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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning är ett 

komplext problem. Forskning om samverkan mellan missbruksvård och 

ätstörningsvård i Sverige är dock ett relativt outforskat område. Denna 

intervjustudie syftar till att analysera och förstå hur professionella inom 

missbruksvården och professionella inom ätstörningsvården upplever samverkan 

gällande personer med samsjuklighet: missbruk och ätstörning. Studien antar en 

hermeneutisk ansats, det biopsykosociala perspektivet samt samverkansteori 

används för att analysera empirin. Empirin består av nio semistrukturerade 

intervjuer med professionella inom regional ätstörningsvård, kommunal 

missbruksvård och ett fristående behandlingshem. Informanterna arbetar i olika 

kommuner och regioner samt har olika yrkesbakgrund inom bland annat socialtjänst 

eller hälso- och sjukvård. I studien framgår de professionellas 

samverkanupplevelse, arbets- och behandlingssätt av personer med samsjuklighet i 

form av missbruk och ätstörning. Därtill framgår vilka förutsättningar som enligt 

informanterna bör ligga till grund för att upprätta samverkan kring klientgruppen. 

Resultaten visar att de professionellas erfarenheter och upplevelse av samverkan 

varierar. Att samverkan fungerar väl respektive om samverkan behöver förbättras 

lyfts fram. Dålig samverkan på grund av prestige eller i form av en byråkratisk 

klyfta mellan kommun och region identifieras av några informanter. Vissa 

informanter framhåller att remisskickande mellan vårdenheter leder till långa 

väntetider, där klienten eller patienten ”bollas runt”. Under väntetiden kan den 

vårdsökande fara illa. De professionella använder olika arbetssätt och strategier för 

behandling, för att fånga upp samsjuklighet och för att inleda samverkan. 

Gemensam vårdplan, samsyn och helhetssyn är några arbetssätt de professionella 

utgår ifrån. Informanterna har olika syn på vilket sjukdomstillstånd som föregår det 

andra och ser även olika på vilken behandling som lämpar sig bäst för denna typ av 

samsjuklighet: flera anser att missbruket bör behandlas först. Upplevda 

förutsättningar för samverkan är upprättade kontakter med annan samverkanspart, 

professionellas kunskap, tillgänglighet samt patientens samtycke, initiativtagande 

och motivation. Organisatorisk kunskapsöverföring om samverkan och 

samsjuklighet efterfrågas. 

Nyckelord: samverkan, samsjuklighet, ätstörningar, missbruk, biopsykosocialt.  

Antal ord: 19 942 
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Abstract 

Previous research describes co-morbid substance use disorders and eating disorders 

as a complex issue. Research on collaboration between Swedish addiction treatment 

facilities and Swedish eating disorder care is scarce. The aim of this Bachelor thesis 

is to analyze and understand how professionals in addiction care and professionals 

in eating disorder care experience collaboration regarding people with comorbid 

substance use disorders and eating disorders. The approach of this study is 

hermeneutic. The bio-psycho-social model and Collaboration Theory are used for 

data analysis. The data consists of nine semi-structured interviews with 

professionals working in either regional eating disorder care or municipal addiction 

care or in an independent addiction treatment facility. The informants work in 

different Swedish municipalities and regions having varying occupations. Some 

work in social services, others in medical care. Our results show varying experiences 

of collaboration among the informants. Some informants think collaboration works 

well whilst others see room for improvement. Poor collaboration is described by 

some informants as due to organizational prestige or bureaucracy. Some informants 

emphasize that referrals between different care units lead to long wait times for the 

patients/clients during which nobody takes responsibility for the patient, whose 

health may worsen. The professionals use different strategies, treatments, and 

methods to treat and recognize comorbidity and to collaborate with other care units. 

Joint care planning, reaching a consensus and having a holistic viewpoint are 

methods that the informants use. The informants have different views on which 

disorder that precedes the other, and also on which treatment is best suited for this 

type of comorbidity. Several professionals believe that the addiction should be 

treated primarily. According to the professionals, prerequisites for collaboration are: 

established contact with other collaborative parties, the knowledge and accessibility 

of other professionals, patient consent and motivation. An exchange of knowledge 

at an organisational level is requested, regarding subjects such as collaboration and 

comorbidity. 

