukare.  

Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor var blandmissbrukare. 

 

De som betecknas som bostadslösa hade på frågan ”Vad är ditt huvudsakliga boende?” angivit 

alternativet ”bostadslös”. Vissa individer som angivit andra alternativ som ”Hotell 

(organiserat av myndigheter)”, ”Försöks/träningslägenhet (organiserat av myndigheter)” och 

”Institution/kategorihus/familjevård (organiserat av myndigheter)” kanske uppfyller vanligen 

använda kriterier för hemlöshet, men kunskap om detta saknas från denna undersökning.  

Finne vid FoU-enheten vid Resursförvaltningen för skola och socialtjänst (Stockholms 

socialförvaltning) har sedan några år årligen utfört inventeringar av missbrukare, hemlösa och 

personer med allvarlig psykisk störning. I dessa undersökningar används följande definition: 

”Som hemlösa räknas personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något 

stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisade till tillfälliga boendealternativ 

eller är uteliggare. Till hemlösa personer räknas också de som bor på institution eller härbärge 

och som inte har någon ordnad bostad vid utskrivning.”  

Begreppet ”bostadslös”, som används för beskrivning av patienter från  ”Kvinnor och män i 

svensk missbruksbehandling”, kan alltså ses som snävare än vanligen använda definitioner av 

”hemlös”.  Från Finnes undersökning har uppgifter tagits fram till denna rapport, där 

förhållanden för bostadslösa jämförs med förhållanden för andra patienter inom 

beroendevården. 

De beskrivande uppgifter som redovisas avser typ av missbruk, boende med/utan barn, 

upplevda psykiska problem, upplevd svårighetsgrad av dessa problem, upplevda behov av 
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hjälp med dessa psykiska problem, tidigare behandling för missbruk samt orsaker till 

behandlingen. Antalet svarande på olika frågor varierar något. 

Observera att frågorna om psykiska problem är de som finns i ASI composite scores 

(McLellan, Luborsky, Cacciola et al, 1985; Andreasson, Lindström, Armelius m fl, 1999).   

I denna studie kommer all uppgifterna från patienterna. I motsats till i studie 1 finns alltså 

uppgift om typ av missbruksproblem även från patienterna i öppen vård. 

 

3. Inventeringen i Stockholms stad 1999. 

Finne vid FoU-enheten vid Resursförvaltningen för skola och socialtjänst (Stockholms 

socialförvaltning) har sedan några år årligen utfört inventeringar av missbrukare, hemlösa och 

personer med allvarlig psykisk störning. Uppgifter om personer som är aktuella eller under 

behandling har erhållits genom en enkät i oktober månad till anställda inom socialtjänsten, 

sjukvården och andra vårdgivare. För varje aktuell individ har uppgifter lämnats på en enkät 

på två sidor, där individens identitet angivits i form av s.k. rikskod (initialer, födelseår, 

födelsedag). Samma individ kan rapporteras från mer än en enhet, men de kan som regel 

identifieras. Enkäten innehåller frågor om kön, nationalitet, bostad, huvudsaklig aktuell 

försörjning, missbruk senaste halvåret, dominerande preparat, HIV-infektion, kontaktformer 

senaste halvåret, bedömt behov av olika vårdresurser, ”påtaglig psykisk störning som medför 

behov av behandling eller omvårdnad” samt om hemlöshet föreligger.  

”Som hemlösa räknas personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i nå got 

stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisade till tillfälliga boendealternativ 

eller är uteliggare. Till hemlösa personer räknas också de som bor på institution eller härbärge 

och som inte har någon ordnad bostad vid utskrivning.”  
 
Definitionen av hemlöshet är alltså ganska detaljerad, medan ”psykisk störning” är mindre 

detaljerad, men avser ett allvarligt tillstånd enligt beskrivningen. Det rör sig inte om psykisk 

störning enligt diagnoskriterier i dessa rapporter. Givetvis uppfyller en (okänd) andel av de 

som bedömts ha psykisk störning inom socialtjänsten  kriterierna för diagnos avseende 

psykisk sjukdom. Deltagandet i denna årliga inventering brukar vara högt, men ett högre 

bortfall än vanligt fanns år 2000. Med tillstånd från Finne återges nu uppgifter för år 1999, då 

uppgifter för år 2001 är under bearbetning då detta skrivs. Uppgifterna kommer dels från 

rapporten från rapporten ”Statistik över missbrukare och hemlösa år 1996-2000” och dels av 

särskilda analyser som Finne utfört till denna rapport.  

Uppgifterna avser missbrukare samt psykiskt störda och hemlösa inom gruppen missbrukare. 
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Resultat 

 
1. Analyser av data från landstingets vårdregister 

Tabell 1 visar att antalet patienter som årligen behandlats inom missbrukarvården 

(”missbrukare”) har ökat från 1997 till 2001. Ökningen per 100.0000 invånare uppgår till 

15,4% för män, till 37,1% för kvinnor och till 21,4% totalt år 2001. 

 

Tabell 1. Antal män och kvinnor som årligen behandlats inom öppen och sluten vård inom 

beroendevården i Stockholms län 1997-2001 

 

 

Årtal Män Män per 

100.00 

invånare 

Kvinnor Kvinnor per 

100.000 

invånare 

Totalt Totalt per 

100.000 

invånare 

1997 8.912 1.043 3.374 375 12.286 701 

1998 9.596 1.109 3.800 418 13.396 755 

1999 9.865 1.127 4.140 451 14.005 781 

2000 10.633 1.200 4.488 484 15.121 834 

2001 10.670 1.204 4.762 514 15.432 851 

 

Tabell 2 visar att andelen missbrukare som samma år behandlats inom psykiatrin uppgår till 

knappt 30% för män och till drygt 30% för kvinnor. 

 

Tabell 2. Antal män och kvinnor som årligen behandlats både inom beroendevården och 

psykiatrin i Stockholms län 1997-2001 och  andel av alla patienter inom beroendevården. 

 

Årtal Män, antal Män, andel 

(%) 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

andel (%) 

Total, antal Totalt, andel 

(%) 

1997 2.422 27,2 1.064 31,5 3.486 28,4 

1998 2.740 26,8 1.197 31,5 3.771 28,2 

1999 2.621 26,6 1.363 32,9 3.984 28,4 

2000 2.958 27,8 1.485 33,1 4.443 29,4 

2001 3.083 28,9 1.502 31,5 4.585 29,7 
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Tabell 3 visar att denna andel är lägst bland de yngre (framför allt) och de äldre, både 1997 

och 2001. 

 

Tabell 3. Antal män och kvinnor i olika åldersgrupper som 1997 och 2001 behandlats inom 

beroendevården och andel (%) som samma år även behandlats inom psykiatrin. 

 

Årtal Män, 

antal 

Antal 

per 

100.000 

män 

Andel  

(%)  

Kvinnor, 

antal 

Antal 

per 

100.000 

kvinnor 

Andel 

(%)  

Totalt, 

antal 

Antal 

per 

100.000 

invånare 

Andel 

(%)  

1997          

15-24 133 132 16,1 95 94 27,1 228 113 19,4 

25-44 1.168 426 29,8 508 188 34,2 1.676 308 31,0 

45-64 1.010 484 28,4 414 196 31,7 1.424 339 29,3 

65+ 109 106 19,7 46 29 23,2 155 60 20,6 

2001          

15-24 276 276 16,3 196 196 21,1 472 236       18,0 

25-44 1299 449 33,0 651 228 37,6 1950 340 34,4 

45-64 1346 610 31,6 580 261 33,8 1926 435 32,3 

65+ 145 140 25,6 58 37 29,6 203 78 26,6 

 

Tabell 4-6 visar motsvarande uppgifter som i Tabell 1-3 för dem som vårdats inom psykiatrin 

med psykiatrisk diagnos som huvuddiagnos. 

 

Tabell 4 visar att antalet patienter som årligen behandlats inom psykiatrin har ökat successivt 

från 2,6% 1997 till 3,4% 2001. Ökningen per 100.0000 invånare uppgår till 26,4% för män, 

till 32,0% för kvinnor och till 29,6% totalt. Sålunda har antalet patienter under de 5 åren ökat 

markant både inom beroendevården och inom psykiatrin. Ökningen inom missbrukarvården är 

betydligt större för kvinnor än för män, medan den är något större inom psykiatrin.  

 

En jämförelse mellan Tabell 1 och Tabell 4 visar att ungefär 4 gånger fler patienter behandlas 

inom psykiatrin än inom beroendevården år 2001. Antalet män är drygt 2 gånger fler inom 

psykiatrin och antalet kvinnor nästan 8 gånger större. 

 

Tabell 5 visar att andelen patienter inom psykiatrin som samma år behandlats inom 

beroendevården uppgår till c:a 13% för män och till c:a 4% för kvinnor, dvs markanta 

könsskillnader. Det är samma individer som ingår i Tabell 2 och 5. Andelen är lägre inom 

psykiatrin eftersom betydligt fler patienter behandlas där än inom missbrukarvården.  

 

Tabell 6 visar att denna andel är lägst bland de yngre och de äldre (framför allt), både 1997 

och 2001. 
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Tabell 4. Antal män och kvinnor som årligen behandlats inom öppen och sluten vård inom 

psykiatrin i Stockholms län 1997-2001. 

 

 

Årtal Män Män per 

100.00 

invånare 

Kvinnor Kvinnor per 

100.000 

invånare 

Totalt Totalt per 

100.000 

invånare 

1997 18.355 2.147 27.481 3.057 45.837 2.614 

1998 19.609 2.267 30.013 3.304 49.629 2.799 

1999 21.287 2.431 32.828 3.577 54.125 3.018 

2000 22.660 2.556 35.773 3.859 58.433 3.222 

2001 24.046 2.713 37.409 4.036 61.455 3.389 

 

 

Tabell 5. Antal män och kvinnor som årligen behandlats både inom psykiatrin och 

beroendevården i Stockholms län 1997-2001 och andel (%) av alla patienter inom 

psykiatrin.  

 

Årtal Män, antal Män, 

procentuell 

andel 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

procentuell 

andel 

Totalt, antal Totalt, 

procentuell 

andel 

1997 2.422 13,2 1.064 3,9 3.486 7,6 

1998 2.574 13,1 1.197 4,0 3.771 7,6 

1999 2.621 12,3 1.363 4,2 3.984 7,4 

2000 2.958 13,1 1.485 4,2 4.443 7,6 

2001 3.083 12,8 1.502 4,0 4.585 7,5 

 

Tabell 6. Antal män och kvinnor i olika åldersgrupper som 1997 och 2001 behandlats inom 

psykiatrin och beroendevården och andel (%) av alla patienter inom psykiatrin. 

