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Sammanfattning
Styrgruppen för dåvarande Riktlinjer i Samverkan (RIS) gav i april 2011 i uppdrag till FoU vid
Skaraborgs kommunalförbund att tillsammans med kommuner, hälso- och sjukvården och
kriminalvården i länet genomföra en studie över hur kartläggningsinstrumentet ASI används som
hjälpmedel vid gemensam vårdplanering. I uppdraget ingick också att lämna förslag på former för hur
detta kan utvecklas. Efter att RIS-projektet avslutades 2011 har styrgruppen för Kunskap till praktik i
Västra Götaland övertagit rollen som uppdragsgivare.
En projektarbetsgrupp bildades sommaren 2011. I gruppen har Bengt Eriksson deltagit från
Skaraborgs kommunalförbund, Catherine Larsson från Sjuhärad och Georg Fischer från Fyrbodal. I
arbetet har också Kristina Berglund, forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet,
deltagit. Kristina har även fungerat som projektets handledare.
Projektgruppen har i huvudsak genomfört två undersökande aktiviteter; en webenkät som
distribuerades januari/februari 2012 och en workshop i maj 2012. Webenkäten innehöll 18 frågor
som riktades till första linjens chefer inom kommunernas och regionens missbruks- och
beroendevård samt deras motsvarigheter hos frivården i länet. För att också fånga handläggarnas syn
ställdes samma frågor till behandlare och andra som har i uppgift att medverka vid gemensam
vårdplanering i länets 10 utvecklingskommuner. Sammanlagt inkom 128 svar. Svarsfrekvens 51 %.
Den andra aktiviteten var en workshop som anordnades i Göteborg i maj 2012. Där diskuterades
frågor om rutiner, kompetens och hur samverkan kan utvecklas samt när ASI ska användas vid
gemensam vårdplanering.
Resultat av svaren från webenkäten i korthet:





Majoriteten (73 %) använde inte ASI som en rutin vid gemensam individuell vårdplanering.
Det fanns ingen rutin för att kommunicera ASI före gemensam vårdplanering (98 % hade
ingen kommunikation före vårdplanering) eller att ASI-intervjun togs med till den
gemensamma vårdplaneringen (92 % svarade nej på frågan).
Majoriteten (70 %) av de som svarade ansåg att ASI har en stor potential att användas vid
gemensam vårdplanering och att den tydliggör klientens hjälpbehov på ett bra sätt (66 %).

Som hinder för att använda ASI i gemensam vårdplanering pekade många på bristen på rutiner och
gemensam kompetens liksom olikheter i de olika huvudmännens uppdrag, ansvar och synsätt. De
fördelar som angavs var att ASI ger ett tydligare underlag och en gemensam bild över klientens
problemområden och hjälpbehov, vilket ger ökad samsyn och bättre effektivitet vid samverkan.
För att utveckla former för ASI att användas på ett bättre sätt vid gemensam vårdplanering krävs
enligt svaren i enkäten tydligare rutiner och förbättrad metodkompetens både inom den egna
organisationen och gemensamt. Ett huvudmannaövergripande perspektiv bör styra vilka åtgärder
och insatser som ska genomföras.
Projektarbetsgruppen lämnar i rapporten flera förslag som innebär att nya rutiner införs både inom
de enskilda organisationerna och över huvudmannagränserna. Först och främst betonas vikten av att
den kunskap om den enskilde som framkommer i samband med ASI-intervjun faktiskt kommer
vårdplaneringssammanhanget tillgodo. Arbetsgruppen är av uppfattningen att klienten/patienten i
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princip aldrig ska behöva svara på ASI-frågorna hos mer än en huvudman om svaren redan inhämtats
av någon av vårdgrannarna. Utbildning i ASI-metoden och uppföljningsdagar bör anordnas över
huvudmannagränserna, vilket även stärker kvaliteten i samverkan. I relationen mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten föreslås en översyn av KLARA, det IT-baserade
vårdplaneringsinstrument som används i Västra Götaland, så att det uppfyller sådana behov som är
specifika för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Som alternativ till KLARA föreslås
att ett specifikt vårdplaneringsdokument arbetas fram i samråd mellan huvudmännen för att stärka
kvaliteten i samverkan.
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1. Inledning
Under senare år har en markant ökning skett vad gäller användningen av standardiserade
bedömningsinstrument inom missbruks- och beroendevården. Det instrument som används mest i
landets kommuner, hos regionens beroendevård och kriminalvården är Addiction Severity Index, ASI.
Stora satsningar har gjorts både nationellt och regionalt för att stärka kvaliteten i användningen av
instrumentet.
De ändringar som gjordes 2010 i Socialtjänstlagen (SoL 2 kap. 7§) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL
3 § f) innebär att socialtjänsten och hälso- och sjukvården har skyldighet att vid behov samordna sina
insatser för personer med samsjuklighet och att upprätta en individuell vårdplan. Den gemensamma
kompetens som finns över huvudmannagränserna när det gäller ASI innebär att instrumentet har
särskilda förutsättningar att fungera som en brygga mellan aktörerna när den ena delen av
samsjukligheten utgörs av missbruk eller beroende.
Styrgruppen för Riktlinjer i samverkan (RIS), numera Kunskap till praktik i Västra Götaland, väckte
2011 frågan om hur vårdplanering över huvudmannagränserna kan förbättras med hjälp av den
kunskap som genereras av ASI. Styrgruppen fick stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att
genomföra en undersökning i länet över hur ASI används vid gemensam vårdplanering och hur
former för detta kan utvecklas.
FoU-enheten vid Skaraborgs kommunalförbund fick uppdraget att ansvara för undersökningen. En
målsättning både vad gäller sammansättnigen av projektgrupp och målgrupp för undersökningen har
varit att tillförsäkra en bred geografisk representation i länet.
Projektgrupp för undersökningen har varit
Bengt Eriksson
Catherine Larsson
Georg Fischer
Kristina Berglund

FOU-strateg, Skaraborgs kommunalförbund
Projektledare, Sjuhärads kommunalförbund
Utvecklingsledare missbruk/beroende, Fyrbodals kommunalförbund
Fil. dr, lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs
universitet, handledare för projektet

Från projektgruppen vi vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till att
undersökningen kommit till stånd och kunnat genomföras: projektchefen för Kunskap till praktik,
styrgruppen för RIS/Kunskap till praktik i Västra Götaland och givetvis alla som svarat på webenkäten samt till er som medverkade vid vår workshop. Ett särkskilt tack också till er som bidragit
med synpunkter under arbetets gång. Ett riktigt stort tack till er alla!

Västra Götaland i september 2012
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2. Bakgrund
ASI-intervjun
Addiction Severity Index, ASI, är en internationellt etablerad intervjumetod som främst är avsedd för
användning inom missbruks- och beroendevården. I Sverige används ASI sedan slutet av 1990-talet
både i missbruks- och beroendevården och av kriminalvården. ASI är konstruerat för att fungera som
bedömnings- som uppföljningsmetod både i det direkta klientarbetet och som underlag för
verksamhetsplanering. Socialstyrelsen gör 2012 bedömningen att ASI används i c:a 70% av landets
kommuner.
ASI-instrumentet utvecklades i början av 1970-talet av Tom McLellan och hans forskarteam vid
universitetet i Philadelphia. McLellan och hans grupp kom fram till att klienternas problem inte
enbart var relaterade till missbruket utan också till deras livssituation i övrigt.
Den första svenska nationella versionen av ASI togs fram 1996 av Centrum för utvärdering av socialt
arbete, CUS. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, tog senare över samordningen
över instrumentet. Efter att IMS upphörde 2009 vilar den samordnande rollen för ASI på
Socialstyrelsen.
ASI-instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och beroenderelaterade
problem och finns i två versioner: ASI Grund och ASI Uppföljning. Grundintervjun innehåller c:a 180
frågor om klientens livssituation tidigare i livet och den senaste 30-dagarsperioden.
Uppföljningsintervjun är kortare och fokuserar på nuläget och förändringar sedan föregående
intervju. Frågorna i ASI-intervjun är indelade i sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning,
alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa.

Implementering av ASI i Sverige nationellt och regionalt
Sedan ASI-intervjun började användas i den svenska missbruks- och beroendevården i slutet av 1990talet har antalet användare stadigt ökat. Under ledning av IMS (Socialstyrelsen) har olika projekt
genomförts för att underlätta införandet i det reguljära arbetet inom missbruks- och
beroendevården. Användningen av standardiserade bedömningsinstrument ökade markant efter att
Socialstyrelsen 2007 publicerade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet, där ASI
hör till de instrument som rekommenderas.
Metodstödjarprojektet var ett projekt som pågick mellan 2007 – 2009 i samarbete mellan IMS och 12
länsstyrelser i landet, däribland Västra Götalands län. Syftet var att ge stöd till införandet och
användningen av standardiserade bedömningsinstrument. I Västra Götaland hade
kommunalförbunden Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg egna metodstödjare.
Flertalet kommuner valde att ansluta sig till ASI, varför metodstödet kom att handla om denna
metod.
Metodstödjarna hade bl. a i uppgift att:
 Stödja bildandet av lokala och delregionala nätverk för kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte
 Delta vid arbetsplatsförlagda möten för stöd och metodhandledning
 Anordna utbildning i ASI och fortsatt kompetensutveckling för handläggare, chefer
 Följa upp arbetet med ASI
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Lagstiftning och föreskrifter om samverkan vid individuell vårdplanering
1 januari 2010 ändrades Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med syfte att
säkerställa en fungerande samverkan mellan kommun och landsting när behov finns av insatser från
båda huvudmännen. Skyldigheten för kommuner och landsting att upprätta individuella planer
omfattar de personer som är i behov av samordnade insatser för att få sina behov tillgodosedda.
Enligt de likalydande skrivningarna i SoL 2 kap. 7§ och HSL 3 § f ska kommunen och landstinget
upprätta en gemensam individuell vårdplan när den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen.
Till stöd för tillämpningen finns också Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20 om samordning av
insatser för habilitering och rehabilitering. Eftersom regelverket också riktas till socialtjänstens
individ- och familjeomsorg antogs ikraftträdandet betyda att missbruks- och beroendevården skulle
vara ett område där de nya bestämmelserna kunde få stor betydelse.

ASI i de Nationella Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
Det övergripande syftet bakom Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen,
2007) var att åstadkomma en bättre och effektivare vård för personer som har missbruks- eller
beroendeproblem. Riktlinjerna är primärt framtagna för att ge vägledning för socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens verksamheter i arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblem
men också kriminalvården har anslutit sig till riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar bl. a ett 50-tal
rekommendationer för socialtjänst och hälso- och sjukvård. ASI är det ena av två
bedömningsinstrument som rekommenderas inom missbruks- och beroendevården.
Av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (sid 110) framgår att ASI fyller flera
funktioner i det enskilda patient- och klientarbetet. ASI hjälper till att kartlägga klientens situation
och problem och ger stöd för bedömningen av hjälpbehovet. Enligt riktlinjerna kan ASI användas vid
den enskildes vård- och behandlingsplanering.
Kriminalvården är i ett nationellt perspektiv en betydande användare av ASI. I denna undersökning
har vi haft som utgångspunkten att användningen av ASI vid partsammansatt klientsamverkan är av
samma betydelse oavsett om den är genomförd hos kriminalvården, socialtjänsten eller hälso- och
sjukvården.