 

Keywords: interprofessional collaboration, comorbidity, eating disorders, 

substance use disorder, bio-psycho-social. 
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1. INLEDNING 

Människor i behov av vård har alla individuella behov. För att dessa behov ska tillgodoses 

behöver vården anpassas. En förutsättning för individuellt anpassad vård är samverkan 

(Socialstyrelsen, 2019:15). En vårdsökande person kan behöva få sin vård anpassad med 

anledning av att samsjuklighet föreligger, risk finns att patienter med samsjuklighet slussas 

mellan diverse vårdenheter för behandling (Socialstyrelsen, 2019:8, &15). Samsjuklighet 

innebär att sjukdomstillstånd eller diagnoser samexisterar (Nationalencyklopedin, 2021). 

Samsjuklighet kan förekomma i olika kombinationer varav en variant är ätstörning och 

missbruk (Socialstyrelsen, 2019:8). Samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning har 

studerats sedan 1960-talet, men är dock fortfarande mindre utforskat jämfört med annan 

samsjuklighet (Björck & Ekeroth, 2012:9). Sjukdomstillstånden som ingår i samsjuklighet i 

form av missbruk och ätstörning kan var för sig ha livshotande konsekvenser för den drabbade 

individen. Missbruk är ett allvarligt socialt problem, vilket åskådliggörs i statistik från 2019 då 

894 personer avled av narkotikarelaterade överdoser. Narkotika utgör en typ av missbruk, men 

därtill finns även fler missbrukstyper som kan få dödlig utgång. (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

Det andra sjukdomstillståndet i den benämnda samsjukligheten, ätstörningar, kan även det 

medföra dödlig utgång. Den psykiatriska diagnosen, anorexia nervosa, har den allra högsta 

dödligheten (Karolinska institutet, 2021). I Sverige är hundratusentals personer drabbade av 

olika ätstörningar (SBU, 2019). 

Som tidigare konstaterats är samverkan en förutsättning för att god vård ska kunna ges vid 

samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2019:15). Samverkan innebär att agera tillsammans för att 

uppnå ett gemensamt och definierat mål (Lindberg, 2009:26f). En typ av samverkan är 

tvärprofessionell samverkan, vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, där olika 

professioner innefattas såsom läkare och socionomer (Karolinska institutet, u.å.). Även 

intraorganisatorisk samverkan finns, vilken innebär samverkan inom samma organisation. 

Samverkan mellan två olika organisationer kallas interorganisatorisk samverkan. Vid 

samverkan kan kvalitativt arbete utföras genom att olika expertis och styrkor ingår hos de 

professionella. Arbetet sker för att tillgodose och optimera den vårdsökandes behov (ibid., u.å.; 

Lindberg, 2009:26f). Mot bakgrund av att samverkan är grundläggande vid behandling av 

samsjuklighet är det av stor vikt att beakta vem som är behandlingsansvarig för missbruk 

respektive ätstörning. Ansvar för behandling och stödinsatser till personer med missbruk faller 

gemensamt på kommuner och regioner (Socialstyrelsen, 2019:17). I Socialtjänstlagen 2001:453 

3 kap. 7 § stadgas att socialnämnden ska arbeta förebyggande och motverka missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det stadgas även i Socialtjänstlagen samt 

Hälso- och sjukvårdslagen att kommun och region enligt överenskommelse ska samarbeta 

gällande personer med olika typer av missbruk (Socialstyrelsen, 2019:17). Behandling för 

missbruk och beroende kan bland annat ske på behandlingshem eller sjukhus. Socialtjänsten 

beviljar olika insatser för missbruk inom öppenvården och i vissa fall tvångsvård enligt LVM. 

(IVO, 2015:3). Ätstörningar behandlas främst av den regionala hälso- och sjukvården genom 

dagvård, öppenvård eller psykiatrisk tvångsvård enligt LPT (Björck & Ekeroth, 2012:28f). 
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Problemformulering 
För att personer med samsjuklighet: missbruk och ätstörning, ska tillfriskna är adekvat 

behandling, enligt oss, väsentlig. En förutsättning för att rätt behandling ges, vid samsjuklighet, 

är att professionella samverkar (Larsen, 2017:349). Det kan föreligga bristande kunskap om 

samsjuklighet hos de professionella som utför den praktiska behandlingen av missbruk och 

ätstörningar (Björck & Ekeroth, 2012:38, & 42).1 Relevansen för socialt arbete ligger också i 

att personer med samsjuklighet genom sina dubbla sjukdomstillstånd riskerar att falla mellan 

stolarna och därmed är en fungerande samverkan nödvändig för att fånga upp dessa personer.  