 

Årtal Män, 

antal 

Män,  

antal per 

100.000 

män 

Andel 

(%) 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

antal per 

100.000 

kvinnor 

Andel 

(%)  

Totalt, 

antal 

Totalt, 

antal per 

100.000 

invånare 

Totalt, 

andel 

(%)  

1997          

15-24 133 132 8,7 95 94 3,1 228 113 4,9 

25-44 1.168 426 12,6 508 188 3,9 1.676 308 7,5 

45-64 1.010 484 16,8 414 196 5,0 1.424 339 10,0 

65+ 109 106 8,0 46 29 1,6 155 60 3,7 

2001          

15-24 276 276 11,3 196 196 4,1 472 236 6,5 

25-44 1.299 449 11,7 651 228 3,8 1.950 340 6,9 

45-64 1.346 610 16,9 580 261 5,1 1.926 435 10,0 

65+ 145 140 8,8 58 37 1,8 203 78 4,1 
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Tabellerna 7-9 visar antal patienter inom beroendevården och den andel som även vårdats 

inom psykiatrin för sjukvårdsområdena, kommunerna och för stadsdelarna i Stockholm. 

Antalet individer som kan fördelas på dessa geografiska områden understiger totalantalet 

individer (n=15.432, Tabell 1), eftersom uppgift om patientens adress ibland saknas.  

 

Tabell 7 visar att antalet patienter inom missbrukarvården per 100.000 invånare år 2001 är 

nästan dubbelt så stor inom södra sjukvårdsområdet som inom nordöstra, sydvästra och 

sydöstra sjukvårdsområdena (näst sista kolumnen). Andelen patienter inom beroendevården 

som vårdats inom psykiatrin är å andra sidan lägre inom södra SO, men också inom sydöstra 

SO (sista kolumnen). Dessa skillnader som kan bero på strukturella förhållanden, skillnader i 

tillgänglighet för alkohol och narkotika och vårdstruktur förtjänar  närmare analyser. 

 

Tabell 7. Antal män och kvinnor i sjukvårdsområdena i Stockholms län som 2001 vårdats 

inom beroendevården samt den andel (%) som samma år vårdats inom psykiatrin 

 

Sjukvårds-

område 

Män, 

antal 

Män, 

antal per 

100.000 

män 

Män, 

andel 

(%)  

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor 

antal per 

100,000 

kvinnor 

Kvinnor 

andel 

(%)  

Totalt, 

antal 

Totalt, 

antal per 

100,000 

invånare 

Totalt, 

andel 

(%)  

Nordöstra 1.128 912 27,3 561 441 29,4 1.689 673 28,0 

Nordvästra 1.536 1.037 34,4 642 420 36,8 2.178 723 35,1 

Norra 2.434 1.294 33,3 1.114 550 33,9 3.548 908 33,5 

Södra 2.180 1.704 19,7 885 635 25,6 3.065 1.146 21,4 

Sydöstra 1.064 904 21,8 472 396 25,2 1.536 648 22,9 

Sydvästra 1.663 920 32.2 762 411 35.0 2.425 662 33.1 
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Tabell 8 visar att antalet män och kvinnor som behandlats inom beroendevården 2001 varierar 

ganska mycket mellan olika kommuner. Detta framkom även i rapporten ”Uppföljning av 

öppenvårdsverksamheten för vuxna inom beroendevården i Stockholms län” (Romelsjö, 

2001), som visar en betydande variation mellan kommunerna år 2000, både för alkohol- och  

narkomanidiagnoser. Det finns också en stor variation mellan kommunerna i den andel 

patienter som samma år behandlats inom psykiatrin. Denna andel ligger på cirka 44% i de två 

sociodemografiskt tämligen olika kommunerna Ekerö och Södertälje, och på 16-20% i Nacka 

och Vaxholm (sista kolumnen). 

 

Tabell 8. Antal män och kvinnor i kommunerna i Stockholms län som 2001 vårdats inom 

beroendevården samt andel (%) som samma år vårdats inom psykiatrin.  

 

Kommun Män, 

antal 

Män, 

antal 

per 

100.000 

män 

Män, 

andel 

(%)  

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

antal per 

100.000 

kvinnor 

Kvinnor, 

andel 

(%)  

Totalt, 

antal 

Totalt, 

antal per 

100.000 

invånare 

Totalt, 

andel 

(%)  

Upplands-

Väsby 

202 1.089 34,7 92 489 37,0 294 787 35,4 

Vallentuna 156 1.254 25,0 77 616 23,4 233 934 24,5 

Österåker 158 919 28,5 92 543 28,3 250 732 28,4 

Värmdö 105 673 25,7 59 389 16,9 164 533 22,6 

Järfälla 242 810 33,1 109 358 35,8 351 582 33,9 

Ekerö 67 609 49,3 34 306 35,3 101 457 44,6 

Huddinge 480 1.157 32,7 199 471 32,2 679 811 32,5 

Botkyrka 376 1.037 35,6 170 467 44,7 546 752 38,5 

Salem 42 629 38,1 26 375 38,5 68 499 38,2 

Haninge 335 971 27,8 124 358 27,4 459 664 27,7 

Tyresö 141 731 22,7 83 425 20,5 224 577 21,9 

Upplands 

Bro 

102 977 25,5 38 367 36,8 140 673 28,6 

Täby 259 871 27,0 115 377 33,0 374 621 28,9 

Danderyd 83 583 28,9 49 319 28,6 132 446 28,8 

Sollentuna 184 650 41,8 98 334 29,6 282 489 37,6 

Stockholm 5.301 1.478 27,0 2.327 599 30,5 7.628 1.021 28,0 

Södertälje 201 513 41,8 112 282 48,2 313 397 44,1 

Nykvarn 11 272 54,5 6 153 16,7 17 213 41,2 

Nacka 338 928 11,8 164 431 25,0 502 674 16,1 

Sundbyberg 221 1.351 41,6 70 405 42,9 291 865 41,9 

Solna 320 1.184 35,0 123 420 39,0 443 787 36,1 

Lidingö 183 946 28,4 112 527 31,3 295 726 29,5 

Vaxholm 49 1.094 16,3 26 564 26,9 75 825 20,0 

Norrtälje 240 914 29,2 90 345 30,0 330 630 29,4 

Sigtuna 265 1.523 27,2 112 641 37,5 377 1.081 30,2 

Nynäshamn 145 1.218 27,6 42 357 40,5 187 789 30,5 

Hela länet 10.670 1.204 28,9 4762 514 31,5 15.432 851 29,7 
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Tabell 9 visar att antalet män och kvinnor som behandlats inom beroendevården 2001 varierar 

ganska mycket mellan olika stadsdelar. Detta framkom även i rapporten ”Uppföljning av 

öppenvårdsverksamheten för vuxna inom beroendevården i Stockholms län” (Romelsjö, 

2001), som visar en betydande variation mellan kommunerna år 2000, både för alkohol- och  

narkomanidiagnoser. Det finns också en stor variation mellan kommunerna i den andel 

patienter som samma år behandlats inom psykiatrin. Vidare finns det en stor variation mellan 

stadsdelarna i den andel patienter som samma år behandlats inom psykiatrin. Denna andel 

ligger på cirka 40% på Kungsholmen och på 36% i Bromma, jämfört med drygt 20% i Farsta, 

Katarina-Sofia, Maria-Gamla stan, Skarpnäck och Vantör.  

 

Tabell 9. Antal män och kvinnor i stadsdelarna i Stockholm som 2001 vårdats inom 

beroendevården samt andel (%) som samma år vårdats inom psykiatrin.  

 

 

Stadsdel Män, 

antal 

Män, 

antal 

per 

100.000 

män 

Män, 

andel 

(%)  

 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

antal per 

100.000 

kvinnor 

Kvinnor, 

andel 

(%)  

Totalt, 

antal 

Totalt, 

antal per 

100.000 

invånare 

Totalt, 

andel 

(%)  

Kista 239 1.638 28,5 99 679 43,4 338 1.158 32,8 

Rinkeby 176 2.247 26,7 49 648 38,8 225 1.462 29,3 

Spånga-Tensta 210 1.253 34,8 82 486 23,2 292 868 31,5 

Kungsholmen 298 1.224 40,9 145 519 40,0 443 847 40,6 

Norrmalm 330 1.135 31,5 208 657 33,7 538 886 32,3 

Östermalm 328 1.140 32,0 172 528 34,9 500 815 33,0 

Katarina-Sofia 381 2.055 20,7 120 603 24,2 501 1.304 21,6 

Vantör 349 2.064 18,1 127 713 27,6 476 1.371 20,6 

Älvsjö 99 985 23,2 41 387 31,7 140 678 25,7 

Liljeholmen 221 1.512 26,2 108 712 34,3 329 1.105 28,9 

Hägersten 214 1.513 32,2 102 650 37,3 316 1.059 33,9 

Skärholmen 156 1.047 36,5 82 514 22,0 238 772 31,5 

Hässelby 465 1.651 29,9 186 622 29,6 651 1.121 29,8 

Bromma 310 1.113 37,1 131 420 33,6 441 747 36,1 

Maria-Gamla 

stan 

523 1.702 18,5 264 775 25,4 787 1214 20,8 

Enskede 257 1.195 19,1 120 489 29,2 377 819 22,3 

Skarpnäck 338 1.757 21,6 136 631 20,6 474 1.162 21,3 

Farsta 397 1.834 18,9 155 648 25,8 552 1.211 20,8 

Stockholm 5.301 1.478 27,0 2.327 599 30,5 7.628 1.021 28,0 
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Tabell 10 avser endast patienter som legat på sjukhus (sluten vård). Den visar att ganska få 

och en ganska liten andel av de patienter som legat på sjukhus inom beroendevården även 

samma år legat på sjukhus inom psykiatrin. Ett mycket större antal patienter med 

dubbeldiagnos enligt vårdregistret finns inom den öppna vården. 

 

Tabell 10. Antal män och kvinnor som årligen vårdats på sjukhus (sluten vård) inom 

beroendevården i Stockholms län 1997-2001 och som samma år även vårdats på sjukhus  

inom psykiatrin. Andel (%) av alla vårdade i sluten vård inom beroendevården som samma 

år även vårdades i sluten vård inom psykiatrin. 
 