Källa: Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården, Socialstyrelsen 2011.
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3. Uppdraget
Kunskap till praktik i Västra Götaland
Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik,
som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att brukare ska få
bästa möjliga vård och stöd när motivation finns. Den vård och det stöd som erbjuds ska utgå från
Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen 2007) och
annan aktuell kunskap.
Den bärande idén med utvecklingsarbetet är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt
ansvar för utvecklingen av missbruks- och beroendevården. Insatserna ska vara samordnade mellan
huvudmännen och ingå i en sammanhängande vårdkedja. Brukarna ska ha inflytande över insatserna.
Med stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland startade 2007 projektet Riktlinjer i Samverkan (RIS)
som ett implementerings- och utbildningsstöd till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och
kriminalvården utifrån de Nationella Riktlinjerna. På regional nivå har Kunskap till praktik varit
integrerat i RIS-projektet, som bl. a genomfört ett flertal utbildningskonferenser, baskurser samt
satsningarna på kompetensstödjare1 och utvecklingskommuner2.
Källa: www.skl.se www.riktlinjerivast.se

Studie över hur ASI används som hjälpmedel vid gemensam vårdplanering
Inför 2011 gjordes en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL)
som bl. a innefattade stöd till ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete. Ett av de strategiska
målen handlade om att följa upp och utvärdera insatser och att identifiera systembrister.
Styrgruppen för dåvarande RIS-projektet (numera Kunskap till praktik i Västra Götaland) beslöt att
rikta satsningen till föreliggande forskningsprojekt, d v s att följa upp hur kartläggningsinstrumentet
ASI används i samverkan vid individuell vårdplanering och att inhämta idéer för hur detta kan
utvecklas.
I sin uppdragshandling (bilaga 1) beskrev styrgruppen att många i personalen hos kommunernas
missbruksvård, sjukvårdens beroendevård och kriminalvården har utbildats i ASI och att medel har
tilldelats från Länsstyrelsen och Kunskap till praktik för metodstöd och utbildning. ASI
rekommenderas i Nationella Riktlinjerna som en metod för vägledning om den enskildes vårdbehov
och kan därför användas för vård- och behandlingsplanering. Styrgruppen kopplade samman detta
med lagförändringar 2010 i Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som innebär
att varje klient/patient, där detta behövs, ska ha en individuell plan för samordning av beviljade
insatser. Där flera huvudmän är inblandade bör planen vara gemensam. Styrgruppen för RIS uttalar
1

Kompetensstödjarna har som sin uppgift att, främst på den egna arbetsplatsen, verka för att de nationella
riktlinjerna blir kända och används som kunskapsbas inom missbruks- och beroendevården och att de ligger
som grund för samverkan. Cirka 150 kompetensstödjare har utsetts i länet inom socialtjänsten, hälso- och
sjukvården och kriminalvården. Efter utbildning 2009 skedde en indelning i delregionala nätverk under
samordning av projektets processledare.
2
RIS gjorde under 2009/2010 en överenskommelse med tio utvecklingskommuner i länet, som RIS-projektets
processledare hade kontinuerliga uppföljningsträffar med. De tio kommunerna är Ale, Alingsås, Bergsjöns SDN,
Lerum, Mark, Stenungsund, Strömstad, Uddevalla, Vara och Öckerö.
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att ”ASI med fördel borde kunna användas som gemensamt underlag för upprättande av individuell
plan inom missbruks- och beroendevården”. Styrgruppen gör också antagandet att det idag troligtvis
är ”få som använder ASI över huvudmannagränserna, utan om ASI används, så arbetas det med den
på var sitt håll”.
Mot bakgrund av ovanstående har styrgruppen för RIS den 29 april 2011 gett i uppdrag åt Skaraborgs
kommunalförbund FoU att tillsammans med kommuner, hälso- och sjukvården och Kriminalvården i
länet genomföra en studie över i vilken utsträckning ASI används som ett hjälpmedel vid gemensam
vårdplanering. I uppdraget ligger också att lämna förslag på hur former för sådan samverkan kan
utvecklas.
En projektgrupp bildades sommaren 2011 för att genomföra uppdraget. Gruppen har satts samman
utifrån geografisk spridning och bred kompetens om ASI-metoden samt erfarenhet av forskning. Från
Skaraborgs kommunalförbund, FOU – som också förvaltar projektet – har Bengt Eriksson ingått.
Fyrbodals kommunalförbund har representerats av Georg Fischer och Sjuhärad av Catherine Larsson,
båda med erfarenhet som metodstödjare, ASI-utbildare och som processledare för RIS (Riktlinjer I
Samverkan). Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) har representerats av Kristina
Berglund, fil. Dr, forskare och lektor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Kristina
har också fungerat som forskningsprojektets handledare.

Syfte och mål med undersökningen, avgränsning
I den projektplan (bilaga 2) som tagits fram av projektgruppen beskrivs att syftet med
undersökningen är att se i vilken utsträckning och på vilket sätt ASI används i länet som ett
hjälpmedel vid gemensam vårdplanering. Målet med undersökningen har varit att efter dialog med
intressenterna lämna förslag på former för hur ASI kan utvecklas som hjälpmedel vid gemensam
vårdplanering.
Den centrala uppgiften har således varit att undersöka i vilken utsträckning ASI används vid
gemensam vårdplanering och hur nyttan med detta kan förbättras. Andra frågeställningar som mer
handlar om generella förutsättningar för om och när ASI ska användas i klientarbetet har inte ingått i
detta uppdrag att belysa. Från projektgruppens sida gäller dock ett generellt antagande att när ASI
används i samverkan med andra huvudmän så vilar det på klientens/patientens samtycke och sker
med hänsyn till dennes bästa.
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4. Metod
Enkätundersökning
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att ställa samman ett antal frågor med både öppna
och slutna svarsalternativ som distribuerats digitalt i form av en web-enkät (esMaker). Den slutliga
utformningen av enkäten föregicks av en ”pilotundersökning” där ett 10-tal personer från några
kommuner, hälso- och sjukvården och kriminalvården tillfrågades om sina synpunkter på formulärets
utformning och tydlighet. Efter revidering skickades den slutgiltiga enkäten i januari 2012 till 166
mottagare hos de berörda huvudmännen inom länet. Efter svarstidens utgång hade 87 svar
inkommit.
Efter genomgång av bortfall tillsammans med nytillkommen information framkom att vissa
mailadresser varit felaktiga eller att enkäten av olika skäl riktats till felaktiga mottagare.
Projektgruppen valde då att skicka ut web-enkäten en andra gång till ytterligare 84 personer. Antalet
fullföljda enkätsvar uppgick därefter till 128, med en slutlig svarsfrekvens på 51 %.
Målgrupper för enkäten
Som mottagare av webenkäten valde vi att rikta oss till chefer inom socialtjänsten, hälso- och
sjukvården och kriminalvården i Västra Götalands län med funktioner som närmaste arbetsledare för
personal inom missbruks- och beroendevården eller kriminalvårdens frivård. Utöver dessa har
enkäten också sänts till den personal som haft i uppgift att medverka vid huvudmannaövergripande
vårdplanering, men där har urvalet begränsats till de 10 kommuner som inom det tidigare RISprojektet utsett till s.k. utvecklingskommuner. De 10 utvecklingskommunerna är Ale, Alingsås,
Bergsjön (stadsdel), Lerum, Mark, Stenungsund, Strömstad, Uddevalla, Vara och Öckerö.
Personalkategorier vi vände oss till var kuratorer, socialsekreterare, frivårdsinspektörer eller annan
vård- eller behandlingspersonal. I undersökningen har vi valt att använda begreppen chefer
respektive handläggare/behandlare för att beskriva de olika målgrupperna.
Vi valde också att rikta undersökningen till alla enheter i länet som tillhör målgruppen (missbruksberoendevård, frivården), även de som själva inte är etablerade användare av ASI-metoden.
Eftersom uppdraget handlat om att underöka hur ASI används i samverkan mellan huvudmännen har
vi bedömt att synpunkter från alla verksamheter har lika stor betydelse.
Svarsfrekvens/bortfall webenkät
Svarsfrekvensen som helhet var 51 %, d v s 49 % av de tillfrågade besvarade inte enkäten (128 av 250
svarade). För de 128 som fullföljde enkäten fördelade sig svaren på följande sätt:

Kommuner
Kriminalvård
Hälso- och sjukvård

Tillfrågade
130
17
103

Inkomna svar
75
8
45

Svarsfrekvens
58 %
47 %
44 %

11 personer har påbörjat enkäten men inte fullföljt; svaren har där räknats som bortfall.
Bortfallsanalys
Kommuner: 40 av 49 kommuner i Västra Götaland (81 %) finns representerade i de svar som ligger
till grund för rapporten.
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Hälso- och sjukvården: Hälso- och sjukvården finns representerade i svaren från samtliga (100 %) av
de delregionala områdena i länet (Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg). Bortfallet
från hälso- och sjukvården avser framförallt två större enheter, en för sluten abstinensvård och en
för öppenvård, som också utför abstinensvård i Göteborg. Båda enheterna omfattar större
personalgrupper där samtlig personal fått webbenkäten, varav ett flertal förefaller ha saknat uppdrag
att ha hand om patienternas vårdplanering.
Kriminalvården: För kriminalvården gäller att samtliga delregionala områden finns representerade i
svarsunderlaget (100 %).
Utvecklingskommuner: Representanter från samtliga 10 utvecklingskommuner har besvarat
webbenkäten. Vad gäller svarsfrekvensen föreligger ett omfattande bortfall från en större
utvecklingskommun i Göteborgsområdet. En tänkbar förklaring kan vara att de personer som
tillfrågades inte arbetade med utredningar utan hade andra mer specifika arbetsuppgifter. Dock var
den procentuella andelen personer som besvarade enkäten i den aktuella kommunen inte avvikande
från andra delregionala områden.
Analys: Projektgruppen anser, trots ett bortfall på cirka hälften av tillfrågade, att representativiteten
är tillfredsställande vad gäller de geografiska områden som ingår i underlaget och för de olika
huvudmännen i rapporten.

Workshop
Som en del i den andra delen av projektuppdraget – att lämna förslag på hur man kan utveckla
former för hur ASI kan användas vid gemensam vårdplanering – anordnade projektgruppen en
workshop den 10 maj 2012 i Göteborg. Inbjudna var representanter för Kunskap till praktik i Västra
Götaland, utvecklingskommunerna i länet, Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor
(FMB), Länsstyrelsen, SKL och Socialstyrelsen.
Vid workshopen, som samlade 25 deltagare från de berörda huvudmännen3, redovisade
projektgruppen preliminära resultat från web-undersökningen. För att inhämta idéer och förslag på
hur man kan utveckla former för ASI som hjälpmedel vid gemensam vårdplanering användes den
processinriktade dialogmetoden World Café där projektgruppen medverkade som samtalsledare.
Deltagarna delades in i grupper med uppgift att reflektera över fyra frågeställningar som utgick från
hur rutiner, kompetens och hur samverkan kan utvecklas i samband med gemensam vårdplanering.
En annan av frågeställningarna handlade om när ASI ska användas i gemensam vårdplanering.
En sammanställning av resultatet från workshopen redovisas i avsnitt 6 i denna rapport.