Mot bakgrund av detta är mer forskning om samverkan vid samsjuklighet: missbruk och 

ätstörning av betydelse. Nuvarande forskning om samverkan och samsjuklighet i form av 

missbruk och ätstörning är bristfällig, vilket särskilt gäller för svenska vetenskapliga studier om 

ämnet. En kunskapslucka kan därmed identifieras. En studie av detta slag kan bidra till att fylla 

kunskapsluckan och utgöra ett underlag för myndigheter och organisationer som arbetar med 

detta. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och förstå hur missbruksvårdens och 

ätstörningsvårdens professionella upplever samverkan gällande personer med samsjuklighet: 

missbruk och ätstörning. 

o Hur samverkar och arbetar de professionella inom både missbruks- och 

ätstörningsvården med personer som har en samsjuklighet i form av missbruk och 

ätstörning? 

o På vilka sätt kan samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning och professionellas 

samverkansupplevelse kring samsjukligheten förstås utifrån ett biopsykosocialt 

förhållningssätt?  

o Vilka förutsättningar bör, enligt de professionella, ligga till grund för att upprätta 

samverkan gällande denna klientgrupp: personer med missbruk och ätstörning? 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med FoU-S, Uppsala som bedriver 

kunskapssamlande arbete på temat Samverkan mellan kommuner och region inom missbruk och 

beroende. Vi har avgränsat oss till professionella som arbetar med personer över 18 år, inom 

kommunal öppenvård för missbruk och regional öppenvård för ätstörning. Även 

behandlingshem som utför insatser på uppdrag av kommuner ingår i urvalet. 

 

1 En utförare kan vara kommunal missbruksvård. Med kommunal missbruksvård menar vi, utifrån våra 

informanter, kommunal socialtjänst med inriktning vuxna, där de professionella antingen arbetar på en enhet för 

missbruk och beroende med handläggning som fokus eller utför behandlingsarbete. Vissa informanter arbetar med 

handläggning av missbruksärenden inom en större enhet där även andra typer av ärenden handläggs. 
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Begreppsdefinitioner 

Samsjuklighet 

Samsjuklighet eller komorbiditet beskriver förhållandet där individen har flera samtidiga 

sjukdomstillstånd (Nationalencyklopedin, 2021). Det kan både vara fysiska och psykiatriska 

sjukdomstillstånd (Egidius, u.å.). Vid samsjuklighet kan en sjukdom bidra till uppkomsten av 

en annan (Nationalencyklopedin, 2021). I denna uppsats använder vi oss genomgående av 

begreppet samsjuklighet i stället för komorbiditet. 

Missbruk och missbruksvård 

Med missbruk avses ett okontrollerat eller överdrivet bruk av alkohol, narkotika, 

läkemedelspreparat eller andra substanser som ger en fysisk och psykisk beroendeframkallande 

effekt. Inom det medicinska fältet anses ett missbruk föreligga hos individen då fortsatt 

konsumtion sker trots tydliga negativa konsekvenser (Nationalencyklopedin, 2021). En 

överdriven konsumtion av alkohol, narkotika eller läkemedel kan ha livshotande följder och ha 

fysisk, kognitiv eller psykisk påverkan på individen (Vårdguiden, u.å.). I Sverige är 

missbruksvårdens huvudmannaskap delat mellan kommun och region. Den regionala 

missbruksvården innefattar till exempel LARO, som inte omfattas i denna studie vilken 

fokuserar på den kommunala missbruksvården. Kommunal missbruksvård består av diverse 

yrkesgrupper, bland annat socionomer, statsvetare, beteendevetare och familjebehandlare. Vår 

definition av kommunal missbruksvård innefattar såväl socialtjänst som behandlingshem. 