Årtal Män, 

antal 

Män, 

andel (%)  

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

andel (%) 

Total, 

antal 

Totalt, 

andel (%) 

1997 114 3,6 67 6,2 181 4,2 

1998 102 3,1 70 6,0 172 3,9 

1999 130 3,7 71 5,5 201 4,2 

2000 134 3,4 88 6,3 222 4,2 

2001 136 3,7 87 6,2 223 4,4 

 

Tabell 11 ger kompletterande information. Den visar att ungefär 3% av patienterna inom 

sluten beroendevård med alkoholdiagnos som huvuddiagnos hade en diagnos avseende 

psykisk sjukdom som bidiagnos. Andelen var dubbelt så stor för narkomani som 

huvuddiagnos. Tolv män och nio kvinnor hade vid vårdtillfälle med läkemedelsberoende som 

huvuddiagnos även fått en psykiatrisk diagnos som bidiagnos. 

 

Tabell 11. Antal män och kvinnor som vårdats på sjukhus (sluten vård) inom 

beroendevården i Stockholms län 2001 med alkoholdiagnos som huvuddiagnos och med 

psykiatrisk diagnos som bidiagnos vid samma vårdtillfälle. 

 

Årtal Män, antal Män,  

andel (%) 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

andel (%) 

Total, antal Totalt,  

andel (%) 

Alkoholdiag-

nos och 

psykiatrisk 

diagnos 

86 3,1 32  3,4 118 3,0 

Narkomani 

och 

psykiatrisk 

diagnos 

58  5,6 33  7,2 91 6,1 
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Tabell 12 visar den andel patienter som under 2001 vårdats inom beroendevården (I) och som 

någon gång under en femårsperiod (1997-2001) även vårdats inom psykiatrin och (II) den 

andel patienter som under 2001 vårdats inom psykiatrin och som någon gång under en 

femårsperiod (1997-2001) även vårdats inom beroendevården. 

Siffrorna ska närmast jämföras med siffrorna i Tabell 1 och 5, vilka avser vård samma år 

(2001, ej 1997-2001) för de som vårdats inom beroendevården (Tabell 1) respektive inom 

psykiatrin (Tabell 5).  Givetvis är antalet (7.504) och andelen högre i Tabell 12, som avser en 

femårsperiod än i Tabell 1 och 5, som avser ett år, 2001. Närmare 50% av patienterna, med en 

större andel för kvinnor än för män, inom beroendevården år 2001 har alltså behandlats inom 

psykiatrin någon gång 1997-2001. Tabell 1 visar att närmare 30% behandlats samma år, dvs 

2001. Detta innebär att c:a 20% (50%-30%=20%) av patienterna inom beroendevården 2001 

behandlats inom psykiatrin 1997-2000 (men ej år 2001).  

Närmare 7000 patienter har behandlats inom psykiatrin 2001 och inom beroendevården 1997-

2001. Det är nästan lika många som de som behandlats inom beroendevården 2001 (7.504), 

och inom psykiatrin 1997-2001. Andelen är dock lägre, eftersom antalet patienter inom 

psykiatrin är ungefär 4 gånger fler än inom beroendevården. En del individer kan tillhöra båda 

kategorierna I och II i  Tabell 12. 

 

Tabell 12.  

I. Antal män och kvinnor som 2001 behandlats inom beroendevården i Stockholms 

län och som 1997-2001 även behandlats inom psykiatrin. Andel (%) av alla som 

2001 behandlats inom beroendevården 

II. Antal män och kvinnor som 2001 behandlats inom psykiatrin i Stockholms län och 

som 1997-2001 även behandlats inom beroendevården. Andel (%) av alla som 2001 

behandlats inom psykiatrin 

 

 Män, antal Män, andel 

(%) 

Kvinnor, 

antal 

Kvinnor, 

andel (%) 

Total, antal Totalt, andel 

(%) 

I 4.991 46,8 2.513 52,8 7.504 48,6 

II 4.336 18,0 2.588 6,9 6.924 11,3 
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Tabell 13 visar att de män och kvinnor inom beroendevården 2001, som även vårdats inom 

psykiatrin 1997-2001, har en klart ökad vårdkonsumtion 1997-2001 inom alla vårdgrenar 

(beroendevård, psykiatri och annan sjukhusvård) jämfört med dem som ej även vårdats inom 

psykiatrin 1997-2001. 

 

 

Tabell 13. Konsumtion av öppen (ÖV) och sluten vård (SV) 1997-2001 hos de patienter 

inom beroendevården 2001 som vårdats inom psykiatrin 1997-2001, och hos de patienter 

som ej vårdats inom psykiatrin under denna period. 

 

 Män    Kvinnor    

 Antal 

ÖV-

besök i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

inom 

psykiatri  

Antal 

SV- 

dagar, 

inom 

övrig 

sjukvård   

Antal 

ÖV-

besök i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

inom 

psykiatri  

Antal 

SV- 

dagar, 

inom 

övrig 

sjukvård 

Beroende 

vård 2001 

och vård 

inom 

psykiatri 

1997-2001 

(4.991 

män och 

2.513 

kvinnor) 

168.017 

 

(34 per 

person) 

69.691 

 

(14 per 

person) 

33.111 

 

(6,5 per 

person) 

56.240 

 

(11 per 

person) 

80.048 

 

(32 per 

person) 

28.557 

 

(11,5 per 

person) 

22.623 

 

(9 per 

person) 

32.283 

 

(13 per 

person) 

Beroende 

vård 2001 

och ej 

vård inom 

psykiatri 

1997-2001 

(5.679 

män och 

2.249 

kvinnor) 

127.922 

 

(22,5 per 

person) 

20.486 

 

(3,5 per 

person) 

 

- 21.648 

 

(4 per 

person) 

42.922 

 

(19 per 

person) 

7.698 

 

(3,5 per 

person) 

- 11.116 

 

(5 per 

person) 

Summa 295.939 

(28 per 

person) 

90.177 

(8,5 per 

person) 

33.111 77.888 

(7,5 per 

person) 

122.970 

(26 per 

person) 

36.255 

(7,5 per 

person) 

22.623 43.399 

(9 per 

person) 
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Tabell 14 visar att också manliga och kvinnliga patienter inom beroendevården 2001, som 

även vårdats inom psykiatrin samma år, har en klart ökad vårdkonsumtion 2001 inom alla 

vårdgrenar (beroendevård, psykiatri och annan sjukhusvård) jämfört med dem som ej även 

vårdats inom psykiatrin samma år, förutom då det gäller antalet besök inom beroendevården. 

 

 

Tabell 14. Konsumtion av öppen (ÖV) och sluten vård (SV) 2001 hos de patienter inom 

beroendevården 2001 och som vårdats inom psykiatrin samma år, och hos dem som ej 

vårdats inom psykiatrin under denna period. 

 

 

 Män    Kvinnor    

 Antal 

ÖV-

besök i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

inom 

psykiatri  

Antal 

SV-dagar 

inom 

övrig 

sjukvård  

Antal 

ÖV-

besök i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

i 

beroende

vård  

Antal 

SV-dagar 

inom 

psykiatri  

Antal 

SV-

dagar, 

inom 

övrig 

sjukvård 

Beroende- 

vård 2001 

och vård 

inom 

psykiatri 

2001 

(3.083  

män och 

1.502 

kvinnor) 

36.911 

 

(12 per 

person) 

13.838 

 

(4,5 per 

person) 

8.236 11.328 

 

(7,5 per 

person) 

18.749 

 

(12 per 

person) 

4.858 

 

(3 per 

person) 

5.505 6.488 

 

(4 per 

person) 

Beroende- 

vård 2001 

och ej vård 

inom 

psykiatri 

2001 

(7.587 män 

och 3.260 

kvinnor) 

84.284 

 

(11 per 

person) 

10.919 

 

(1,5 per 

person) 

- 11.590 

 

(3,5 per 

person) 

39.362 

 

(12 per 

person) 

4.058 

 

(1 per 

person) 

- 5.440 

 

(1,5 per 

person) 

Summa 121.195 

(11,5 per 

person) 

24.757 

(2,5 per 

person) 

8.236 22.918  

(5 per 

person) 

58.111 

(12 per 

person) 

8.916 

(2 per 

person) 

5.505 11.928 

(2,5 per 

person) 
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2. Uppgifter från intervjuundersökningen av patienter inom landstingets beroendevård 
Tabell 15 visar att andelen män med drogproblem och med blandmissbruk är större bland de 

bostadslösa män. Observera att antalet bostadslösa kvinnor endast är 15, varför 

representativiteten av uppgifterna för dem är särskilt osäker 

 

Tabell 15. Typ av missbruksproblem bland patienter inom landstingets beroendevård. Andel 

i % som svarat ja på varje alternativ.  

 

Typ av 

missbruks-

problem 

Män  

Total  

n=658 

Kvinnor  

Total 

n=284 
Bostads

lös 

(n=91) 

Inte 

bostadslös 

(n=567) 

Inte 

bostads 

Lös 

(n=15) 

Bostadslös 

(n=15) 

Alkohol 46,6 % 57,0 % 55,6 % 20,0 % 45,7 % 44,3 % 

Både alkohol 

och droger 

5,7 % 2,9 % 3,3 % - 4,2 % 3,9 % 

Droger 47,7 % 40,1 % 41,1 % 80,0 % 50,2 % 51,8 % 

 
Av alla patienter hade 52,2% alkohol som dominerande problem, 44,4% droger som 

dominerande problem, medan 3,5% såg både alkohol och droger som dominerande problem. 

Andelen blandmissbrukare är alltså låg, vilket medför försiktighet vid tolkning av uppgifterna 

för blandmissbrukare.  

 

Tabell 16. Typ av boende senaste tre åren bland  patienter inom landstingets beroendevård. 

Andel (%) av alla patienter som svarat ja på varje alternativ.  

 

 

Boende 

Män Kvinnor Total 

(n=942) 
 

Bostads-

lös 

(n=91) 

Inte 

bostads-

lös 

(n=567) 

Bostads-

lös 

(n=15) 

Inte 

bostads-

lös 

(n=269) 

Med barn 5,3 % 

(n=9) 

47,4 % 

(n=71) 

1,3 % 

(n=2) 

46,1 % 

(n=78) 

100,0 % 

(n=160) 

Utan barn 10,6 % 

(n=76) 

62,5 % 

(n=370) 

1,7 % 

(n=13) 

25,3 % 

(n=313) 

100,0 % 

(n=772) 

Total 9,7 % 60,0 % 1,6 % 28,7 % 100,0 % 

 

Totalt levde 787 patienter (83,8 %) utan barn och 162 (16,2 %) med barn; (antalet är lägre i 

Tabell 16 pga bortfall). Andelen var som väntat påtagligt lägre bland de  bostadslösa. 