3

Beroendekliniken SU, Frivården, kommuner, Regionkansliet Hälso- och sjukvård, kommunalförbunden,
Socialstyrelsen
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5. Web-enkäten – sammanställning av resultat och analys
Av de som 250 som tillfrågades var det 128 personer som fullföljde Web-enkäten, d v s 51 %.
Eftersom de tillfrågade utgjorde en selekterad grupp och bortfallet var 49 % ska resultatet av webenkäten inte ses som en kartläggning över i vilken omfattning ASI används i Västra Götaland som
helhet.
De procenttal som redovisas i nedanstående diagram och analys har avrundats till heltal.

Fråga 1: Vilken myndighet tillhör du?
Frågan syftar till att spegla förhållandet mellan hur många svar som inkommit från respektive
myndighet4.
Myndighet (huvudman)
Hälso- och sjukvård
Kommuner
Kriminalvård

Antal
46
74
8

Procent
35,9
57,8
6,2

Kriminalvården
6%

Hälso- och
sjukvård
36%
Kommuner
58%

Sammanställning och analys
Diagrammet speglar fördelningen av svarande fördelat på huvudman. Bland de som besvarat
enkäten dominerade kommuner med 58 % följt av hälso- och sjukvården med 36 % och
kriminalvården med 6 % av svaren.
Bortfallet fördelade sig här jämnt mellan de olika huvudmännen.

4

Begreppet myndighet används i denna rapport synonymt med huvudman, vilket inkluderar såväl kommuner
(socialtjänst), kriminalvården (frivården) som hälso- och sjukvård (regionen).
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Fråga 2: Vilken är din befattning?
Frågan syftar till att belysa proportionaliteten mellan antalet personer i arbetsledande respektive
icke arbetsledande ställning av de som besvarade enkäten.
Befattning
Chef
Handläggare5

Antal
38
90

Procent
29,7
70,3

Chef
30%

Handläggare/
behandlare
70%

Sammanställning och analys
Bland de som besvarat enkäten dominerade antalet handläggare/behandlare med 70 % av svaren. Av
de som besvarade enkäten tillhörde 30 % närmaste arbetsledare (första linjens chefer).

5

I begreppet handläggare har vi valt att också inkludera andra personalkategorier som har i uppgift att
medverka vid gemensam vårdplanering, t ex behandlingspersonal. Chefer eller personal i arbetsledande
ställning ingår inte här.
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Fråga 3: Vilken kommun/geografiskt verksamhetsområde tillhör du?
Öppen fråga som syftar till att belysa den geografiska fördelningen bland de som besvarat enkäten.
Område
Göteborgsregionens kommunalförbundsområde (GR)
Fyrbodals kommunalförbundsområde
Sjuhärads kommunalförbundsområde
Skaraborgs kommunalförbundsområde

Antal
68
21
17
22

Procent
53,1 %
16,4 %
13,3 %
17,2 %

Skaraborg
17%
Sjuhärad
13%

GR
53%

Fyrbodal
16%

Sammanställning och analys
Sammanställning av svaren visar att GR dominerar med mer än hälften, 53 %, av de inkomna svaren.
Fyrbodal och Skaraborg fördelar sig jämnt med 16 och 17 % av svaren. Av de inkomna svaren kom
13 % från Sjuhäradsområdet6.

6

Alingsås och Lerum ingår i Göteborgsregionens kommunalförbundsområde men administreras av Sjuhärad
när det gäller metodstöd och utbildning i ASI.
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Fråga 4: Används intervjuinstrumentet ASI inom din verksamhet?
Som framkommer på annan plats i denna rapport har Web-enkäten ställts till chefer vid samtliga
kommunala och hälso- och sjukvårdens verksamheter i länet som har i uppdrag att möta människor
med missbruks- och beroendeproblematik samt till kriminalvården. Enkäten har också skickats till
handläggare/behandlare i utvecklingskommunerna. Något urval utifrån att enheten själva ska vara
användare av ASI har inte har inte gjorts.
Fråga 4 syftade till att belysa hur de svarande fördelade sig mellan verksamheter som själva använder
ASI och verksamheter som inte gör det.
De 39 personer som svarat ”Nej” eller ”Vet ej” på denna fråga har i web-enkäten automatiskt
överflyttats till fråga 17.
Användning
Ja
Nej
Vet ej

Antal
89
38
1

Procent
69,5 %
29,7 %
0,8 %
Vet ej
1%

Nej
30%

Ja
69%

Sammanställning och analys
Svaren visar att 7 av 10 uppgav att de använder ASI i den egna verksamheten.
Ja-svaren fördelade sig enligt följande:
Kriminalvården
100 %
Kommun
81 %
Hälso- och sjukvård
47 %
En tänkbar förklaring till skillnaden i hur ASI-användningen ser ut i den egna verksamheten kan vara
att huvudmännen har olika uppdrag och olika policy vad gäller ASI-användning.
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Fråga 5: I vilken omfattning används ASI i patient-/klientarbetet inom den
egna verksamheten?
Frågan syftar till att undersöka hur omfattande användningen av ASI var hos de enheter som
använder metoden i den egna verksamheten.
ASI i egen verksamhet
Liten omfattning
Betydande omfattning
Alltid

Antal
17
51
21

Alltid
24%

Procent
19,1
57,3
23,6

Liten
omfattning
19%

Betydande
omfattning
57%

Sammanställning och analys
Svaren visade att majoriteten, 57 %, ansluter sig till mellanalternativet betydande omfattning. Att ASI
alltid används i klient-/patientarbetet stöds av 24 % av de svarande. 19 % uppger liten omfattning.
Regelbundenheten i ASI-användningen hos olika huvudmän skiljer sig
När man ställer samman svaren betydande omfattning och alltid visade resultatet att 8 av 10
använde ASI regelbundet i den egna verksamheten. Kriminalvården skilde sig signifikant7 från övriga
verksamheter då de inte använde ASI i samma regelbundna omfattning, se procentuell fördelning
nedan.
Regelbunden användning (Betydande omfattning + alltid)
Kommuner
68 svarande av 75
(90 %)
Hälso- och sjukvården
32 svarande av 45
(71 %)
Kriminalvården
3 svarande av 8
(38 %)

7

χ2 (2, N = 89) = 14,19, p < 0.01
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Fråga 6: I vilken omfattning används ASI vid gemensam vårdplanering med
flera myndigheter?
Frågan syftar till att ge en bild över hur resultatet från gjorda ASI-intervjuer kommer till användning i
vårdplanering med andra myndigheter/huvudmän.
Omfattning
Inte alls
Liten omfattning
Betydande omfattning
Alltid

Antal
11
54
21
4

Procent
12,2
60,0
23,3
4,4

Alltid
4%
Inte alls
12%
Betydande
omfattning
23%

Liten
omfattning
60%

Sammanställning och analys
Majoriteten av de svarande använde inte ASI regelbundet vid gemensam vårdplanering (60 % liten
omfattning, 12 % inte alls). 27 % angav att de använde ASI regelbundet (23 % betydande omfattning,
4 % alltid).
Ingen signifikant skillnad framkom mellan chef och handläggare, mellan olika huvudmän eller mellan
de olika delregionala områdena i länet.
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Fråga 7: ASI-intervjun följer klienten mellan olika myndigheter
Frågeställningen är här utformad som ett påstående med avsikt att spegla i vilken utsträckning
myndigheterna/huvudmännen väljer att använda varandras ASI-intervjuer.
ASI följer klienten
Instämmer inte alls
Instämmer delvis
Instämmer helt och hållet

Antal
18
59
13

Procent
20,0 %
65,6 %
14,4 %

Instämmer
helt och Instämmer
inte alls
hållet
20%
14%

Instämmer
delvis
66%

Sammanställning och analys
Största andelen, 66 %, svarande instämmer delvis på påståendet att ASI-intervjun följer
klienten/patienten mellan de berörda huvudmännen. 20 % instämmer inte alls i påståendet. 14 % av
de svarande instämmer helt och hållet.
De 14 % som svarade instämmer helt och hållet kan antas ha en rutin att ASI-intervjun följer klienten.
Annorlunda uttryckt: 86 % saknar en tydlig rutin/policy kring detta.
Vid jämförelse mellan chef – handläggare och huvudman framkom ingen skillnad i svaren.
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Fråga 8: ASI-intervjun görs i den egna verksamheten även om den kan ha
gjorts av andra
Frågan är utformad som ett påstående och avser att spegla verksamheternas tilltro till och intresse
för att använda ASI-intervjuer som gjorts på annat håll. Den bakomliggande frågeställningen handlar
om klienter ska delta i mer än en ASI, även om intervjun gjorts tidigare.
Gör alltid egen ASI
Instämmer inte alls
Instämmer delvis
Instämmer helt och hållet

Antal
20
53
17

Procent
22,2 %
58,9 %
18,9 %

Instämmer
helt och
hållet
19%

Instämmer
inte alls
22%

Instämmer
delvis
59%

Sammanställning och analys
Mellanalternativet instämmer delvis samlade flest anhängare, 59 %. De som sade instämmer inte alls
utgjorde 22 % av de svarande. Att ASI görs i den egna verksamheten oavsett om den gjorts av annan
huvudman stöddes av 19 % av de svarande.
Sammantaget innebär detta att klienten i åtta fall av 10 kan räkna med att få svara på ASI-frågorna
igen även om intervjun har gjorts hos en annan huvudman – i två fall av 10 har verksamheten som
regel att rekvirera ASI-intervjuer som gjorts av andra.
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Fråga 9: ASI-intervjun har kommunicerats mellan myndigheterna före
gemensam vårdplanering
Frågeställningen bakom detta påstående handlar om att undersöka i vilken omfattning resultatet av
ASI-intervjun utgjort en del i förberedelserna före en gemensam vårdplanering.
ASI har kommunicerats
Instämmer inte alls
Instämmer delvis
Instämmer helt och hållet

Antal
41
47
2

Procent
45,6 %
52,2 %
2,2 %

Instämmer helt
och hållet
2%

Instämmer
delvis
52%

Instämmer
inte alls
46%

Sammanställning och analys
Svaren på frågan har fördelat sig enligt två dominerande alternativ; de som instämmer delvis, 52 %
och de som inte alls instämmer, 46 %. De som helt och hållet instämmer med påståendet att ASIintervjun i förhand har kommunicerats mellan huvudmännen utgjorde 2 % av de svarande.
Svaren tolkas som att det i två fall av 100 finns en rutin/regelmässighet i att kommunicera ASIintervjun inför en gemensam vårdplanering.
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Fråga 10: ASI-formuläret tas med och används vid gemensamt
vårdplaneringsmöte
Hur används ASI-intervjun vid gemensam vårdplanering – tas formuläret med?
ASI tas med
Instämmer inte alls
Instämmer delvis
Instämmer helt och hållet

Antal
50
33
7

Procent
55,6
36,7
7,8

Instämmer helt
och hållet
8%

Instämmer
delvis
37%

Instämmer inte
alls
55%

Sammanställning och analys
Alternativet instämmer inte alls har här samlat flest röster, 55 %. Tillsammans med de 37 % som
svarade instämmer delvis utgjorde dessa 92 % av de svarande. Resterande 8 % instämmer helt och
hållet med påståendet att ASI-formuläret finns med vid själva vårdplaneringen.
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Fråga 11: Hur uppfattar du nyttan med ASI som ett instrument för
gemensam vårdplanering?
Hur väl anser undersökningsgruppen att ASI fungerar i sammanhanget med gemensam
vårdplanering? Frågan är utformad som en 11-gradig skattningsskala mellan 0 till 10 där 0 står för
ingen nytta och 10 står för synnerligen stor nytta.
Nyttan med ASI i gemensam vårdplanering
0 (= ingen nytta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (= synnerligen stor nytta)