Ätstörningar 

En ätstörning innebär ett beteende beträffande mat, som har skadliga konsekvenser på kropp 

och psyke (Klefbom, 2012). Några vanliga ätstörningstyper är anorexia nervosa, bulimia 

nervosa och hetsätning men även fler varianter finns. Anorexia nervosa, kännetecknas av en 

rädsla för viktuppgång och självsvält. Den insjuknades måltidsintag är minimalt med ett lågt 

energiintag i förhållande till vederbörandes behov. Anorexia nervosa kan ge dödlig utgång för 

den drabbade. Bulimia nervosa utmärks av att den insjuknade hetsäter för att sedan kompensera 

genom att exempelvis kräkas eller använda laxeringsmedel (Socialstyrelsen, 2019:11). 

Hetsätning innebär att under en kort tid okontrollerat inta enorma mängder mat (Vårdguiden, 

2020). 

Ätstörningsvård 

Med ätstörningsvård avses vårdenheter inom den regionala hälso- och sjukvården som 

behandlar personer med ätstörning. Ätstörningsenheterna är ofta specialistenheter under 

psykiatrin: Vuxenpsykiatri eller psykiatri för barn och vuxna. Vissa enheter och mottagningar 

bedriver både dagvård och öppenvård medan andra har delat upp öppenvård, dagvård och 

slutenvård under separata enheter. I dessa ätstörningsenheter arbetar de professionella oftast i 

multidisciplinära team bestående av bland annat kuratorer, sjuksköterskor, läkare, psykologer, 

KBT-terapeuter. 
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Disposition 

Uppsatsens resterande kapitel delas upp i ordningen: tidigare forskning om samsjuklighet, 

behandling och sambehandling samt inter- och tvärprofessionell samverkan. Därefter 

presenteras begreppet samverkan och de teoretiska perspektiven samverkansteori och den 

biopsykosociala förklaringsmodellen. Forskningsmetod följer därefter, här ingår hermeneutisk 

ansats, kvalitativa forskningsintervjuer, urval, genomförande och etiska överväganden. Resultat 

och analys är indelad i delområden. Studien avslutas med ett diskussionskapitel som består av 

en kort summering, studien och tidigare forskning, teori- och metoddiskussion samt 

implikationer för socialt arbete.  

2. TIDIGARE FORSKNING OM SAMVERKAN OCH 

SAMSJUKLIGHET 

I detta kapitel presenteras studier ur forskningsfältet samverkan och samsjuklighet samt en 

sammanfattning av och reflektion över kunskapsläget i den tidigare forskningen. Ur 

forskningsfältet kan tre genomgående delar utläsas vilka är: samsjuklighet: missbruk och 

ätstörning, behandling och sambehandling samt inter- och tvärprofessionell samverkan. De 

studier vi använder är av relevans för det vi ämnar studera. Något vi uppmärksammat är att en 

kunskapslucka kan identifieras i den tidigare forskningen, framför allt gällande studier i socialt 

arbete.  

De artiklar som ingår i den tidigare forskningen är kollegiegranskade, bortsett från en studie av 

Canan et al (2017)2. Dock ger artikeln tyngd till forskningsområdet genom att uppmärksamma 

män och därav är den av relevans. 

Forskning om samsjuklighet: missbruk och ätstörning 

Vi har funnit åtskilliga studier om samsjuklighet i form av olika missbruks- och 

ätstörningstyper. En studie av Ducharme et al. (2006) utskiljer sig dock genom att fokusera på 

samsjuklighet i form av missbruk och andra psykiatriska diagnoser. Forskning om annan sorts 

samsjuklighet än missbruk och ätstörning kan vara användbar för att förstå vårt 

forskningsområde: samverkan vid samsjuklighet. Den internationella forskningen om 

samsjuklighet: missbruk och ätstörning är mer omfattande än svensk forskning på området. 

Eftersom majoriteten av den tidigare forskningen är nordamerikansk är den inte helt 

representativ för den svenska vården. 

Wolfe och Maisto (2000) lyfter fram en inriktning inom forskningsfältet som fokuserar på 

kunskapsläget om orsakssambandet mellan ätstörning och substansanvändning. Därtill ämnar 

studien ge förslag om framtida utredningsvägar som kan främja kunskap om ätstörning och 

substansanvändning. Även Gregorowski et al. (2013) ämnar tillföra mer kunskap på området. 