 

Tabell 17 visar förekomsten av olika slag av psykiska problem under de senaste 30 dagarna, 

enligt de manliga patienternas egna uppgifter. Tabellen visar att närmare 50% av både 

bostadslösa och övriga män upplevt något slag av psykiska problem under de senaste 30 

dagarna Förekomsten av psykiska problem var särskilt hög bland blandmissbrukare. 

Skillnaderna är små mellan bostadslösa och ej bostadslösa för de flesta av de separata 

problemen. Man kan dock notera att självmordstankar och självmordsförsök var vanligare 

bland de bostadslösa, främst då bland de med alkohol som dominerande drog. Vidare var 

andelen som ordinerats läkemedel för psykiskt eller känslomässigt problem hälften så stor 

bland de bostadslösa (trots att en lika stor andel upplevt sådana problem). Observera att 
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frågorna om psykiska problem är de som finns i ASI composite scores (McLellan, Luborsky, 

Cacciola et al, 1985; Andreasson, Lindström, Armelius m fl, 1999).   

 

Tabell 17. Upplevd psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland bostadslösa och 

andra män inom landstingets beroendevård. Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

Observera att de sex först nämnda typerna av problem avser sådana som ej har samband med 

alkohol och droger enligt patientens bedömning. 

 

 

 

 

Bostadslös (n=91)  

Totalt 

Inte bostadslös (n=567)  

Totalt Bara 

alkohol 

Alkohol 

och droger 

Bara 

droger 

Bara 

alkohol 

Alkohol 

och 

droger 

Bara 

droger 

Allvarlig 

depression (minst 

2 v)    

 

16,2 % - 8,6 % 11,8 % 11,7 % 12,5 % 10,6 % 11,3 % 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd 

(minst 2 veckor)  

 

13,5 % - 11,4 % 11,8 % 15,6 % 18,8 % 12,6 % 14,5 % 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor)  

18,9 % - 8,6 % 13,2 % 15,9 % 20,0 % 14,1 % 15,3 % 

Hallucinationer  

 

- - 2,9 % 1,3 % 3,3 % - 3,4 % 3,2 % 

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende  
 

5,3 % 25,0 % 14,3 % 10,4 % 6,6 % 6,3 % 9,6 % 7,8 % 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem   
 

5,3 % - 17,1 % 10,3 % 17,3 % 18,8 % 23,0 % 19,6 % 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar   
 

31,7 % 80,0 % 21,1 % 29,8 % 17,7 % 25,0 % 18,7 % 18,3 % 

Självmordsförsök   
 

7,3 % 20,0 % 5,3 % 7,1 % 4,8 % 12,5 % 3,7 % 4,6 % 

Något av 

ovanstående  

45,9 % 75,0 % 50,0 % 49,3 % 48,7 % 53,3 % 49,3 % 49,0 % 
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Tabell 18 ganska små skillnaderna i den höga förekomsten av olika psykiska problem någon 

gång under livet bland bostadslösa och icke bostadslösa manliga missbrukare inom 

beroendevården. Siffrorna är särskilt höga bland blandmissbrukare. 

 

Tabell 18. Upplevd psykisk ohälsa tidigare under livet bland bostadslösa och andra män 

inom beroendevården. Andel  ( %)  som svarat ja på varje alternativ. De sex först nämnda 

typerna av problem ska ej ha samband med alkohol och droger enligt patientens bedömning. 

 

 

 

 

Bostadslös (n=91)  

Total 

Inte bostadslös (n=567)  

Total Bara 

alkohol 

Alkohol 

och droger 

Bara 

droger 

Bara 

alkohol 

Alkohol 

och 

droger 

Bara 

droger 

Allvarlig 

depression  

(minst 2 veckor) 

 

61,0 % 25,0 % 45,0 % 51,8 51,1 % 73,3 % 48,4 % 50,6 % 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd  

(minst 2 veckor) 

 

46,3 % 50,0 % 47,5 % 47,1 % 49,0 % 66,7 % 51,6 % 50,5 % 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor) 

 

48,7 % 75,0 % 37,5 % 44,6 % 34,0 % 64,3 % 49,1 % 40,8 % 

Hallucinationer   19,5 % - 10,0 % 14,1 % 10,3 % 12,5 % 14,2 % 11,9 % 

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende 

32,5 % 50,0 % 41,0 % 37,3 % 26,3 % 33,3 % 43,8 % 33,5 % 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem   

45,0 % 40,0 % 33,3 % 39,3 % 43,9 % 50,0 % 48,9 % 46,1 % 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar   

51,2 % 60,0 % 42,1 % 47,6 % 36,5 % 68,8 % 44,7 % 40,8 % 

Självmordsförsök  29,3 % 20,0 % 28,2 % 28,2 % 19,9 % 43,8 % 24,0 % 22,2 % 

Något av 

ovanstående  

81,1 % 100,0 % 78,9 % 80,8 % 84,4 % 100,0 % 89,8 % 87,0 % 

 

 

 

 

 

Tabell 19 och 20 visar förhållandena för kvinnor. Uppgifterna om representativiteten av 

uppgifter för de bostadslösa kvinnorna är särskilt osäker. Andelen kvinnliga patienter med 

psykiska problem under de senaste 30 dagarna och någon gång under livet är mycket högt, 
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liksom det var bland männen. En jämförelse mellan kvinnliga och manliga icke bostadslösa 

patienter (Tabell 17) är relevant. Den visar att psykiska problem under de senaste 30 dagarna 

var vanligare bland kvinnliga än bland manliga patienter. Särskilt gäller detta kvinnliga 

blandmissbrukare (81,8% mot 53,3%). Siffrorna för andelen kvinnliga patienter med psykiska 

problem tidigare (Tabell 20) i livet är mycket höga, liksom bland manliga patienter (Tabell 

18). 

 

Tabell 19. Upplevd psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland bostadslösa och 

andra kvinnor inom landstingets beroendevård. Andel  (%)  som svarat ja på varje 

alternativ. De sex först nämnda typerna av problem har ej samband med alkohol och droger 

enligt patientens bedömning. 

. 

 

 Bostadslös,  

Totalt 

(n=15) 

Inte bostadslös (n=269)  

Totalt Bara 

alkohol 

Alkohol 

och 

droger 

Bara 

droger 

Allvarlig 

depression (minst 

2 veckor) 

13,3 % 14,3 % 9,1 % 9,8 % 11,8 % 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd 

(minst 2 veckor) 

13,3 % 24,8 % 36,4 % 13,0 % 19,4 % 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor) 

13,3 % 19,5 % 18,2 % 12,3 % 15,9 % 

Hallucinationer  

 

- 1,8 % 9,1 % 1,6 % 2,0 % 

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende  

24,4 % 8,0 % 27,3 % 10,5 % 10,1 % 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem  

100,0 % 23,7 % 54,5 % 29,4 % 27,9 % 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar   

33,3 % 18,8 % 27,3 % 19,0 % 19,3 % 

Självmordsförsök  6,7 % 4,3 % 9,1 % 3,1 % 3,9 % 

Något av 

ovanstående 

64,3 % 59,8 % 81,8 % 55,0 % 58,4 % 
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Tabell 20. Upplevd psykisk ohälsa tidigare i livet bland bostadslösa och andra kvinnor inom 

landstingets beroendevård. Andel ( %) som svarat ja på varje alternativ.  De sex först 

nämnda problemen har ej samband med alkohol och droger enligt patientens bedömning. 

 

 

 

 

 

Bostadslös, 

totalt (n=15) 

Inte bostadslös (n=269)  

Totalt Bara 

alkohol 

Alkohol 

och 

droger 

Bara 

droger 

Allvarlig 

depression (minst 

2 veckor) 

 

53,3 % 65,0 % 45,5 % 65,4 % 64,3 % 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd 

(minst 2 veckor) 

 

60,0 % 62,4 % 72,7 % 65,6 % 64,5 % 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor) 

 

53,3 % 37,9 % 54,5 % 43,7 % 41,5 % 

Hallucinationer  

 

26,7 % 7,7 % 45,5 % 10,2 % 10,5 % 

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende   

 

33,3 % 24,8 % 36,4 % 25,8 % 25,8 % 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem   

 

66,7 % 56,0 % 54,5 % 62,5 % 59,2 % 

 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar   

 

40,0 % 51,7 % 45,5 % 52,0 % 51,6 % 

Självmordsförsök   

 

26,7 % 32,5 % 36,4 % 30,7 % 31,8 % 

Något av 

ovanstående  

80,0 % 87,7 % 100,0 % 90,3 % 89,6 % 
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Tabell 21 visar den upplevda svårighetsgraden av de psykiska problemen för män  Mellan 

40% och 60% ansåg att de psykiska problemen var påtagliga eller mycket stora, med de 

högsta siffrorna för blandmissbrukarna.  

 

Tabell 21. Upplevd svårighetsgrad av psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland 

bostadslösa och andra män inom landstingets beroendevård. Andel ( %) som svarat ja på 

varje alternativ. 

 

 

 

Bostadslösa (n=91) Inte bostadslösa (n=567) 

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget problem 30,0 % 40,0 % 38,5 % 36,1 % 26,7 % 32,0 % 

Litet problem 5,0 % - 10,3 % 5,8 % - 6,8 % 

Måttligt 

problem 

15,0 % - 12,8 % 12,6 % 13,3 % 14,2 % 

Påtagligt 

problem 

15,0 % 40,0 % 15,4 % 24,8 % 33,3 % 23,3 % 

Mycket stort 

problem 

35,0 % 20,0 % 23,1 % 20,6 % 26,7 % 23,7 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 22 visar att andelen som upplever psykiska problem som påtagliga eller mycket stora 

är ännu högre bland kvinnor än män. Observera åter att uppgifterna om representativiteten av 

uppgifter för de få bostadslösa kvinnorna är särskilt osäker  En jämförelse mellan icke 

bostadslösa kvinnliga och manliga patienter är dock relevant.  

 

Tabell 22. Upplevd svårighetsgrad av psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland 

bostadslösa och andra kvinnor inom landstingets beroendevård. Andel (%) som svarat ja på 

varje alternativ. 