Antal
1
3
8
7
6
11
12
16
15
6
5

Procent
1,1
3,3
8,9
7,8
6,7
12,2
13,3
17,8
16,7
6,7
5,6

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Sammanställning och analys
Majoriteten av de svarande gav uttryck för att ASI är till stor nytta vid gemensam vårdplanering.
På den 11-gradiga skattningsskalan valde mer än 70 % av de svarande ett värde mellan 5 – 10.
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Fråga 12: Vilka hinder ser du med att använda ASI vid gemensam
vårdplanering?
Öppen fråga där berörda chefer och handläggare i länet med egna ord fick beskriva vad de såg som
hinder med att använda ASI vid gemensam individuell vårdplanering.
Sammanställning av resultatet
Vid sammanställning av svaren har följande huvudsakliga hinder identifierats:





Olika uppdrag, ansvarsområden och synsätt
Organisatoriska, praktiska och legala hinder
ASI i vårdplanering kan vara opraktiskt eller olämpligt och ger inte rätt helhetsbild
Inga hinder men brist på rutiner eller gemensam kompetens

Olika uppdrag, ansvarsområden och synsätt
Av svaren framgick att olika uppdrag, ansvar och synsätt kan utgöra hinder för att använda ASI vid
gemensam vårdplanering. ASI används inte i samma utsträckning hos de berörda huvudmännen.
Man såg olika behov och man måste först fokusera på vad som måste prioriteras.
Från de inkomna svaren har vi hämtat följande citat:
-

”Avsaknad av gemensamt uppdrag och gemensant synsätt”
”ASI används inte inom sjukvården i samma utsträckning som inom kommunens
missbruksvård”
”När det gäller vårdplaneringar med psykiatrin eller vårdcentralen är det svårt. De är inte så
intresserade av vad vi har kommit fram till utan vill göra en egen bedömning eller
utredning.”

Organisatoriska, praktiska och legala hinder
Av svaren framgick att många uppfattade det som svårt att hinna med att göra färdigt ASI-intervjun
före vårdplaneringen.
-

”Det är ett så pass omfattande och tidskrävande utredningsinstrument så det är sällan det
finns utrymme att göra en ASI inför en vårdplanering. Finns det ett ASI underlag sedan innan
är det ju givetvis ett bra underlag.”

Det kan också vara så att behovet av en ASI-utredning inte framgått före vårdplaneringen.
-

”ASI används av främst soc. och frivård i samband med inledande av utredning vilket sällan
ligger i tid med de samordnade VPL. En samordnad VPL kan leda till att utredning inleds efter
ansökan.”

Olika kunskapsnivåer och bristande kontinuitet i användning av ASI-instrumentet lyfts fram som
hinder av flera svaranden.
-

”…andra myndigheter främst inom Hälso- och sjukvården efterfrågar inte denna då jag tror
de har liten erfarenhet och/eller tilltro till densamma.”
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-

”Det är trögt därför att övriga myndigheter inte vet vad det är och i kriminalvården kan det
vara täta personalbyten som gör att man inte vet om att det gjorts en ASI.”

Att använda ASI-resultatet i samverkan med andra huvudmän kräver etiska överväganden och att
sekretesshinder undanröjs.
-

”Det kan också vara så att klienten inte vill att svaren går vidare till annan myndighet.
Sekretess lagen gör att man begränsar informationen till varandra.”
”Inga hinder om personen i fråga givit sitt samtycke.”

Bland de praktiska hindren lyfts fram att samverkan inte kan göras i samma datasystem.
-

”Olika myndigheter har olika datasystem.”

ASI i vårdplanering kan vara opraktiskt eller olämpligt och ger inte rätt helhetsbild
Att använda ASI i sammanhanget kring gemensam vårdplanering uppfattas av en del svaranden som
onödigt, opraktiskt eller olämpligt.
-

”Intervjun är för omfattande för att vara relevant.”
”Speglar inte patientens mål med behandlingen, endast tidigare problemområde”
”Tidsödande, svårt för klienten att förstå vad det handlar om, får ibland klienten att känna
sig utanför.”
”Är tveksam till att ASI som är en utredningsmetod ska användas vid gemensam
vårdplanering.”

Ovanstående hindrar dock inte att resultatet av en ASI-intervju kan ha ett värde vid vårdplaneringen.
-

”Dock skall innehållet speglas i vårdplan och genomförandeplan - vilka i sin tur skall
användas vid vårdplaneringar.”

Brist på rutiner eller gemensam kompetens
Vana och rutiner saknas att använda ASI i sammanhanget
-

”Största hindret är nog att det saknas rutiner för att använda ASI i detta sammanhang”
”Inga hinder. Dock används den sällan hos oss just vid vårdplanering.”
”Det behövs en samordning som inte finns idag.”
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Fråga 13: Vilka fördelar ser du med att använda ASI vid gemensam
vårdplanering?
Öppen fråga där berörda chefer och handläggare i länet med egna ord beskrivit vilka fördelar de ser
med att använda ASI vid gemensam individuell vårdplanering.
Sammanställning av resultatet
Vid sammanställning av svaren har följande huvudområden identifierats:



Tydligare underlag vid vårdplanering för gemensam bild över problemområden och
hjälpbehov
Ger helhetsbild, ökad samsyn och effektivitet vid samverkan

Tydligare underlag vid vårdplanering för gemensam bild över problemområden och
hjälpbehov
Av de som besvarade enkäten är det 59 personer som på olika sätt anslutit sig till att ASI ger ett
tydligare underlag att basera den gemensamma vårdplaneringen på:
-

”En genomförd ASI-intervju ger adekvat och systematisk information till vårdplaneringen”
”En gemensam helhetsbild av klientens livsområden. Visar tydligt var hjälpinsatser behövs.”
”Vårdplaneringen kan i många avseende bli mer ´heltäckande´ och planering kan göras
utifrån flera livsområden och inte bara gällande missbruks-/beroendeproblematik.”

Några svarande lyfte fram fördelarna med att ASI också kan användas i samband med att insatserna
följs upp:
-

”Vid uppföljning blir det tydligt om de insatser som utförts fyllt funktion och utifrån det kan
fortsatt arbete planeras.”

Ger helhetsbild, ökad samsyn och effektivitet vid samverkan
Ett antal svarande beskrev att användningen av ASI som gemensamt underlag vid samverkan ger en
förbättrad effektivitet:
-

”Rationellt och lättare att samverka när man arbetar efter samma bedömningsinstrument”
”Ett praktiskt sätt att få med alla delar av patientens liv och lägga resurserna där de behövs
som bäst. Ett sätt att ´prata samma språk´ behandlare emellan.”
”Det leder till snabbare beslut och besparingar i både tid och pengar.”
”Slipper dubbelt arbete. Alla vet vad man ska göra och vad den andra gör. Klientens primära
behov syns tydligt.”
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Fråga 14: I vilken omfattning bedömer du att resultatet av ASI-intervjun
medverkat till att tydliggöra klientens hjälpbehov vid gemensam
vårdplanering?
I vilken utsträckning har ASI medverkat till att synliggöra patientens/klientens behov av hjälp vid
planering av samordnade insatser med andra huvudmän?
ASI tydliggör hjälpbehov
Ingen
Liten omfattning
Betydande omfattning
Mycket stor omfattning

Antal
5
26
55
5

Mycket stor
omfattning
6%

Procent
5,6 %
28,9 %
61,1 %
5,6 %

Ingen
6%

Liten
omfattning
29%
Betydande
omfattning
61%

Sammanställning och analys
Av de svarande instämde 61 % med påståendet i betydande omfattning när det gällde att ASIintervjun medverkat till att synliggöra klientens samlade hjälpbehov. 29 % av de svarande anser att
nyttan med ASI påverkat vårdplaneringen i liten omfattning. Vardera 6 % ansluter sig till
uppfattningen att ASI inverkar i vårdplaneringen i mycket stor som ingen omfattning.
Sammantaget bedömer 67 % av de svarande att ASI har en betydande eller mycket stor inverkan på
att synliggöra klientens/patientens hjälpbehov vid gemensam vårdplanering.
Hos de 61 % som uppgav att ASI synliggör klientens hjälpbehov i betydande omfattning finns en
markant skillnad beroende på befattning:
Chefer
Handläggare/behandlare

85 %
52 %

26

Fråga 15: I vilken omfattning används ASI Uppföljning för att följa upp
insatser som bestämts i samverkan mellan flera myndigheter?
ASI Uppföljning är en förkortad version av ASI Grundintervju och kan användas för att följa upp i
vilken utsträckning klientens livssituation förändrats sedan föregående intervju. Frågan handlar här
om i vilken omfattning ASI Uppföljning används för att följa upp de insatser som beslutats vid
gemensam vårdplanering.
ASI Uppföljning
Inte alls
Liten omfattning
Stor omfattning
Alltid
Vet ej

Antal
28
47
6
0
9

Alltid
0%
Stor omfattning
7%

Procent
31,1
52,2
6,7
0
10

Vet ej
10%
Inte alls
31%

Liten
omfattning
52%

Sammanställning och analys
Ingen svarande uppgav att ASI Uppföljning alltid används för att följa upp insatser som beslutats vid
gemensam vårdplanering. 7 % av de tillfrågade svarade att ASI Uppföljning används i stor omfattning
och 52 % att de använder ASI Uppföljning i liten omfattning. 31 % uppgav att det inte alls
förekommer. 10 % svarande vet ej.
I analys av svaren framkom ingen påtaglig skillnad mellan de olika huvudmännen eller om man är
chef eller handläggare/behandlare.
Svaren tyder alltså på att det hos 93 % av de som besvarade enkäten saknas systematiska rutiner för
att använda ASI Uppföljning. Ingen av de svarande uppgav att ASI Uppföljning används alltid för att
följa upp de insatser som beslutats vid gemensam vårdplanering. I stor utsträckning saknas det idag
rutiner för att systematiskt följa upp de insatser som beslutats i samverkan.

27

Fråga 16: Hur kan man utveckla former för att ASI-intervjun används på ett
bättre sätt mellan myndigheter?
Öppen fråga som har direkt koppling till det andra huvuduppdraget med denna undersökning, d v s
att lämna förslag på hur man med utgångspunkt från svaren i ASI-intervjun kan förbättra den vård
som planeras för den enskilde i samverkan mellan huvudmännen. I Nationella riktlinjer för missbuksoch beroendevård uttalas att ASI-intervjun kan ligga till grund för en bedömning av hjälpbehovet och
för den enskildes vård- och behandlingsplanering. Hur kan former för detta utvecklas?
Sammanställning av resultatet
Vid sammanställning av svaren har följande huvudområden identifierats:





Nya och förbättrade rutiner för att använda ASI som underlag vid gemensam vårdplanering
Förbättrat stöd för handläggning/olika metoder
Förbättrad metodkompetens inom egna organisationen och gemensamt
Huvudmannaövergripande åtgärder och insatser

Nya och förbättrade rutiner för att använda ASI som underlag vid gemensam
vårdplanering
Många av svaren på denna fråga belyste att det inte finns någon rutin som säger att resultatet av ASIintervjun ska användas vid gemensam vårdplanering och vid uppföljningar. Viktigt också att inhämta
medgivande vad gäller sekretess. Nedanstående citat är hämtade från enkätsvaren.
-

”Att ASI:n blir ett mer självklart underlag för de gemensamma vårdplaneringarna och att vi
använder varandras ASI intervju”.
”Arbeta fram tydliga rutiner”
”Ta med den vid uppföljningar och planeringar”
”Den berörda personen skall ge sitt medgivande till att den som gjort ASI får delge resultatet
för annan myndighet om man tror att det kan komma till gagn till den berörda personen.”