Studien ger en omfattande översikt om prevalens, orsakssamband och behandling av 

 

2 “Eating disorders and food addiction in men with heroin use disorder” (Canan et al., 2017). 
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samsjuklighet i form av ätstörning och substansanvändning (ibid., 2013:2). En annan studie av 

Luongo (2018) accentuerar samexistensen mellan ätstörnings- och missbruksproblematik bland 

unga hemlösa. Studien undersöker hur välbefinnande och hälsa samspelar med sociala och 

ekonomiska faktorer, då hemlöshet i kombination med denna specifika samsjuklighet ofta 

förbises inom forskningen (ibid., 2018:39). Baker et al. (2010) studerar samexistensen av 

”substance use disorder”, hädanefter förkortat SUD, och ätstörningar, genom tvillingstudier. 

Två urvalsgrupper ingick: enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. I studien undersöks huruvida 

ärftlighet påverkar samsjukligheten: SUD och ätstörning och vilket av dessa sjukdomstillstånd 

som föranleder den andra (ibid., 2010:648f). I en studie av Ho et al. (2011) studeras två grupper 

som får behandling för sina sjukdomstillstånd. En grupp utgörs av personer insjuknade i 

långvarig ätstörning och den andra gruppen består av personer med samsjuklighet i form av 

ätstörning och SUD. Studien genomförs i syfte att jämföra behandlingsutfallet för respektive 

grupp och således undersöka huruvida den specifika samsjukligheten kan sambehandlas (ibid., 

2011:130). En annan infallsvinkel inom forskningsfältet presenteras av Canan et al. (2017). 

Denna studie ämnar fastställa prevalensuppskattningar av olika ätstörningstyper bland män med 

specifikt beroende/missbruk av heroin. Artikeln lyfter fram en aspekt inom detta forskningsfält 

som vanligtvis är underrepresenterad; män med denna typ av samsjuklighet. Män med 

ätstörningar blir vanligtvis underdiagnostiserade och underbehandlade i många 

behandlingsfaciliteter (Canan, et al., 2017:250). 

Ett fynd som presenteras av Wolfe och Maisto (2000) är att flera bakomliggande faktorer kan 

orsaka samsjuklighet i form av substansanvändning och ätstörning, forskarna understryker att 

det är ett komplext forskningsområde där mer kunskap behövs (ibid., 2000:628).  Resultaten 

för Gregorowski et al. (2013) visar att personer med ätstörning kan ha ett substansmissbruk 

men att det är särskilt vanligt med substansmissbruk bland personer som har bulimiska inslag 

(ibid., 2013:298). Dessutom indikerar fynden att mer forskning behövs om vilken behandling 

som fungerar bäst vid samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning (Gregorowski et al., 

2013:289). Baker et al. (2010:648) presenterar att ett starkt orsakssamband finns mellan 

sjukdomstillstånden anorexia nervosa och missbruk respektive bulimia nervosa och missbruk 

hos kvinnor. Kvinnor med bulimia nervosa rapporterade att ätstörningen föregick missbruket, 

medan vice versa gällde för kvinnor med anorexia nervosa. I de analyser som gjordes av 

tvillingpar visades att ärftlighet kunde finnas för symtom på bulimia nervosa och även för de 

missbrukstyper som undersöktes (ibid., 2010:648). Samsjuklighet i form av missbruk och 

ätstörning förekommer i olika åldrar, bland både män och kvinnor och bland olika i övrigt 

utsatta grupper (Baker et al., 2010; Luongo, 2018; Canan et al., 2017). Detta exemplifieras 

bland annat i Luongos studie (2018), där resultaten visar att även hemlösa ungdomar lider av 

förvrängd kroppsuppfattning och därför kompenserar med olika substanser. I Canan et al. 

(2017) studie där män med heroinmissbruk undersöks, kommer forskarna fram till att en förhöjd 

risk för hetsätning finns hos denna patientgrupp och därför föreslår forskarna att män med 

heroinmissbruk bör screenas för hetsätning oftare än vad som görs i nuläget (ibid., 2017:249). 