 

 

 

 

Bostadslös (n=15) Inte bostadslös (n=269) 

Alkohol Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget problem 33,3 % 8,3 % 29,9 % 9,1 % 26,0 % 

Litet problem - - 4,3 % - 3,9 % 

Måttligt 

problem 

- 16,7 % 9,4 % 18,2 % 18,9 % 

Påtagligt 

problem 

33,3 % 25,0 % 31,6 % 27,3 % 17,3 % 

Mycket stort 

problem 

33,3 % 50,0 % 24,8 % 45,5 % 33,9 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

* Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor hade både alkohol och droger som 

dominerande drog. 
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Tabell 23 visar att en majoritet av manliga missbrukare  med psykiska problem upplever 

behov av hjälp för detta, både bland de bostadslösa och de som ej var bostadslösa. En särskilt 

stor andel av blandmissbrukarna upplever hjälpbehov.  

 

Tabell 24 visar att också en stor andel av de kvinnliga missbrukare med psykiska problem 

upplever behov av hjälp för detta. Jämförelsen med män är relevant för de som ej saknar 

bostad eftersom gruppen bostadslösa kvinnor endast omfattar 15 personer.  

 

Tabell 23. Upplevt behov av hjälp för aktuella psykiska problem bland bostadslösa och 

andra män inom landstingets beroendevård. Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

 

 

Bostadslösa (n=91) Inte bostadslösa (n=567) 

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget behov av 

hjälp 

34,1 % 40,0 % 48,7 % 40,8 % 26,7 % 37,3 % 

Litet behov av 

hjälp 

4,9 % - 5,1 % 6,5 % - 6,0 % 

Måttligt behov 

av hjälp 

7,3 % - 7,7 % 11,0 % - 9,7 % 

Påtagligt behov 

av hjälp 

12,2 % 20,0 % 5,1 % 16,5 % 26,7 % 15,7 % 

Mycket stort 

behov av hjälp 

41,5 % 40,0 % 33,3 % 25,2 % 46,7 % 31,3 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 24. Upplevt behov av hjälp för aktuella psykiska problem bland bostadslösa och 

andra kvinnor inom landstingets beroendevård. Andel ( %) som svarat ja på varje 

alternativ. 

 

 

 

Bostadslös* (n=15) Inte bostadslös (n=269) 

Alkohol Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget behov av 

hjälp 

33,3 % 8,3 % 35,9 % 9,1 % 32,3 % 

Litet behov av 

hjälp 

- 8,3 % 6,0 % 18,2 % 2,4 % 

Måttligt behov 

av hjälp 

33,3 % 8,3 % 6,0 % - 9,4 % 

Påtagligt behov 

av hjälp 

- 8,3 % 17,1 % 36,4 % 9,4 % 

Mycket stort 

behov av hjälp 

33,3 % 66,7 % 35,0 % 36,4 % 46,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

* Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor hade både alkohol och droger som 

dominerande drog. 
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Tabell 25 och 26 visar att de manliga patienterna i landstingets missbrukarvård har mycket 

omfattande erfarenheter av tidigare behandling av olika slag, både inom och utanför 

landstinget.  

Tabell 25 visar bl.a. att en större andel av de manliga bostadslösa alkohol- och 

blandmissbrukarna rapporterar erfarenhet av akut beroendevård och av annan sjukhusvård, än 

de icke bostadslösa. En något lägre andel har sökt på öppenvårdsmottagningarna. 

Erfarenheterna av privat sjukvård är mer ovanlig bland de bostadslösa manliga 

alkoholmissbrukarna än bland dem som ej var bostadslösa. Erfarenheter av metadonprogram 

och annan sjukvård är också större hos de bostadslösa männen. 

 

Tabell 26 visar med något undantag att en större andel av de kvinnliga bostadslösa 

missbrukare har erfarenhet av behandling utanför landstinget, än de icke bostadslösa 

missbrukarna. Skillnaderna är särskilt stora för alkohol- och blandmissbrukarna då det gäller 

insatser inom socialtjänsten,  erfarenheter av behandlingshem, stödboende och tvångsvård. 

 

Tabell 25. Erfarenheter av behandling inom hälso- och sjukvården för alkohol- och 

drogproblem bland bostadslösa och andra män inom landstingets beroendevård. Andel (%) 

som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

Bostadslös (n=91) Inte bostadslös (n=567) 

Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Akut slutenvård inom 

beroendevården   

 

82,9 % 80,0 % 43,6 % 60,6 % 50,0 % 46,0 % 

Avgiftning eller annan 

slutenvård  

87,5 % 100,0 % 70,0 % 60,5 % 43,8 % 61,2 % 

Öppenvårds-

mottagning   

48,7 % 40,0 % 51,2 % 55,2 % 68,8 % 53,7 % 

Mobila team   24,4 % - 20,0 % 3,9 % 18,8 % 7,4 % 

Metadonprogram   - 20,0 % 17,1 % 0,3 % - 10,0 % 

Slutenvård inom 

psykiatrin   

9,8 % - 14,6 % 8,4 % 25,0 % 13,9 % 

Öppenvårdsmottag-

ning inom psykiatrin   

17,1 % 20,0 % 9,8 % 13,6 % 40,0 % 17,9 % 

Annan sjukhusvård, 

slutenvård 

(landstinget)   

35,0 % 60,0 % 22,0 % 22,2 % 12,5 % 26,9 % 

Generell sjukvård, 

öppenvård 

(landstinget)   

26,8 % 25,0 % 22,5 % 33,3 % 25,0 % 24,3 % 

Privat 

sjukvård/psykolog 

/terapeut   

4,9 % - 17,5 % 21,6 % 12,5 % 16,4 % 
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Tabell 26. Erfarenheter av behandling utanför hälso- och sjukvården för alkohol- och 

drogproblem bland bostadslösa och andra män utanför landstingets beroendevård. Andel 

(%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

Bostadslös (n=91) Inte bostadslös (n=567) 

Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Intensiv öppenvård. 

Via socialtjänsten  

33,3 % 60,0 % 17,9 % 8,8 % 18,8 % 17,7 % 

Annan öppenvård 

ordnad av 

socialtjänsten 

33,3 % 100,0 % 50,0 % 23,3 % 43,8 % 45,1 % 

Behandlingshem   76,9 % 80,0 % 72,5 % 46,1 % 62,5 % 51,2 % 

Stödboende (ej 

härbärge)   

45,0 % 40,0 % 27,5 % 9,3 % - 18,9 % 

Arbetsträning   12,5 % 40,0 % 22,5 % 12,9 % 25,0 % 18,8 % 

Tvångsvård enligt 

LVM   

25,0 % 40,0 % 32,5 % 7,7 % 12,5 % 26,1 % 

Öppenvård inom el. 

ordnad av frivården, 

ex. rattfylleriprogram   

10,0 % - 15,0 % 7,7 % 25,0 % 8,2 % 

Vård/behandling på 

fängelse   

7,5 % - 20,0 % 4,8 % 12,5 % 12,3 % 

AA, NA, ”Länkarna”, 

etc.   

62,5 % 40,0 % 45,0 % 59,6 % 68,8 % 37,0 % 

Annat   45,0 % 40,0 % 51,3 % 14,4 % 26,7 % 29,6 % 

 

 

Tabell 27 och 28 visar att de kvinnliga patienterna i landstingets missbrukarvård har  mycket 

omfattande erfarenheter av tidigare behandling av olika slag, både inom och utanför 

landstinget. Observera åter att uppgifterna om representativiteten av uppgifter för de få 

bostadslösa kvinnorna är särskilt osäker. En jämförelse mellan icke bostadslösa kvinnliga och 

manliga patienter är dock relevant. Det visar sig bland annat att en större andel av de 

kvinnliga icke bostadslösa alkoholmissbrukarna hade erfarenhet av behandling inom 

psykiatrin, jämfört med de manliga, medan motsatsen gäller för blandmissbrukarna. För de 

flesta vårdkategorier är siffrorna lägre för kvinnliga än för manliga missbrukare. Ungefär 1/5 

av både manliga och kvinnliga missbrukare med egen bostad har erfarenhet av privat 

sjukvård. 
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Tabell 27. Erfarenheter av behandling inom hälso- och sjukvården för alkohol- och 

drogproblem bland bostadslösa och andra kvinnor inom landstingets beroendevård. Andel  

(%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

Inte bostadslös* 

(n=15) 

Inte bostadslös (n=269) 

Alkohol Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Akut slutenvård    66,7 % 50,0 % 54,5 % 63,6 % 28,8 % 

Avgiftning eller annan 

slutenvård   

66,7 % 63,6 % 53,6 % 72,7 % 38,6 % 

Öppenvårds-

mottagning   

66,7 % 41,7 % 55,2 % 45,5 % 34,4 % 

Mobila team   - 25,0 % 8,5 % - 9,4 % 

Metadonprogram   - 25,0 % 0,9 % - 8,7 % 

Slutenvård inom 

psykiatrin   

- 33,3 % 11,1 % 18,2 % 19,5 % 

Öppenvårdsmottag-

ning inom psykiatrin   

- 25,0 % 19,8 % 18,2 % 27,8 % 

Annan sjukhusvård, 

slutenvård 

(landstinget)   

33,3 % 41,7 % 17,9 % 18,2 % 26,2 % 

Generell sjukvård, 

öppenvård 

(landstinget)   

33,3 % 25,0 % 27,6 % 40,0 % 33,1 % 

Privat 

sjukvård/psykolog 

/terapeut   

- 16,7 % 21,7 % 27,3 % 15,7 % 

* Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor hade både alkohol och droger som dominerande drog . 
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Tabell 28. Erfarenheter av behandling utanför hälso- och sjukvården för alkohol- och 

drogproblem bland bostadslösa och andra kvinnor utanför landstingets beroendevård. 

Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

Bostadslös* (n=15) Inte bostadslös (n=269) 

Alkohol Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Intensiv öppenvård 

via socialtjänsten 

- 18,2 % 9,5 % 27,3 % 7,8 % 

Annan öppenvård 

ordnad av 

socialtjänsten 

- 54,5 % 20,7 % 27,3 % 21,4 % 

Behandlingshem   - 58,3 % 37,9 % 54,5 % 36,5 % 

Stödboende (ej 

härbärge)   

- 33,3 % 2,6 % 9,1 % 12,5 % 

Arbetsträning  - 25,0 5 9,4 % 27,3 % 11,0 % 

Tvångsvård enligt 

LVM   

33,3 % 41,7 % 4,3 % 9,1 % 18,9 % 

Öppenvård inom el. 

ordnad av frivården, 

ex. rattfylleriprogram   

- 8,3 % 3,4 % - 6,3 % 

Vård/behandling på 

fängelse   

- 8,3 % 0,9 % - 3,1 % 

AA, NA, ”Länkarna”, 

etc.   