Förbättrat stöd för handläggning/olika metoder
Av en del svar framgår att det finns behov och önskemål om ett bättrat datastöd för att
kommunicera ASI-intervjun mellan de olika huvudmännen.
-

”Det skulle också vara bra om det rent tekniskt var lättare att föra över den från en
verksamhet till en annan.”
”En strukturerad blankett, Individuell Plan där ASI finns i grundkonceptet.”

Förbättrad metodkompetens inom egna organisationen och gemensamt
Ett flertal svar belyser behovet av förbättrad kompetens, inte enbart inom den egna organisationen
utan också gemensamt. Fler utbildade skulle öka förutsättningarna för att använda ASI i samverkan.
-

”Ett första steg kan vara att fler myndigheter/instanser får en djupare kännedom/kunskap
om instrumentet”.
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-

”Metoden måste vara välkänd inom samtliga myndigheter/vårdinstanser. Den måste
användas inom samtliga verksamheter”.
”Att den används mer frekvent samt att fler utbildas inom ASI.”

Huvudmannaövergripande åtgärder och insatser
Flera svarande belyser behovet av gemensam kompetensutveckling och samorganisering kring ASI
som ett gemensamt verktyg.
-

”Gemensamma utbildningar”
”Alla måste ha kunskapen för att kunna använda den som ett gemensamt instrument”
”Att kunskapen om arbetssättet och nyttan av ASI blir välkänt hos fler myndigheter.”
”Ålagda samverkansmöten mellan myndigheter.”

Bland svaren föreslås också en huvudmannaövergripande samordning. Behovet av mer tid för
genomförande är ett återkommande tema.
-

”Ett chefsansvar över organisationerna.”
”Mer tid att genomföra ASI.”
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Fråga 17: Kan du se ASI som ett framtida hjälpmedel, i så fall hur?
Öppen fråga som syftar på hur man ser på att använda ASI framåt i tiden. De som svarat nej på fråga
4 (används ASI i din verksamhet) har automatiskt slussats hit. Övriga svarande har också gett sin syn
på ASI som hjälpmedel i framtiden.
Sammanställning av resultatet
Sammanställningen av svaren följer den uppfattning som speglats i svaren:



Positiva
Ambivalenta

Positiva
Ett stort antal av de besvarat frågan uttrycker sig positivt när det gäller att använda ASI i framtiden.
De fördelar som anges kan sammanfattas med att ASI sätter klienten i fokus och fungerar som ett
gemensamt verktyg för både planering och uppföljning. Citaten har hämtats från enkätsvaren.
-

”Absolut, på relativt kort tid får man mycket information om både problem och resurser hos
klienten. Det viktiga är att få in ASI som en naturlig del i arbetet med klienten”.
”Absolut. Det ger snabbt en överblick om hur klienten har det och hur behoven ser ut”.
”Ja! ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning.”

På vissa håll är planeringen igång att införa ASI
-

”Ja, absolut! Behöver bara komma igång och genomföras av de olika samverkande
aktörerna”.

Ambivalenta
En del som svarat uttrycker en delad syn på ASI som ett framtida hjälpmedel, där tveksamheten kan
handla om att tydliggöra syftet, skapa rutiner eller bättre samordning mellan vårdaktörerna.
-

”Är absolut inte motståndare till det men måste förstå syftet.”
”Ja, om en bättre rutin skapas för att naturligare ta med materialet vid vårdplaneringar.”
”Vi kan samordna oss bättre mellan kommun och landsting så att ASI används.”

Andra menar att det viktigaste att få fram är kunskapen om klienten och det kan göras på olika sätt.
-

-

”Jag kan se ASI som ett bakomliggande dokument som ger kunskap om klienten och dennes
behov. Vid en gemensam vårdplanering upplever jag att ASI är för ´tung´ för att användas
under själva vårdplaneringen.”
”I vissa komplexa klientärenden kan jag se ett användningsområde.”
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Fråga 18: Om inte; varför?
Frågan ska ses som en direkt följdfråga till föregående och syftar till att undersöka orsaker till varför
man inte ser ASI-användning som något alternativ inom den egna verksamheten.
En sammanställning av svaren pekar på följande huvudorsaker:




Praktiska svårigheter
Bristande resurser, tidskrävande
Svårigheter med ASI och att använda instrumentet i samverkan

Praktiska svårigheter
Korta inläggningstider utgör ett hinder som lyfts fram av vissa som ett hinder för att använda ASI.
Citaten nedan kommer från de svar som lämnats på enkäten.
- ”Våra korta vårdtider gör att det inte är aktuellt. Vi arbetar med avgiftning under c:a en
vecka. Skulle kunna fungera om man gör den i samarbete med socialtjänsten.”
Bristande resurser, tidskrävande
- ”Eftersom utredning enligt ASI alltid görs när en person ansöker om hjälp för att komma från
sitt missbruk, tydliggörs behov i en ASI. Problemet är att om det behövs insatser både från
kommunen och psykiatrin så finns det sällan resurser inom psykiatrin som möter behovet.”
- ”För tidskrävande att använda.”
Svårigheter med ASI och att använda instrumentet i samverkan
Bland de som uttrycker sig negativt till att använda ASI i den egna verksamheten framkommer att
instrumentet kan vara både krävande, olämpligt och kan motverka sitt syfte. Andra menar att ASI är
krångligt och inte att kunskapen kan inhämtas på annat sätt.
- ”Vissa av frågorna är för grova och kräver att en allians mellan den sökande och intervjuaren
finns”.
- ”Detta instrument har många frågor och ställer krav på patienter.”
”Upplever det som ett krångligt system”
- ”Känner man patienten väl, tillför inte ASI så mycket”
- ”Standardiseringen kan medföra att den individuella bedömningen försvinner i processen tidspressen kan bli ett hinder”

Flera olika system och metoder kan göra att ASI ses som överflödigt
-

”Vi använder oss av KLARA:s VPL för Samordnad vårdplanering. Sen är vi med i SBR (Svensk
beroenderegister) där vi använder oss av GAF, AUDIT, DUDIT och KIM-frågorna.”
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6. Sammanställning av gruppdiskussioner vid workshop
Som tidigare nämnts (se avsnitt 4) genomförde projektgruppen en workshop i Göteborg den 10 maj
2012 för att inhämta fördjupade synpunkter kring fyra centrala frågeställningar:





Vilka rutiner behöver utvecklas för att använda ASI vid gemensam vårdplanering?
Vilken kompetens behöver förbättras för att använda ASI i gemensam vårdplanering?
När ska ASI användas vid gemensam vårdplanering?
Hur kan samverkan mellan huvudmännen utvecklas för att använda ASI vid gemensam
vårdplanering?

Nedan följer en sammanfattning av de diskussioner som fördes i grupperna.

Vilka rutiner behöver utvecklas för att använda ASI vid gemensam
vårdplanering?
Grupperna underströk vikten av att rutiner tas fram för hur samverkan över huvudmannagränserna
ska fungera, men också av att rutinerna efterfrågas och följs. Chefernas roll betonades när det gäller
att sanktionera och att vara pådrivande samt att göra till rutin att fråga klienten om lov.
Ett annat förslag handlade om att införa en rutin som säger att ASI ska vara gjord inför varje
gemensam vårdplanering.
Bland förslagen framfördes också att det bör finnas kompatibla datasystem som gör det smidigt att
kommunicera materialet och att använda ASI i samband med att vårdplaneringen följs upp.
-

8

Myndigheter bygga samverkansformer - inte släppa det!
Krävs sanktion från chef eller motsvarande
Rutiner? Hur ser det ut? Hur få till dem?
Ska finnas rutin att ASI efterfrågas
Största utmaningen - ”man gör som man brukar”!
Mandat från klienterna att man får samverka (även ta med sig)
Hur ska vi få personalen att använda rutiner?
Se till att det finns en ASI inför vårdplanering
All personal inom öppenvård bör använda ASI
Använda sig av KLARA8 - göra till rutin, Sekretess?
Datastöd, kommunikation mellan aktörer/myndigheter, kompatibla dokumentationssystem
Verksamheter ha samma mätinstrument
Rutin för att göra ASI Uppföljning – rutin i samband med ny vårdplanering

KLARA är ett IT-stöd för Västra Götalandsregionen och kommuner vid samordnad vårdplanering (SVPL)
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Vilken kompetens behöver förbättras för att använda ASI i gemensam
vårdplanering?
Grupperna betonade här vikten av god tillgång till utbildning och träning i ASI. Både utbildning och
repetitionsdagar kan med fördel genomföras i huvudmannaövergripande grupper. Vana och
erfarenhet utgör en viktig del i kvalitetssäkringen. Kunskap i att tolka resultatet av intervjun är viktig.
Även chefer bör kunna metoden. Annan viktig kunskap handlar om bemötande.
-

Kontinuerlig tillgång till ASI-utbildning. Gemensamma ASI-utbildningar med deltagare från
Socialtjänst, Hälso- och sjukvård och Kriminalvården.
Boosterdagar/återträffar med ASI-användare från Socialtjänst, kriminalvården och hälso- och
sjukvård för att synkronisera kunskapen om verktyget, t ex gemensamma skattningsövningar.
Att förstärka erfarenheten och vanan av att använda instrumentet.
Att chefer har kunskap om metoden och efterfrågar att ASI görs.
Bättre kunskap i att tolka resultatet av intervjun, t ex att förstå vad olika
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa innebär och kräver för typ av insatser.
Att hantera ASI-instrumentet varsamt och flexibelt. Utveckla kompetens i att avgöra vem ASI
ska göras på och varför.
Ett terapeutiskt förhållningssätt i mötet. Samtalsmetodik i en ”MI-anda”.
Att skapa ett gott möte med klienten/patienten. Respekt för olika uppdrag (lagstiftning) och
ödmjukhet inför egen okunskap. Att inte se varandra som ett hot.