Resultaten för Ho et al. (2011:135f) visar att både ätstörningspatienter och patienter med 

samsjuklighet upplevde stora förbättringar av sina självrapporterade ätstörningssymtom och 

funktion i vardagen efter genomförd behandling. Det var inga större skillnader i resultat mellan 
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ätstörningspatienter och patienter med samsjuklighet, vilket indikerar att sambehandling med 

fördel kan ske (ibid., 2011:135f). 

I studier om samsjuklighet är både kvantitativ och kvalitativ metod vanligt förekommande. 

Enkätstudier och dataanalys används främst inom de kvantitativa studierna. Enkätstudierna var 

exempelvis självuppskattningar som personer med samsjuklighet besvarade (Canan et al., 2017; 

Ho et al., 2011). Även en longitudinell studie genomfördes (Baker et al., 2010). Den vanligaste 

typen av kvalitativ metod för denna del av forskningsfältet var litteraturstudie (Wolfe & Maisto, 

2000; Gregorowski et al., 2013). Därtill genomfördes en intervjustudie (Luongo, 2018).  

Forskning om behandling och sambehandling  

Den tidigare forskningen om samverkan vid samsjuklighet inriktar sig också på behandling av 

samsjukligheten: missbruk och ätstörning. Denna specifika inriktning inom forskningsfältet är 

mer omfattande bland internationella studier än bland svenska studier; det finns dock svenska 

rapporter som berör behandling och sambehandling av denna specifika samsjuklighetstyp (jmf. 

Björck & Ekeroth, 2012). 

En studie av Donaldson et al. (2018) undersöker den tvärvetenskapliga diskussionen om 

behandling av ungdomar med ätstörning och könsdysfori. Denna studie kan delvis relateras till 

vår forskningsfråga, gällande hur behandlingen kan påverkas av olika discipliner eller i vårt 

fall, hur behandling kan påverkas av samverkan. Ho et al. (2011), som nämnts tidigare, studerar 

hur ätstörningsbehandlingen av patienter påverkas av sambehandling i form av tillagd 

missbruksbehandling, bland patienter med ätstörning och missbruk (ibid., 2011:131). En studie 

som, både från ett brukarperspektiv och behandlarperspektiv, lyfter sambehandling av 

samsjuklighet i form av ätstörning och missbruk är Sugarman et al. (2020). I studien undersöks 

en av de få tillgängliga behandlingsformer som behandlar ätstörning och missbruk simultant 

(ibid., 2020:447). Respondenterna i studien är kvinnor som deltagit i behandling som utvärderat 

hur nöjda de är med sambehandlingen. Även behandlare har utvärderat hur nöjda de är med 

behandlingsformen (ibid., 2020:449ff).  

Ytterligare en studie som behandlar sambehandling eller mer specifikt integrerad vård (eng. 

integrated care) är Ducharme et al. (2006). Även om forskarna inte specifikt undersökt 

sambehandling vid samsjuklighet i form av missbruk och ätstörningar finns frågeställningar av 

relevans, eftersom studiens fokus är behandling av samsjuklighet: missbruk och andra 

psykiatriska diagnoser. Tidigare nämnda Gregorowski et al. (2013) utforskar också vilken 

behandling som ger mest optimalt utfall och huruvida sambehandling fungerar eller inte för 

ätstörning och substansanvändning (ibid., 2013:297) I en annan studie undersöker Berzoff och 

Drisko, (2015) vad socialarbetare behöver för att bättre kunna arbeta med behandling i 

framtiden. Berzoff och Drisko lyfter fram hur ett biopsykosocialt perspektiv kan anammas samt 

hur utbildningen av socialarbetare kan utformas för att det kliniska sociala arbetet ska fungera 

så väl som möjligt (ibid., 2015:265ff). 