33,3 % 33,3 % 53,0 % 54,5 % 25,0 % 

Annat   66,7 % 83,3 % 10,5 % 9,1 % 19,0 % 

* Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor hade både alkohol och droger som dominerande drog . 

 

Frågor ställdes också om ”Väg till behandling/utredning” och olika svarsalternativ 

presenterades. Den svarande skulle ange hur väl olika alternativ överensstämmer med orsaken 

till att man kom till behandling. Mer än ett alternativ kunde anges. Tabell 29 och 30 visar den 

andel i olika grupper som svarade ”Helt och hållet” eller ”Delvis” för olika alternativ.  Bilden 

är ganska likartad för män och kvinnor, för de bostadslösa och för de med bostad. Det 

vanligaste alternativet var att det var deras egen idé att komma till behandling.  Mer än hälften 

angav att de kom för att få praktisk hjälp i det dagliga livet, för att de ville få hjälp att göra 

livet lugnare och mer givande, för att de ville vila upp sig, för att få andrum Men en 

betydande andel angav också informell påtryckning ”Någon jag bryr mig om sa att jag var 

tvungen att söka hjälp om vi skulle fortsätta träffas”. Bland bostadslösa uppgav 20-30% av de 

ville undvika tvångsomhändertagande anligt LVM som orsak till behandlingen, medan 

andelen var något lägre andel bland icke bostadslösa. En minoritet uppgav att de sökte 

behandling för att de var rädda att förlora socialbidrag, fängelse eller för att de ville behålla 

sitt jobb. Mellan 45% och 80% uppgav att de remitterades till behandling från en annan 

avdelning eller mottagning (vilket ändå kan vara förenligt med svaret att det var deras egen 

idé eller med upplevda påtryckningar). 
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Tabell 29. Orsaker till att man kom till behandlingen inom landstingets beroendevård enligt 

uppgifter från bostadslösa och andra män. Andel ( %) som svarat ja på varje alternativ. 

  

 Bostadslös (n=91) Inte bostadslös (n=567) 

Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Ville få praktisk hjälp i 

dagligt liv.   

 

65,9 % 100,0 % 60,5 % 42,8 % 68,8 % 44,0 % 

Polisen förde mig hit.  

 

10,3 % 20,0 % 2,6 % 6,8 % 6,3 4,6 % 

Ville få hjälp med att göra 

mitt liv lugnare och mer 

givande.   

 

70,7 % 100,0 % 84,2 % 83,5 % 93,8 % 82,5 % 

Någon jag bryr mig om sa att 

jag var tvungen att söka hjälp 

om vi skulle fortsätta träffas.   

  

51,2 % 20,0 % 44,7 % 52,9 % 68,8 % 41,2 % 

Tillsagd att komma för att 

inte förlora socialbidrag.   

 

9,8 % - 13,2 % 3,5 % 6,3 % 8,3 % 

Tillsagd att komma för att 

undvika fängelse eller annan 

påföljd.   

 

7,3 % - 7,9 % 2,3 % 12,5 % 9,3 % 

Tillsagd att komma för att 

behålla jobb.   

4,9 % - - 7,1 % - 5,1 % 

Ville vila upp mig eftersom 

jag en längre tid inte mått bra.   

 

61,0 % 40,0 % 36,8 % 51,1 % 62,5 % 37,3 % 

Varnad att jag skulle förlora 

vårdnaden om mitt/mina barn 

om jag inte påbörjade 

behandlingen.   

 

- - 2,6 % 2,6 % - 2,8 % 

Det var min egen ide.  

 

82,9 % 100,0 % 89,5 % 86,1 % 87,5 % 85,2 % 

 

Ville få andrum, saker blev 

för komplicerade 

 

75,0 % 60,0 % 75,5 % 71,2 % 81,3 % 59,3 % 

Ville undvika tvångs-

omhändertagande enligt 

LVM.  

 

22,0 % 20,0 % 27,0 % 12,3 % 25,0 % 16,6 % 

Remitterades hit från annan 

avdelning/ mottagning.   

80,5 % 60,0 % 58,3 % 77,8 % 81,3 % 57,3 % 
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Tabell 30. Orsaker till att man kom till behandlingen inom landstingets beroendevård enligt 

uppgifter från bostadslösa och andra kvinnor. Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 Bostadslös* (n=15) Inte bostadslös (n=269) 

Alkohol Droger Alkohol Alkohol 

och 

droger 

Droger 

Ville få praktisk hjälp i 

dagligt liv.   

 

 

66,7 % 

 

54,5 %  

 

49,1 % 

 

63,6 % 

 

36,2 % 

Polisen förde mig hit.  

 

33,3 % 18,2 % 1,7 % 9,1 % 3,1 % 

Ville få hjälp med att göra 

mitt liv lugnare och mer 

givande.   

 

100,0 % 81,8 % 83,6 % 100,0 % 84,1 % 

Någon jag bryr mig om sa att 

jag var tvungen att söka hjälp 

om vi skulle fortsätta träffas.   

  

100,0 % 27,3 % 46,6 % 36,4 % 35,4 % 

Tillsagd att komma för att 

inte förlora socialbidrag.  

 

- - 3,4 % 9,1 % 3,1 % 

Tillsagd att komma för att 

undvika fängelse eller annan 

påföljd.   

- 9,1 % 1,7 % - 4,7 % 

Tillsagd att komma för att 

behålla jobb.   

- - 8,5 % - 0,8 % 

Ville vila upp mig eftersom 

jag en längre tid inte mått bra.   

 

66,7 % 36,4 % 44,8 % 54,5 % 34,4 % 

Varnad att jag skulle förlora 

vårdnaden om mitt/mina barn 

om jag inte påbörjade 

behandlingen.  

 

- - 0,9 % 18,2 % 7,1 % 

Det var min egen ide. 

 

100,0 % 100,0 % 83,1 % 90,9 % 78,7 % 

Ville få andrum, saker blev 

för komplicerade.   

 

100,0 % 63,6 % 67,2 % 81,8 % 57,6 % 

Ville undvika tvångs-

omhändertagande enligt 

LVM.   

 

33,3 % 27,3 % 14,5 % 9,1 % 11,7 % 

Remitterades hit från annan 

avdelning/ mottagning.   

100,0 % 81,8 % 62,1 % 45,5 % 57,1 % 

*Ingen av de 15 bostadslösa kvinnor hade både alkohol och droger som dominerande drog . 
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Det fanns också intresse att belysa om förhållanden skilde sig för de som bodde utan jämfört 

med de som huvudsakligen bott tillsammans med barn under de senaste 3 åren. (Få hemlösa 

uppgav att de under de senaste tre åren huvudsakligen bott tillsammans med barn).Tabell 31 

visar att andelen med upplevd psykisk ohälsa är större för kvinnor med barn än för kvinnor 

utan barn, Tabell 32 visar att en ökad andel av dessa såg psykisk ohälsa som ett mycket stort 

problem och Tabell 33 att de ansåg hjälpbehovet som större. 

 

Tabell 31. Upplevd psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland icke bostadslösa 

kvinnor utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre åren. Andel 

( %) som svarat ja på varje alternativ.  De sex först nämnda problemen avser sådana som ej 

har samband med alkohol och droger. 

 

 

 

 

Utan barn  Med barn  

Bara 

alkohol 

(n=49) 

Alkohol 

och droger 

(n=4) 

Bara 

droger 

(n=44) 

Bara 

alkohol 

(n=68) 

Alkohol 

och 

droger 

(n=5) 

Bara 

droger 

(n=22) 

Allvarlig 

depression (minst 

2 veckor)   

 

14,0 % - 7,8 % 15,4 % 16,7 % 15,2 % 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd 

(minst 2 veckor)  

 

21,8 % 40,0 % 11,1 % 34,6 % 33,3 % 18,2 % 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor)  

 

20,7 % 40,0 % 11,2 % 15,4 % - 15,2 % 

Hallucinationer  

 

2,3 %   -   

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende   

 

8,0 % 20,0 % 10,0 % 7,7 % 33,3 % 11,8 % 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem   

18,2 % 40,0 % 23,9 % 42,3 % 66,7 % 44,1 % 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar  

17,6 % 40,0 % 17,4 % 23,1 % 16,7 % 23,5 % 

Självmordsförsök  

 

3,3 % - 3,2 % 7,7 % 16,7 % 2,9 % 

Något av 

ovanstående  

57,0 % 80,0 % 50,6 % 69,2 % 83,3 % 66,7 % 
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Tabell 32. Upplevd svårighetsgrad av psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland 

icke bostadslösa kvinnor utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre 

åren. Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

 

Besvär 

Utan barn (n=202) Med barn (n=82) 

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget problem 33,0 % - 29,8 % 19,2 % 16,7 % 15,2 % 

Litet problem 4,4 % - 3,2 % 3,8 % - 6,1 % 

Måttligt 

problem 

8,8 % 40,0 % 20,2 % 11,5 % - 15,2 % 

Påtagligt 

problem 

31,9 % 20,0 % 17,0 % 30,8 % 33,3 % 18,2 % 

Mycket stort 

problem 

22,0 % 40,0 % 29,8 % 34,6 % 50,0 % 45,5 % 

 

 

Tabell 33. Upplevt behov av hjälp för aktuella psykiska problem bland icke bostadslösa 

kvinnor utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre åren. Andel (%) 

som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

 

Utan barn (n=202) Med barn (n=82) 

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget behov av 

hjälp 

38,5 % - 35,1 % 26,9 % 16,7 % 24,2 % 

Litet behov av 

hjälp 

5,5 % 40,0 % 1,1 % 7,7 % - 6,1 % 

Måttligt behov 

av hjälp 

6,6 % - 9,6 % 3,8 % - 9,1 % 

Påtagligt behov 

av hjälp 

18,7 % 40,0 % 11,7 % 11,5 % 33,3 % 3,0 % 

Mycket stort 

behov av hjälp 

30,8 % 20,0 % 42,6 % 50,0 % 50,0 % 57,6 % 

 

Tabell 34 visar att andelen med upplevd psykisk ohälsa är något större för män med barn än 

för män utan barn. Tabell 35 visar att en ökad andel av dessa såg psykisk ohälsa som ett 

påtagligt eller mycket stort problem. I dessa avseenden är förhållandena likartade för män och 

kvinnor med respektive utan barn. Tabell 36 visar att en större andel alkoholberoende män 

med barn ansåg hjälpbehovet som mycket stora, jämfört med de med barn. Bland 

drogberoende var förhållandet det motsatta. 
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Tabell 34. Upplevd psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland icke bostadslösa män 

utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre åren. Andel ( %) som 

svarat ja på varje alternativ.    
 