När ska ASI användas vid gemensam vårdplanering?
Frågan om när ASI ska användas i gemensam vårdplanering ingick primärt inte som en fråga i
utredningens uppdrag, men har ändå kommit till uttryck i flera svar som lämnades i webenkäten.
Valet gjordes därför att lyfta in frågan i den workshop som anordnades.
Diskussionen i grupperna kom i första hand att handla om frågor med anknytning till etik och
organisation. Diskussionen kring etik gällde bl. a att använda ASI med urskiljning och att inte lämna
vidare information som inte behövs. I vissa fall kan ett kortare screeninginstrument vara tillfyllest.
För personer med svår och komplex problematik kan ASI vara ett alltför omfattande instrument.
Bland frågor med anknytning till organisation diskuterades bl. a att valet av instrument måste
anpassas till var i utredningsprocessen klienten befinner sig. Grupperna menade också att det är
viktigt att gemensamt skapa en ordning för vem som ska vara huvudansvarig för utredning och
vårdplanering. Viktigt också att de system som finns hos huvudmännen anpassas för att inte utreda
samma sak på flera ställen. Ett förslag som diskuterades var att ta som regel att förhöra sig med
klienten om ASI är gjort någon annanstans.
Etiska överväganden:
- Utlämnande – görs vid planering av behandling
- Utred inte sönder människor
- Klient i fokus!
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Organisatoriska överväganden:
- Bra inför planering av behandling
- Vårdplanering är påbud något standardiserat att utgå ifrån (regelverk behövs)
- Personer som bestämmer måste ta gemensamt beslut
- Ska man använda ASI vid vårdplanering? Inte alltid!
- Inte göras ASI: helt ny i vårdkedjan
- I ett senare skede i vårdkedjan: ASI – fördjupad utredning
- Personer med komplex problematik inte så omfattande utredningsformulär
- Screeningsfrågor är bas
- Den som gör vårdplan ska göra utredning
- Den som har kunskap om klient tar ansvar

Hur kan samverkan mellan myndigheter utvecklas för att använda ASI vid
gemensam vårdplanering?
Det fjärde temat som diskuterades på workshopen handlade om hur samverkan kan utvecklas.
I diskussionen betonades vikten av att rutinerna för samverkan utvecklas och att resultaten från
gjorda ASI-intervjuer används vid gemensam vårdplanering. Ett förslag framfördes om att på
huvudmannanivå fatta beslut om att ASI ska användas som bas vid gemensam vårdplanering.
Grupperna pekade här på engagemang och kunskap på ledningsnivå som en viktig förutsättning.
En annan diskussion lyfte att vi måste se samverkan kring individuell vårdplan ur två perspektiv;
akuta och långsiktiga insatser. Vid akuta insatser kan det räcka att göra en screening. Vid fördjupning,
d v s mer långsiktiga insatser finns behov av behandlingsplanering. Viktigt då att de berörda
huvudmännen får tillgång till samma kunskapsgrund.
Grupperna pekade också på att gemensam vårdplanering kan underlättas om det finns tillgång till
gemensamma utskriftsdokument. Idag finns olika system hos t ex socialtjänst och kriminalvård. Flera
erinrade om samverkansrutinen KLARA, som redan idag finns som en kommunikationslänk för
samordnad vårdplanering mellan kommun och region.
En organisatorisk konflikt beskrevs från de platser där både ASI och DOK används parallellt som
kartläggningsinstrument för samma ändamål, något som enligt berörd personal måste lösas snabbt.
Grupperna pekade också på att det egentligen inte är vilket instrument som används som är det
viktiga utan hur man använder resultaten vid vårdplaneringen.

Summering av workshopen
Sammanfattningsvis kan de utvecklingsbehov som diskuterades vid workshopen summeras i tre
punkter:




Gemensamma rutiner
Gemensam kompetensutveckling över huvudmannagränserna
Chefernas betydelse

Gemensamma rutiner
Deltagarna såg behov av att skapa rutiner över huvudmannagränserna som bl. a handlar om att
efterfråga om ASI-intervjun har gjorts av annan innan det görs en ny, och att därefter avgöra om
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ytterligare intervju behöver göras. Det kanske visar sig att en enklare screening är tillräcklig. Det finns
idag inga rutiner som säger att ASI-intervjun ska tas med till den gemensamma vårdplaneringen, men
med klientens/patientens samtycke är detta fullt möjligt. Det finns heller inga rutiner för att följa upp
insatser med ASI Uppföljning vid en förnyad vårdplanering.
Grupperna vid workshopen uttryckte önskemål om ett gemensamt huvudmannaövergripande
datastöd som kan användas rutinmässigt, alternativt att ett gemensamt vårdplaneringsdokument
används. Mellan regionens och kommunala verksamheter i Västra Götaland finns idag det interaktiva
IT-verktyget KLARA, som främst är utvecklat för samordnad vårdplanering inom omsorgen av äldre.
Gemensam kompetensutveckling över huvudmannagränserna
En annan diskussion handlade om huvudmannaövergripande kompetensutveckling och vikten av att
ha gemensamma utbildnings- och repetitionsdagar med fokus på ASI. Deltagarna i workshopen
menade att gemensam utbildning underlättar synkroniseringen av kunskaperna om metoden så att
information från intervjuerna tolkas på ett mera likvärdigt sätt. Detta medverkar också till en
kvalitetsäkring. Gemensam utbildning skulle också ge tillfälle till erfarenhetsutbyte i övrigt och öka
förståelsen för varandras uppdrag. Enligt den diskussion som fördes vid workshopen underlättas
samverkansarbetet genom bättre kännedom om varandra som personal och kvaliteten vid
vårdplaneringen ökar.
Det fanns även behov av kompetenutveckling i terapeutiskt förhållningssätt i mötet med
klienter/patienter/brukare. Enligt de medverkade vid workshopen bör detta ske i en ”MI-anda"
(Motiverande Intervju).
Chefernas betydelse
I en tredje diskussion vid workshopen framhölls betydelsen av chefernas engagemang och kunskaper
i metoden. Grupperna lyfte fram som en uppgift för cheferna att utarbeta gemensamma rutiner över
huvudmannagränserna. Slutligen menade deltagarna att cheferna måste efterfråga att ASI-intervjuer
blir gjorda och ställa krav på att de används vid gemensam vårdplanering.
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7. Sammanfattande diskussion
Resultatsammanställning och analys
Den grundläggande frågeställningen för denna undersökning har varit hur resultatet av de ASIintervjuer som görs hos kommuner, hälso- och sjukvård och kriminalvården i länet kommit att gagna
sammanhanget kring gemensam vårdplanering för brukare/patient/klient. För att få svar på detta
sammanställde projektarbetsgruppen en webenkät med 18 frågor som distribuerades till 250 chefer
och handläggare/behandlare inom missbruks- och beroendevården och kriminalvårdens frivård i
länet. Drygt hälften, 51 %, av de som tillfrågades har besvarat webenkäten. Av dem var 70 %
handläggare eller behandlingspersonal med uppgift att medverka vid huvudmannaövergripande
vårdplanering. Till grund för denna resultatsammanställning ligger också synpunkter som framkom
vid den workshop som anordnades av projektgruppen.
Av de som besvarade enkäten kom ungefär hälften från Göteborgsregionen och resten var jämnt
fördelade inom övriga länet. Enkäten ställdes till chefer vid alla frivårds-, missbruks- och
beroendeenheter och till handläggare/behandlare i de 10 utvecklingskommunerna. Någon sållning
vad gäller graden av ASI-användning hos verksamheterna har inte gjorts. Fördelningen av svaren fick
en representativ bredd både vad gäller geografisk fördelning och befattning hos de som svarat. Den
bedömning projektgruppen gjort är att antalet svar var tillräckligt som underlag för analys.
Ungefär 70 % av de som svarade uppgav att de använder ASI i sin verksamhet. Av dessa svarade drygt
hälften att ASI används i betydande omfattning men endast 27 % använde ASI vid gemensam
vårdplanering. På frågan om ASI-intervjun följer klienten över huvudmannagränserna var det 14 %
som instämde helt och hållet.
Att bli ombedd att besvara ASI-frågorna på mer än ett ställe kan vara en realitet för personer med
kriminalitet eller samsjuklighet där den ena delen är missbruk/beroende. Någon praxis eller
etablerad rutin att ASI-intervjuer rekvireras från verksamhetens vårdgrannar finns vare sig nationellt
eller regionalt. Av enkäten tyder svaren på att det hos 14 % fanns en vana att efterfråga ASIintervjuer från andra. I mer än 8 fall av 10 får därför klienten/patienten räkna med att få besvara ASIfrågorna på mer än ett ställe.
Någon etablerad praxis som säger att ASI-intervjun ska kommuniceras med andra vårdaktörer före
en gemensam vårdplanering finns heller inte. Efter att ha inhämtat medgivande från
klienten/patienten skulle det i många fall sannolikt vara möjligt att underlätta förberedelsearbetet
inför en vårdplanering genom att kommunicera ASI-intervjun. Att det alltid fungerar så får i
undersökningen stöd från endast 2 % av de svarande.
Att fysiskt ta med den genomförda ASI-intervjun till vårdplaneringstillfället är heller inte någon
etablerad rutin och har ingen självskriven nytta vid varje enskilt tillfälle. I syfte att spegla hur
användningen av ASI ser ut vid själva vårdplaneringen ställdes ändå frågan. Svaren visade att ASIintervjun tas med vid 8 % av de tillfällen då vårdplanering görs gemensamt.
Nyttan och fördelarna med att använda ASI vid gemensam vårdplanering belystes både vid
workshopen och i frågorna i web-enkäten. Skattningar i en av frågorna i enkäten visar att det stora
flertalet (70 %) av de svarande bedömer att användningen av ASI-intervjun har en stor nytta. Till
fördelarna uppgav de svarande att ASI ger ett tydligare underlag och en gemensam bild över
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problemområden och hjälpbehov. Den dominerande uppfattningen är att ASI hjälper till att skapa en
helhetsbild, ökad samsyn och bättre effektivitet vid samverkan. Närmare 70 % av de som besvarade
enkäten ansåg att ASI i betydande eller mycket stor omfattning medverkat till att tydliggöra klientens
hjälpbehov vid den gemensamma vårdplaneringen.
Som hinder för att använda ASI vid gemensam vårdplanering lyfte de svarande i både webenkät och
workshop fram olikheter som finns i huvudmännens uppdrag, ansvar och synsätt. Flera synpunkter
handlade om att samverkan mellan huvudmännen kringgärdas av praktiska och legala hinder. Ibland
kan det vara olämpligt att använda ASI i sammanhanget kring vårdplanering och sakna
förutsättningar att ge rätt helhetsbild. Bristen på rutiner och gemensam kompetens har av många
lyfts fram som hinder.
Det kan tyckas vara en självklarhet att följa upp arbetet så att de insatser som beslutas faktiskt har
fungerat. Att etablera rutiner som innebär att man på ett systematiskt sätt följer upp beslut och
insatser, har generellt sett visat sig vara svårt. Ett hjälpmedel i sammanhanget är ASI Uppföljning. En
av frågorna i enkäten belyste hur arbetet med uppföljning ser ut. Ingen av de svarande uppgav att
ASI Uppföljning alltid används för att följa upp insatser som beslutats i gemensamt. Endast 7 %
uppgav att ASI Uppföljning används i stor omfattning för att följa upp en tidigare vårdplanering.
När det gäller att utveckla former för ASI vid gemensam vårdplanering var det många svarande som
pekade på att det idag saknas rutiner för hur ASI ska användas. Flera framförde att det behövs ett
fortsatt stöd och förbättrad metodkompetens både inom den egna organisationen och gemensamt.
Ett huvudmannaövergripande perspektiv bör styra vilka åtgärder och insatser som ska genomföras.

Sammanfattande analys av svar från de som använder ASI regelbundet vid
gemensam vårdplanering
Av de 128 personer som besvarade webenkäten var det 25 som uppgav att de i betydande
omfattning eller alltid använder ASI vid gemensam vårdplanering (fråga 6). Av de dessa kom sju från
hälso- och sjukvården (28 %), 14 från kommuner (56 %) och fyra från kriminalvården (16 %)9. Hur
skiljer sig svaren från dessa jämfört med de som inte använder ASI regelbundet vid vårdplanering?
Analys av svaren visar(N = 25):








De använder ASI-intervjun mer regelbundet
Det är mer förekommande att deras ASI-intervjuer följer klienten mellan myndigheterna
De uppfattar i högre grad att hjälpbehoven tydliggörs bättre hos klienten/patienten med
hjälp av ASI
De har i större utsträckning kommunicerat ASI-intervjun före vårdplaneringsmöte
De tar oftare ASI-intervjun med till vårdplaneringsmöte
De använder ASI Uppföljning mer frekvent
De anser i högre grad att ASI gör nytta vid gemensam vårdplanering

9

De som inte använder ASI regelbundet vid gemensam vårdplanering fördelade sig enligt följande: 15 personer
hälsosjukvård (23 %), 46 personer kommun (71 %), 4 personer kriminalvård (6 %).
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Diskussion och förslag
ASI – ett instrument med potential i rätt sammanhang
Från projektgruppens sida anser vi att undersökningen visat att användningen av ASI har både stor
bredd och god förankring i länet hos kommunerna, inom kriminalvården och hos hälso- och
sjukvården. Den vida kompetensen hos huvudmännen ger instrumentet utmärkta förutsättningar att
fungera i det sammanhang som vårdplanering i samverkan utgör. Samtidigt är det vår bedömning att
det med förbättrade rutiner inom och mellan berörda organisationer finns en avsevärd potential att
använda fördelarna med instrumentet på ett ännu bättre sätt.
På en del håll i det insamlade materialet har framförts tvivel och farhågor kring ASI-instrumentet och
dess användning i sammanhanget kring gemensam vårdplanering. Från projektgruppens sida vill vi
understryka att undersökningen inte tar ställning för vad som ”rätt” eller ”fel” i det enskilda fallet när
det gäller att använda ASI vid gemensam vårdplanering. Allt arbete som har sin grund i människors
psykosociala situation är grannlaga och det är därför upp till varje professionell utövare att utifrån
det aktuella sammanhanget bedöma om och när ASI ska användas. Hinder för att använda ASI kan
finnas såväl i klientens/patientens fysiska, psykiska, emotionella som kognitiva tillstånd; alternativt
att han eller hon inte vill delta. Att forcera fram en ASI-intervju till följd av t ex osmidiga rutiner,
knappa inläggningstider eller annan tidsbrist kan innebära att gå över gränsen för vad är att se som
etiskt acceptabelt.
Intentionen med detta arbete har först och främst varit att generera ”nya” tankar och idéer för när
den kunskap om klienter som inhämtas via ASI-intervjun kan användas på ett mer genomtänkt,
organiserat och förutsägbart sätt i sammanhanget kring gemensam vårdplanering. Vårt fokus har
därför inriktats på personer där det finns ett konstaterat behov av samtidiga insatser från minst två
av de tre huvudmän som ingår i undersökningen. Vi utgår också från att klientens/patientens
medgivande inhämtats, d v s att relevant information kan överlämnas mellan samverkansparterna
och att ASI-intervjun kunnat genomföras under välordnade former. Kontexten för själva
vårdplaneringen anger också att medverkande aktörer deltar utifrån professionell erfarenhet och
kunskap samt har intentionen att sträva mot samma mål, d v s att ge sin patient/klient den bästa
möjliga hjälp och stöd.
Förslag till former för hur gemensam vårdplanering kan utvecklas med hjälp av ASI
Den slutsats som projektgruppen drar är att ASI har förutsättningar att användas i väsentligt större
utsträckning vid gemensam vårdplanering än vad som idag är fallet. Den uttalade bristen på rutiner
både inom och mellan berörda organisationer är påtaglig. Vår bedömning är att det finns ett behov
av att huvudmännen möts över de organisatoriska gränserna för att diskutera vilka möjligheter till
förbättrad samverkan som finns när det gäller gemensam vårdplanering. Nya rutiner behöver alltså
etableras, dokumenteras och göras kända. Kanske kan vårdplanedokument av den typ som tagits
fram av andra regionförbund i landet också vara något för Västra Götaland? Och hur väl är IT-stödet
KLARA i Västra Götaland anpassat med avseende på den aktuella målgruppen; vilka förändringar är
möjliga att göra? Någon av de ingående parterna (regionen, kommunerna) ges förslagsvis i uppdrag
att samordna detta, där god kännedom om ASI och dess komplementerande roll i sammanhanget är
av största betydelse.
Rutinerna för att metodiskt och systematiskt följa upp insatser som beslutas i samverkan behöver ses
över och radikalt förbättras. ASI Uppföljning kan här vara till stor hjälp och nytta, men används inte.
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Förslag till förbättrade rutiner
Nedan redovisas ett antal förslag på hur samverkan kring vårdplanering kan utvecklas med
utgångspunkt från nyttan med ASI. Förslagen baseras på intryck som vuxit fram under arbetet med
undersökningen och presenteras utan rangordning.



Förbättrade rutiner inom den egna organisationen
Förbättrade rutiner och kompetensutveckling i samverkan mellan huvudmännen

Förbättrade rutiner inom den egna organisationen
I många kommuner finns interna rutiner för användning av ASI nedtecknade i en lokal ASI-plan. Vår
bedömning är att dessa rutiner på många håll kan behöva kompletteras i enlighet med följande:
-

Att fråga ”nya” klienter om ASI-intervju har gjorts på annat håll och om det i så fall är okey
att rekvirera denna. Särskilt formulär används med uppgift om handläggarens namn,
funktion och adress. Klientens namnunderskrift erfordras.

-

Om ASI-intervju gjorts på annat håll och bedöms ha godtagbar aktualitet och kvalitet används
denna i första hand, istället för att upprätta en egen ASI i den egna organisationen.

-

Att inhämta klientens medgivande att använda resultatet av ASI-intervjun i samband med att
gemensam vårdplanering aktualiseras.

-

Att kommunicera en aktuell ASI-intervju med andra aktörer inför en planerad gemensam
vårdplanering där detta bedöms fylla ett syfte i föreberedelsearbetet. Rutin att ta med ASI
Grund eller Uppföljning till mötet där detta anses gagna situationen. Klientens medgivande
inhämtas.

-

Ökad prioritet när det gäller att använda ASI Uppföljning i de ärenden där
huvudmannaövergripande insatser pågår samtidigt. Primärt ansvarig är socialtjänsten om
inte annat uttalats. Tidsintervall för uppföljning anpassas till det enskilda ärendet, men bör
initialt genomföras för kortare perioder.

Förbättrade rutiner och kompetensutveckling i samverkan mellan huvudmännen
Användningen av ASI i sammanhanget kring gemensam vårdplanering ser vi som avhängigt att de
generella rutinerna för vårdplanering är tydliga och välfungerande. Vi tänker närmast på det regionoch kommungemensamma vårdplaneringsstödet KLARA, där det är viktigt att det fungerar väl med
avseende på den aktuella målgruppen och att tillgängligheten till systemet är smidig. Hur KLARA
fungerar idag och vilka utvecklingsbehov som finns ser vi som en fråga för de berörda huvudmännen
att ta ställning till. I vissa områden i landet har ömsesidigt framtagna vårdplaneringsdokument visat
sig fylla en viktig funktion, något som skulle kunna vara ett väl så fungerande alternativ. Ett sådant
formulär skulle utifrån en tänkt närmare koppling till ASI sannolikt kunna utformas med en starkare
anpassning till ASI-metoden.
Gemensam utbildning i ASI och tillfällen för repetition över huvudmannagränserna
- I det material som samlats in vid undersökningen har på flera ställen framkommit förslag om
gemensamma ASI-sammankomster med kompetenshöjande inslag; allt från gemensamt
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anordnad ASI-utbildning till huvudmannaövergripande möten med fokus på repetition och
fördjupning. Idag tillgodoses behoven av utbildning och kompetensutveckling huvudsakligen
inom två differentierade system: socialtjänsten och hälso- och sjukvården anlitar ASIutbildare som certifierats av Socialstyrelsen och Kriminalvården har egna utbildare. Enligt vår
uppfattning bör det vara möjligt att skapa en uppluckring i denna tudelning med hjälp av
länsövergripande, gemensamma utbildningstillfällen. På de håll där gemensamma
repetitionsdagar genomförts med fokus på ASI har detta visat sig vara mycket uppskattat. De
fördelar vi ser med gemensam kompetensutveckling ligger både i att få del av samma
kunskap och erfarenhet, men också att det främjar samverkan i övrigt.
-

Betydelsen av engagerade och kunniga chefer i utvecklingsarbetet kan inte nog understrykas.
Att cheferna har god förståelse och tillräckliga kunskaper om nyttan och fördelarna med ASImetoden är en viktig pusselbit för att den fulla potentialen i instrumentet ska komma till
användning både internt och i samverkan med andra aktörer. Kompetensutveckling är därför
inte en angelägen fråga endast på handläggarnivå utan i lika stor utsträckning för chefer,
även om typen av kunskap i metoden ser olika ut.
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Förslagen i korthet

Problembeskrivning

Förslag till åtgärd

Rutiner saknas att använda resultatet av ASIintervjun vid gemensam vårdplanering.

Etablera såväl interna som gemensamma rutiner
som innebär att livssituationen för
klienter/patienter med missbruk/beroende har
kartlagts inför en gemensam vårdplanering. I
samråd med den enskilde ligger detta sedan till
grund för de insatser som beslutas.

ASI-intervjun följer inte klienten mellan de olika
huvudmännen.

Etablera huvudmannaövergripande riktlinjer för
att ASI-intervjun följer klienten.

Bristande rutiner att inhämta ASI-intervjuer som
gjorts på annat håll.

Tillskapa rutiner för att efterfråga ASI från andra
aktörer.

ASI används inte för att följa upp insatser som
beslutats i samverkan med andra aktörer.

Interna och huvudmannaövergripande rutiner
tillskapas för att systematiskt följa upp arbetet
med klienten. ASI Uppföljning rekommenderas.

Socialtjänsten/hälso- och sjukvården respektive
kriminalvården ASI-utbildar var och en för sig.

Huvudmannagemensam kompetensutveckling i
ASI-metoden inkluderande såväl grundutbildning
som fördjupning. Också chefer ges tillgång till
adekvat kompetensutveckling.

Bristfälliga rutiner och avsaknad av ett
välfungerande planeringsverktyg vid
vårdplanering.

Se över rutiner för gemensam vårdplanering.
Tillse att IT-systemet KLARA (region –
kommuner) uppfyller nödvändig tillgänglighet
och smidighet för att fungera väl. Alternativt
utveckla ett länsgemensamt
vårdplaneringsdokument där potentialen med
ASI kommer till uttryck.