 

 

 

Utan barn Med barn 

Bara 

alkohol 

(n=262) 

Alkohol 

och droger 

(n=20) 

Bara 

droger 

(n=172) 

Bara 

alkohol 

(n=35) 

Alkohol 

och 

droger 

(n=1) 

Bara 

droger 

(n=34) 

Allvarlig 

depression (minst 

2 veckor) 

11,8 13,1 9,3 11,4  17,6 

Allvarlig ångest 

eller allvarliga 

spänningstillstånd 

(minst 2 veckor)  

 

14,1 13,3 12,3 27,8  14,7 

Svårigheter att 

förstå, minnas 

eller koncentrera 

sig (minst 2 

veckor) 

 

15,6 14,3 14,0 19,4  15,2 

Hallucinationer  

 

3,0 - 3,5 5,6  2,9 

Svårigheter att 

kontrollera 

våldsamt beteende   

 

4,9 6,7 11,0 16,7  26,5 

Ordinerats 

läkemedel för ngt 

psykiskt eller 

känslomässigt 

problem   

 

17,6 20,0 22,4 16,7  26,5 

Haft allvarligt 

menade 

självmordstankar   

 

17,6 26,7 20,1 22,2  11,8 

Självmordsförsök   

 

4,0 13,3 4,4 11,1   

Något av 

ovanstående  

46,9 50,0 50,9 62,9  42,4 
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Tabell 35. Upplevd svårighetsgrad av psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna bland 

icke bostadslösa män utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre 

åren. Andel (%) som svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

Utan barn Med barn  

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget problem 36,8 % 28,6 % 31,0 % 33,3 % - 38,2 % 

Litet problem 6,3 % - 8,2 % 2,8 % - - 

Måttligt 

problem 

12,9 % 7,1 % 15,2 % 11,1 % - 8,8 % 

Påtagligt 

problem 

24,6 % 35,7 % 22,3 % 25,0 % - 29,4 % 

Mycket stort 

problem 

19,5 % 28,6 % 23,4 % 27,8 % - 23,5 % 

 

 

 

Tabell 36. Upplevt behov av hjälp för aktuella psykiska problem bland icke bostadslösa män 

utan och med barn i sitt huvudsakliga boende under de senaste tre åren. Andel (%) som 

svarat ja på varje alternativ. 

 

 

 

 

 

Utan barn Med barn  

Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger Alkohol Både 

alkohol 

och 

droger 

Droger 

Inget behov av 

hjälp 

41,7 % 28,6 % 35,9 % 36,1 % - 46,9 % 

Litet behov av 

hjälp 

7,4 % - 6,5 % - - 3,1 % 

Måttligt behov 

av hjälp 

10,7 % - 9,2 % 13,9 % - 12,5 % 

Påtagligt behov 

av hjälp 

16,6 % 21,4 % 15,2 % 13,9 % 100,0 % 15,6 % 

Mycket stort 

behov av hjälp 

23,6 % 50,0 % 33,2 % 36,1 % - 21,9 % 
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3. Uppgifter från inventeringen av missbrukare, psykiskt störda och hemlösa 1999 i 

Stockholm stad.  

Uppgifterna i detta avsnitt baseras på en enkätundersökning som årligen utförs av Erik Finne, 

FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad. Enkäten som består av 15 frågor 

omfattar två sidor. Undersökningen riktar sig till socialtjänsten i Stockholm, landstingets 

enheter för beroendevård och till andra vårdgivare. Den avser uppgifter om patienter som var 

aktuella under oktober månad. De avser missbrukare och psykiskt störning och hemlöshet 

bland missbrukarna. Bedömningarna har alltså utförs av olika tjänstemän inom socialtjänst 

och vård. Det är troligt att det finns en viss variation mellan olika rapportörer i bedömning av 

kanske f.a. psykisk störning och missbruk.  

Med psykisk störning avses bl.a. ”påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling 

eller omvårdnad” .  ”Som hemlösa räknas personer som saknar egen eller förhyrd bostad och 

som inte bor i nå got stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisade till 

tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Till hemlösa personer räknas också de som bor 

på institution eller härbärge och som inte har någon ordnad bostad vid utskrivning.”  

Tabell 37 visar en uppdelning av de nära 6.000 aktuella missbrukarna på 6 olika grupper. Vi 

kan notera att totalt omkring 30%  har en psykisk störning, medan omkring 35%  är hemlösa. 

Psykisk störning är vanligare bland de kvinnliga och hemlöshet bland de manliga 

missbrukarna. C:a 13% av missbrukarna var både hemlösa och bedömdes ha en psykisk 

störning. 

 

Tabell 37. Antal män och kvinnor i olika grupper vid inventeringen av missbrukare, 

psykiskt störda och hemlösa i Stockholms stad 1999* . 

 Män  Kvinnor  Summa   

 Antal % Antal % Antal % 

Alla missbrukare 4.303  1.590  5.893  

Bara missbrukare (M) 1.986 46,2 829 52,1 2.811 47,7 

Både missbrukare och psykiskt störda (M+P) 624 14,5 382 24,0 1.006 17,1 

Både missbrukare och hemlösa (M+H) 1.109 25,8 222 14,0 1.331 22,6 

Både missbrukare, psykiskt störda och 

hemlösa (M+P+H) 

584 13,6 155 9,7 739 12,5 

Psykiskt störda (P) bland missbrukare  1.208 

(624+ 

584) 

28,1 537 33,8 1.745 29,6 

Hemlösa (H) bland missbrukare  1.693 

(1.109+ 

584) 

39,3 377 23,7 2.070 35,1 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 38 visar bl.a. som väntat att andelen bostadslösa är hög bland de hemlösa männen. En 

relativt stor andel i olika grupper bor på inackorderingshem eller i kollektiv. En relativt stor 

andel av de som ej är hemlösa har en egen lägenhet eller en försökslägenhet.  

 

Tabell 38. Fördelning (%) på boendeformer bland missbrukande män i Stockholms stad 

1999.* 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Egen lägenhet, försökslägenhet 46,9 75,5 2,2 0,7 39,4 1,6 

Andrahand, inneboende 8,5 9,5 6,6 5,6 7,6 6,2 

Föräldrahem, släkt 4,9 5,7 2,3 1,0 3,4 1,9 

Inackorderingshem och kollektivboende 10,0 4,6 22,0 24,9 14,4 23,0 

Hotellhem och motsvarande 2,6 1,3 3,1 1,9 1,6 2,6 

Sjukhem 1,9 1,1 1,9 8,8 4,8 4,3 

Bostadslös 23,6 1,3 60,0 54,1 26,8 59,0 

Annat 1,3 0,9 1,7 2,9 1,9 2,1 

Vet ej 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 

 

Tabell 39 visar bl.a. som väntat att andelen bostadslösa är hög bland de hemlösa kvinnorna, 

liksom bland de hemlösa männen. Andelen i olika grupper  som bor på inackorderingshem 

eller i kollektiv är lägre än bland männen, medan andrahandsboende är vanligare. En större 

andel än bland männen av de som ej är hemlösa har en egen lägenhet eller en försökslägenhet. 

 

Tabell 39. Fördelning (%) på boendeformer bland missbrukande kvinnor i Stockholms stad 

1999*. 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Egen lägenhet, försökslägenhet 65,1 82,7 3,6 1,9 59,4 2,9 

Andrahand, inneboende 10,3 9,3 15,6 8,3 9,0 12,6 

Föräldrahem, släkt 1,8 1,6 1,8  - 1,1 1,0 

Inackorderingshem och kollektivboende 5,0 2,8 13,8 17,8 7,2 15,5 

Hotellhem och motsvarande 0,7 0,8 0,9 1,3 0,9 1,0 

Sjukhem 1,1 1,3 0,9 6,4 2,8 3,1 

Bostadslös 15,0 0,5 61,6 59,9 17,6 60,9 

Annat 0,9 0,5 1,8 3,8 1,5 2,6 

Vet ej 0,2 0,5  - 0,6 0,6 0,3 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 40 och 41 visar att en liten minoritet av båda könen lever av eget arbete och att andelen 

är högst  bland missbrukarna. Vanligaste inkomstkällor är socialbidrag eller 

sjukbidrag/förtidspension, det senare  särskilt för missbrukare som också företer psykisk 

störning, eller både psykisk störning och hemlöshet. 

 

Tabell 40 . Fördelning (%) på försörjning bland män i Stockholms stad 1999* 

 M M+P M+H M+P+H P H 

Lön av arbete 14,9 8,7 5,8 2,0 5,5 4,5 

Studiemedel, AMS/ALU-

bidrag 

2,4 1,9 1,6 0,7 1,3 1,3 

Akassa/KAS 1,6 1,6 0,8  0,8 0,5 

Sjukpenning och 

föräldrapenning 

4,9 9,3 3,3 1,2 5,4 2,6 

Sjukbidrag/förtidspension 29,0 51,0 24,3 55,8 53,3 35,3 

Ålderspension 5,6 2,1 7,6 5,2 3,6 6,8 

Socialbidrag 34,1 22,3 43,0 26,7 24,4 37,4 

Kriminalitet/prostitution 3,2 1,1 6,7 5,4 3,2 6,3 

Kriminalvård 2,6 0,6 5,2 1,9 1,2 4,0 

Annan 0,7 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 

Vet ej 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 

 

 

Tabell 41. Fördelning (%) på försörjning bland kvinnor i Stockholms stad 1999.* 

 M M+P M+H M+P+H P H 

Lön av arbete 16,3 13,2 2,7 0,6 9,6 1,8 

Studiemedel, AMS/ALU-

bidrag 

2,6 2,3 1,8 0,6 1,8 1,3 

Akassa/KAS 1,8 1,0 1,3  0,7 0,8 

Sjukpenning och 

föräldrapenning 

8,8 11,4 3,1 2,5 8,8 2,9 

Sjukbidrag/förtidspension 28,3 45,7 15,6 58,0 49,3 33,1 

Ålderspension 4,3 4,4 2,2 1,9 3,7 2,1 

Socialbidrag 31,1 20,4 50,0 27,4 22,4 40,7 

Kriminalitet/prostitution. 3,7 0,5 16,1 4,5 1,7 11,3 

Kriminalvård 0,9 0,3 3,6 2,5 0,9 3,1 

Annan 1,3   2,7 0,6 0,2 1,8 

Vet ej 0,9 0,8 0,9 1,3 0,9 1,0 

 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 42 och 43 visar att många personer är föremål för olika åtgärder. Summorna i 

kolumnerna överstiger 100%. Detta beror på att många personer är föremål för flera åtgärder. 

Insatser av socialtjänsten dominerar, följt av insatser inom f.a. den öppna beroendevården 

(poliklinik) eller psykiatrin. Särskilt de som bedömts som psykiskt störda har haft kontakt 

med psykiatrin, men en majoritet av dem har ej haft kontakt med psykiatrin, enligt dessa 

uppgifter. En majoritet har ej haft kontakt med beroendevården. Siffrorna kan innebära en 

underrapportering, eftersom människor kan ha haft kontakt med olika vårdgivare utan att 

uppgiftslämnarna känner till detta. 

 

Tabell 42 Fördelning (%) på insatta åtgärder och kontakter bland män i Stockholms stad 

1999.* 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Sporadisk kontakt med soc.sekr. 50,3 48,0 56,0 61,6 54,6 57,9 

Regelbunden kontakt med 

socialsekreterare 

27,9 25,4 33,6 20,8 23,2 29,2 

Kontaktperson 5,0 11,8 3,1 6,6 9,3 4,3 

Regelbunden kontakt med 

annan verksamhet 

6,8 14,2 4,5 3,7 9,2 4,2 

Strukturerad öppenvård 9,0 14,1 5,6 3,9 9,2 5,0 

Behandlingshem 11,9 8,2 16,7 21,3 14,5 18,3 

Tvångsvård 2,1 1,6 3,2 3,4 2,5 3,3 

Familjehem 3,8 1,7 7,1 6,9 4,2 7,0 

Inackorderingshem 13,2 2,7 28,2 31,5 16,6 29,3 

Boendekollektiv 2,2 3,6 3,1 3,2 3,4 3,1 

Boendestöd 7,2 23,4 3,2 5,1 14,5 3,9 

Eftervård 3,5 3,5 2,5 1,0 2,3 2,0 

Poliklinik 23,4 22,9 12,3 9,5 16,4 11,3 

Psykiatrisk öppenvård 13,8 47,9 2,8 24,5 36,6 10,3 

Avgiftning 13,4 11,8 16,9 12,7 12,3 15,4 

Psykiatrisk sjukhusvård 4,2 11,7 0,7 14,4 13,0 5,5 

Övrig sjukhusvård 6,9 7,3 7,5 5,2 6,3 6,7 

Metadonbehandling 3,1 1,6 2,3 1,0 1,3 1,9 

Fängelse 5,2 2,1 9,8 5,4 3,7 8,3 

Häkte 4,3 2,7 7,0 6,3 4,4 6,7 

Frivård 8,5 4,6 12,8 8,1 6,9 11,7 

Frivilligorganisation 6,8 3,3 10,4 11,5 5,6 9,6 

Annan kontakt 14,2 22,3 8,6 88,5 17,1 9,6 

       

       

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 43. Fördelning (%) på insatta åtgärder och kontakter bland kvinnor i Stockholms 

stad 1999.* 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Sporadisk kontakt med soc.sekr. 44,0 45,7 59,4 50,3 47,1 55,6 

Regelbunden kontakt med 

socialsekreterare 

30,3 21,7 34,4 34,4 25,4 34,4 

Kontaktperson 7,4 14,5 3,6 8,9 12,9 5,8 

Regelbunden kontakt med 

annan verksamhet 

8,0 12,4 6,3 7,0 10,8 6,6 

Strukturerad öppenvård 10,8 9,6 8,9 5,1 8,3 7,3 

Behandlingshem 10,2 6,7 14,7 22,9 11,4 18,1 

Tvångsvård 2,9 2,1 7,6 7,0 3,5 7,3 

Familjehem 1,9 0,3 6,7 6,4 2,0 6,6 

Inackorderingshem 6,2 1,0 19,2 24,8 7,9 21,5 

Boendekollektiv 1,5 1,6 4,0 3,2 2,0 3,7 

Boendestöd 7,6 19,1 3,6 5,7 15,3 4,5 

Eftervård 5,7 4,4 4,5 2,5 3,9 3,7 

Poliklinik 27,8 28,4 14,7 15,9 24,8 15,2 

Psykiatrisk öppenvård 24,2 56,1 5,4 37,6 50,7 18,6 

Avgiftning 13,3 12,4 17,0 13,4 12,7 15,5 

Psykiatrisk sjukhusvård 5,9 14,7 1,3 17,2 15,4 7,9 

Övrig sjukhusvård 9,1 9,8 12,1 9,6 9,7 11,0 

Metadonbehandling 2,8 1,6 4,0 0,6 1,3 2,6 

Fängelse 2,1 0,3 9,8 1,9 0,7 6,6 

Häkte 2,0 0,3 8,0 1,9 0,7 5,5 

Frivård 4,9 1,8 13,8  3,3 11,0 

Frivilligorganisation 8,4 4,4 11,6 12,7 6,8 12,1 

Annan kontakt 20,5 26,9 13,4 17,2 24,1 15,0 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 44 och 45 visar att hjälpbehovet är omfattande enligt de olika uppgiftslämnarna. 

Fortsatt kontakt med socialsekreterare anges som central insats för 48-77% i de olika 

grupperna. Grupperna som inkluderar psykiskt störda bedöms  i stor utsträckning ha behov av 

behandling inom psykiatrin. En relativt stor andel bedöms behöva arbete, sysselsättning, 

utbildning eller arbetsrehabilitering. (Det vore givetvis intressant att veta hur stor andel som i 

realiteten får olika bedömda hjälpbehov tillgodosedda, och resultatet av detta.) 

 

Tabell 44. Fördelning (%) på olika typer av hjälpbehov bland män i Stockholms stad 1999, 

enligt bedömning av uppgiftslämnare inom socialtjänst eller vård.* 

 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Socialsekreterare 58,1 55,6 69,8 60,7 58,1 66,7 

Kontaktperson 11,0 19,3 7,9 18,8 19,0 11,7 

Strukturerad öppenvård 14,9 15,2 12,4 13,4 14,3 12,7 

Bostad 16,2 8,7 31,4 14,2 11,4 25,4 

Boendestöd 14,9 30,8 16,7 25,5 28,3 19,8 

Områdeslokal 3,2 9,6 1,2 4,4 7,1 2,3 

Utbildning eller arbetsrehab. 18,8 20,7 19,9 10,5 15,8 16,6 

Arbete 15,9 8,8 17,1 6,8 7,8 13,5 

Sysselsättning 26,4 45,8 25,0 30,8 38,6 27,0 

Social träning 11,6 22,4 9,4 20,5 21,5 13,3 

Inackorderingshem 9,6 1,4 21,7 25,2 12,9 22,9 

Behandlingshem 17,1 11,2 27,7 27,4 19,0 27,6 

Tvångsvård 2,1 2,2 3,0 3,6 2,9 3,2 

Boendekollektiv 3,5 5,4 4,0 10,0 7,6 6,0 

Omvårdnadsinstitution 4,1 2,2 7,5 10,8 6,4 8,7 

Familjehem 3,9 2,8 7,5 8,6 5,6 7,9 

Metadonbehandling 4,6 2,7 5,2 2,5 2,6 4,3 

Avgiftning 9,6 6,6 14,7 12,2 9,3 13,8 

Psykiatrisk öppenvård 19,6 61,0 3,9 49,2 55,3 19,6 

Psykiatrisk sjukhusvård 2,6 4,9 0,4 11,7 8,2 4,3 

Poliklinik 22,2 19,4 13,4 10,7 15,2 12,4 

Övrig sjukvård 4,0 4,9 4,9 2,9 3,9 4,2 

Sjukhem 3,1 1,7 3,6 11,5 6,5 6,3 

Annat 12,2 16,3 5,7 8,0 12,3 6,5 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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Tabell 45. Fördelning (%) på olika typer av hjälpbehov bland kvinnor i Stockholms stad 

1999, enligt bedömning av uppgiftslämnare inom socialtjänst eller vård.* 

 

 M M+P M+H M+P+

H 

P H 

Socialsekreterare 55,2 49,6 76,8 61,1 52,9 70,3 

Kontaktperson 15,0 23,0 8,0 21,7 22,6 13,6 

Strukturerad öppenvård 17,8 16,0 20,1 17,8 16,5 19,2 

Bostad 14,2 7,2 38,8 17,2 10,1 29,9 

Boendestöd 15,2 22,2 26,3 35,7 26,1 30,2 

Områdeslokal 3,6 8,3 2,2 7,6 8,1 4,5 

Utbildning eller arbetsrehab. 20,6 16,5 31,3 14,0 15,8 24,1 

Arbete 12,8 5,7 15,6 7,6 6,3 12,3 

Sysselsättning 26,6 34,9 27,7 36,3 35,3 31,2 

Social träning 10,5 16,0 12,1 23,6 18,2 16,8 

Inackorderingshem 4,7 0,5 18,8 15,3 4,8 17,3 

Behandlingshem 16,0 10,1 41,1 28,7 15,4 36,0 

Tvångsvård 3,7 2,3 8,5 8,9 4,2 8,7 

Boendekollektiv 3,1 4,9 4,9 10,8 6,6 7,3 

Omvårdnadsinstitution 2,5 0,5 5,8 14,6 4,6 9,4 

Familjehem 3,0 1,6 7,1 10,2 4,0 8,4 

Metadonbehandling 4,6 1,6 10,3 2,5 1,8 7,1 

Avgiftning 9,5 7,8 22,8 11,5 8,8 18,1 

Psykiatrisk öppenvård 27,7 60,7 10,7 60,5 60,7 31,2 

Psykiatrisk sjukhusvård 3,7 7,5 2,2 13,4 9,2 6,8 

Poliklinik 25,8 25,6 14,7 12,7 21,9 13,9 

Övrig sjukvård 4,8 5,2 8,9 6,4 5,5 7,9 

Sjukhem 2,8 3,9 2,2 12,1 6,3 6,3 

Annat 19,2 22,0 9,4 11,5 18,9 10,2 

* Tabellen baseras på uppgifter från Erik Finne, FoU-enheten, socialtjänstförvaltningen, 

Stockholm 
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