Slutord
Vad är vårdplanering?
Under arbetet med rapporten har vi reflekterat över om vårdplanering betyder samma sak för de
olika huvudmännen när det gäller den aktuella målgruppen med missbruks- eller
beroendeproblematik. Detta betonar än mer vikten av samverkan över huvudmannagränserna och
att föra en gemensam diskussion om vad som ingår i begreppet.
Nästa steg
Vi hoppas att denna undersökning bidragit till att kasta ljus över ett viktigt område som tidigare inte
undersökts och att de resultat som redovisas kan hjälpa till att förbättra arbetet med gemensam
vårdplanering.
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Bilaga 1

ASI som ett hjälpmedel vid vårdplanering i Västra Götaland

I Västra Götaland har under senare år många inom kommunernas missbruksvård, sjukvårdens
beroendevård och inom kriminalvården utbildats i ASI. Länsstyrelsen och Kunskap till praktik har
gett medel för metodstöd och utbildning i ASI.
ASI är en metod, som föreslås i de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården;
”ASI (Addiction Severity Index) fyller viktiga funktioner i det enskilda klient- och patientarbetet.
Huvudsyftet är att bedöma klientens hjälpbehov. Intervjun ger en kartläggning av personens
situation och problem som kan ligga till grund för en bedömning av hjälpbehovet. Den kan också
användas för den enskildes vård- och behandlingsplanering” Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården sidan 110.
2010-01-01 trädde en ny lag i HSL och SOL i kraft, vilket innebär att varje klient, patient skall ha
en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde ska få sina behov
tillgodosedda. Denna plan, som klient/patient skall vara delaktig i, skall så lång som möjligt
grunda sig på gemensamma planer mellan huvudmännen, då fler en huvudman är inblandad.
RIS styrgupp anser att ASI med fördel borde kunna användas som gemensamt underlag för
upprättande av individuell plan inom missbruks- och beroendevården. Idag är det troligtvis få som
använder ASI över huvudmannagränserna, utan om ASI används, så arbetas det med den på var
sitt håll.
Styrgruppen i Västra Götaland för RIS och Kunskap till praktik uppdrar åt Skaraborgs
Kommunalförbund FOU att tillsammans med kommuner, hälso- och sjukvård och kriminalvård
senast 2011-11-30 återkomma med en studie av i vilken utsträckning ASI används som ett
hjälpmedel vid gemensam vårdplanering, samt förslag på hur man kan utveckla former för detta.

Västra Götaland 2011-05-27

Christina Möller
VG Region

Per Björkgren
Kriminalvården Väst

Pia Jonsson-Axelsson
Västkom

’

2011-10-18
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Bilaga 2

ASI som ett hjälpmedel vid vårdplanering i Västra Götaland
Projektplan

Bakgrund och problemanalys:
I Västra Götaland har många inom kommunernas missbruksvård, sjukvårdens
beroendevård och kriminalvården utbildats i ASI (Addiction Severity Index) under de
senaste åren. Länsstyrelsen och SKL, Kunskap till praktik, har gett medel för metodstöd och
utbildning i ASI.
ASI är en metod, som rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården där följande omnämns;
”ASI fyller viktiga funktioner i det enskilda klient- och patientarbetet. Huvudsyftet är att
bedöma klientens hjälpbehov. Intervjun ger en kartläggning av personens situation och
problem som kan ligga till grund för en bedömning av hjälpbehovet”.
Den kan också användas för den enskildes ”vård- och behandlingsplanering” enligt
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (sidan 110).
En förändring i HSL och SoL trädde i kraft 2010-01-01, vilket innebär att varje klient,
patient skall ha en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde ska
få sina behov tillgodosedda. Denna plan, som klient/patient skall vara delaktig i, skall så
långt som möjligt grunda sig på samverkan mellan huvudmännen, då flera huvudmän är
inblandade.
Styrgruppen för RIS (Riktlinjer I Samverkan) anser att ASI med fördel borde kunna
användas som gemensamt underlag för upprättande av individuell plan för insatser och
behandling inom missbruks- och beroendevården. Trots dessa rekommendationer, tycks det
vara få som använder ASI över huvudmannagränserna.
Styrgruppen för RIS i Västra Götaland och Kunskap till praktik uppdrar åt Skaraborgs
Kommunalförbund FOU att tillsammans med kommuner, hälso- och sjukvård och
Kriminalvården i Västra Götaland återkomma med en studie av i vilken utsträckning ASI
används som ett hjälpmedel vid gemensam vårdplanering, samt förslag på hur man kan
utveckla former för detta.
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Syfte och mål:
Syftet är att komma fram till i vilken utsträckning ASI används som ett hjälpmedel vid
gemensam vårdplanering mellan myndigheter.
I samråd med de olika intressenterna är målet att utveckla förslag till former för hur ASI kan
användas som hjälpmedel vid gemensam vårdplanering mellan myndigheter i linje med de
nationella riktlinjerna.
Målgrupp:
a/ Chefer och handläggare (Kriminalvård, hälso- och sjukvård, kommun i sex
pilotkommuner)
b/ Chefsnivå hos berörda intressenter i länet (Kriminalvård, hälso- och sjukvård, kommun).
c/ Handläggare hos 10 utvecklingskommuner inom dessa verksamheter.
Metod:
a/ En pilotundersökning genomförs i sex kommuner för att utvärdera frågeformulärets
validitet.
b/ En webbaserad enkät skickas ut till samtliga berörda enheter hos ovanstående
intressenter i Västra Götalands län.
c/ En fördjupad webbaserad enkät skickas till handläggare med ansvar för vårdplanering i
de 10 utvecklingskommunerna. Djupintervjuer kan komma ifråga för att komplettera
webbenkäten.
Riskanalys:
Stort bortfall
Tillrättalagda svar
Pilotkommunerna viktiga för att vi verkligen ställer frågor som ger svar på det vi
frågar om.
Fortsatt verksamhet:
Om studien visar på att några kommuner/myndigheter använder ASI som gemensam
vårdplan i samverkansarbetet är en idé att i en ytterligare studie jämföra dessa kommuners
insatser med några kommuner/myndigheter som inte använder ASI som hjälpmedel vid
gemensam vårdplan.
Tidsplan och rapportering:
2011-06-01 – 2012-12-31
En delrapport (Om studien är klar - en slutrapport) presenteras under juni månad 2012.
Slutrapporten presenteras senast i december 2012.
För Skaraborgs Kommunalförbund
Bengt Eriksson

Bilaga 3

Web-enkät: ASI vid samordnad vårdplanering
Fråga 1: Vilken myndighet tillhör du?
A. Hälso- och sjukvård
B. Kommun
C. Kriminalvården
Fråga 2: Vilken är din befattning?
A. Chef
B. Handläggare/behandlare (motsvarande)

Fråga 3: Vilken kommun/ geografiskt verksamhetsområde tillhör du?
Öppen fråga som syftar till att belysa den geografiska spridningen bland de som besvarat enkäten.
Fråga 4: Används intervjuinstrumentet ASI inom din verksamhet?
A. Ja
B. Nej
C. Vet ej
Fråga 5: I vilken omfattning används ASI i patient-/klientarbetet inom den egna
verksamheten?
A. Liten omfattning
B. Betydande omfattning
C. Alltid

Fråga 6: I vilken omfattning används ASI vid gemensam vårdplanering med flera
myndigheter?
A. Inte alls
B. Liten omfattning
C. Betydande omfattning
D. Alltid

Fråga 7: ASI-intervjun följer klienten mellan olika myndigheter
A. Instämmer inte alls
B. Instämmer delvis
C. Instämmer helt och hållet

Fråga 8: ASI-intervjun görs i den egna verksamheten även om den kan ha gjorts av andra
A. Instämmer inte alls
B. Instämmer delvis
C. Instämmer helt och hållet

Bilaga 3

Fråga 9: ASI-intervjun har kommunicerats mellan myndigheterna före gemensam
vårdplanering
A. Instämmer inte alls
B. Instämmer delvis
C. Instämmer helt och hållet

Fråga 10: ASI-formuläret tas med och används vid gemensamt vårdplaneringsmöte
A. Instämmer inte alls
B. Instämmer delvis
C. Instämmer helt och hållet

Fråga 11: Hur uppfattar du nyttan med ASI som ett instrument för gemensam vårdplanering?
Frågan är här utformad som en 11-gradig skattningsskala mellan 0 till 10 där 0 står för ”ingen nytta” och
10 står för ”synnerligen stor nytta”.
Fråga 12: Vilka hinder ser du med att använda ASI vid gemensam vårdplanering?
Öppen fråga.
Fråga 13: Vilka fördelar ser du med att använda ASI vid gemensam vårdplanering?
Öppen fråga.
Fråga 14: I vilken omfattning bedömer du att resultatet av ASI-intervjun medverkat till att
tydliggöra klientens hjälpbehov vid gemensam vårdplanering?
A. Ingen
B. Liten omfattning
C. Betydande omfattning
D. Mycket stor omfattning

Fråga 15: I vilken omfattning används ASI Uppföljning för att följa upp insatser som bestämts i
samverkan mellan flera myndigheter?
A. Inte alls
B. Liten omfattning
C. Stor omfattning
D. Alltid
E. Vet ej

Fråga 16: Hur kan man utveckla former för att ASI-intervjun används på ett bättre sätt mellan
myndigheter?
Öppen fråga.
Fråga 17: Kan du se ASI som ett framtida hjälpmedel, i så fall hur?
Öppen fråga.
Fråga 18: Om inte; varför?
Öppen följdfråga.

Bilaga 4
Analysresultat








Instämmer att ASI-instrumentet används kontinuerligt och rutinmässigt i verksamheten: (χ2
[1, N = 89] = 3,86 p < 0.05; 96 % vs.75 %)
Instämmer att ASI alltid följer klienten mellan myndigheterna: (χ2 [2, N = 90] = 6,84 p < 0.05;
24 % vs.11 %)
Instämmer delvis eller helt och hållet att ASI har kommunicerats före gemensam
vårdplanering: (χ2 [1, N = 90] = 7,74 p < 0.01; 80 % vs.45 %)
Instämmer att ASI alltid tas med till vårdplaneringsmötet: (χ2 [2, N = 90] = 19,67 p < 0.001; 20
% vs.3 %)
Instämmer i betydande omfattning eller helt och hållet att ASI tydliggör klientens hjälpbehov
vid gemensam vårdplanering: (χ2 [1, N = 90] = 8,48 p < 0.01; 92 % vs.57 %)
Instämmer i högre grad att ASI uppföljning används för att följa upp insatser som gjorts i
samverkan mellan myndigheter: (χ2 [1, N = 81] = 4,40 p < 0.05; 21 % vs.3 %)
Anser i högre grad att ASI är värdefullt som instrument vid gemensam vårdplanering: (t =
2,72; df = 88; p < 0.01) när man fick skatta på en 11-gradig att ASI gör ingen nytta respektive
stor nytta (M = 6,97 s = 1,97 vs. M = 5,43 s = 2,53)

”Största hindret är nog att det saknas
rutiner för att använda ASI i detta
sammanhang”
Under senare år har en markant ökning skett vad gäller
användningen av standardiserade bedömningsinstrument inom missbruks- och beroendevården. Det instrument som används mest i
landets kommuner, hos regionens beroendevård och
kriminalvården är Addiction Severity Index, ASI. Stora satsningar har
gjorts både nationellt och regionalt för att stärka kvaliteten i
användningen av instrumentet.
Styrgruppen för Riktlinjer i samverkan (RIS), numera Kunskap till
praktik i Västra Götaland, väckte 2011 frågan om hur
vårdplanering över huvudmannagränserna kan förbättras med hjälp
av den kunskap som genereras av ASI. Styrgruppen fick stöd från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) att genomföra en
undersökning i länet över hur ASI används vid gemensam
vårdplanering och hur former för detta kan utvecklas.
FoU-enheten vid Skaraborgs kommunalförbund fick uppdraget att
ansvara för undersökningen. En målsättning både vad gäller
sammansättnigen av projektgrupp och målgrupp för undersökningen
har varit att tillförsäkra en bred geografisk representation i länet.
I denna rapport presenteras resultatet av den undersökning som
genomförts.
Projektgrupp:
Catherine Larsson, Sjuhärads kommunalförbund
Georg Fischer, Fyrbodals kommunalförbund
Kristina Berglund, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, FMB
Bengt Eriksson, Skaraborgs kommunalförbund
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