Resultaten i Donaldson et al. (2018:477) visar att ett samarbete mellan de interdisciplinära 

vårdgivarna bör synliggöras, för att maximera vården och underlätta för en hälsosam utveckling 
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till vuxenliv för ungdomar med ätstörning och könsdysfori. Ett fynd som presenteras av Ho et 

al. (2011:132f) är att inga signifikanta skillnader finns gällande behandlingsutfallen av 

behandlingar för personer med ätstörning respektive personer med ätstörning och SUD. Det 

antyder att båda dessa sjukdomstillstånd simultant kan behandlas. Därtill visar resultatet att ett 

samverkande tillvägagångssätt kan vara effektivt vid behandling av ätstörningssymtom, både 

för personer med enbart ätstörning och för personer med samsjuklighet i form av ätstörning och 

SUD (ibid., 2011:135). Sugarman et al. (2020:453) lyfter fram att den behandlingsform som 

ingår i ett ätstörningsprogram kan tillämpas som en integrerad behandlingsform för kvinnor 

med samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. Därtill visas att behandlingsformen för 

ätstörning kan behöva anpassas, så att även behandling av personer med samsjuklighet: 

missbruk och ätstörning kan integreras i den behandlingen. Dessutom tyder resultatet på att en 

behandlingsgrupp för missbruk är viktig och bör inkorporeras i ätstörningsprogrammet (ibid., 

2020:452). Ytterligare ett viktigt resultat är att missbruksproblematik underskattas hos kvinnor 

med både ätstörning och missbruk, som endast behandlas för sin ätstörning (ibid., 2020:454). 

Resultaten för Ducharme et al. (2006:369) visar att vissa behandlingsfaciliteter erbjuder 

integrerad vård för personer med samsjuklighet: missbruk och psykiatriska sjukdomstillstånd. 

De övriga faciliteterna avfärdade antingen klienter med denna sorts dubbeldiagnos eller 

hänvisade dem till annan vårdenhet. Resultaten visar även att integrerad vård är vanligare i 

behandlingsfaciliteter som har klientgrupperna kvinnor och unga personer eller i större center, 

exempelvis sjukhus (ibid., 2006:369). Ducharme et al. (2006:372) framhåller att patienter med 

samexisterande sjukdomstillstånd som beviljats behandling på behandlingshem för enbart 

missbruk troligen kommer finna att en betydande andel av dessa faciliteter är oförmögna att 

tillfredsställa deras behandlingsbehov för samsjuklighet. Däremot var behandlingshem som 

erbjöd en varierande uppsättning av hälsovårdstjänster och utgick från ett mer beteendeinriktat 

behandlingsprogram för annan problematik utöver missbruk, bättre på att tillmötesgå deras 

behov (ibid., 2006:372). 

Gregorowski et al. (2013:2) presenterar bland annat att en hög uppskattning av prevalens för 

samsjuklighet i form av ätstörning och SUD finns. Därtill framgår att olika typer av ätstörningar 

riskerar att ha en starkare association till SUD, men i vilket Gregorowski poängterar att 

orsakssambanden inte utesluter att riskfaktorer kan ha en påverkan på uppkomsten av 

samsjukligheten (ibid., 2013:6). Fynden indikerar också att sambehandling av missbruk och 

ätstörning är möjlig och att de två sjukdomstillstånden bör behandlas simultant, med ett 

multidisciplinärt tillvägagångssätt (Gregorowski et al., 2013:10). Berzoff och Drisko 

(2015:270) framhåller att organiseringen för socialt arbete ska vara mer direkt och stödjande 

för utövande av kliniskt socialt arbete och utbildning. Därtill presenterar Berzoff och Drisko 

(2015) ett resultat om att socialarbetare bör lära sig konceptualisera sitt arbete utifrån multipla 

perspektiv. Ytterligare ett resultat som framgår är att socialarbetare bör kunna skapa 

behandlingsplaner baserade på kunskap från psykodynamiska teorier, sociala teorier samt 

kunskap om biomedicin (ibid., 2015:270). 

Inom forskning om behandling vid samsjuklighet har bland annat kvantitativa studier i form av 

enkäter genomförts (Sugarman et al., 2020) och statistik (Ducharme et al., 2006:266f). Därtill 
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har kvalitativ metod tillämpats i form av fallstudier (Donaldson, et.al, 2018:475), intervjuer 

(Ducharme et al., 2006:367) och en litteraturstudie (Berzoff & Drisko, 2015:264). 

Inter- och tvärprofessionell samverkan 

Samverkan mellan kommunal missbruksvård och regional ätstörningsvård kan ingå i ett bredare 

forskningsfält om samverkan vid samsjuklighet. Tidigare svensk forskning om samverkan 

generellt behandlar mestadels inter- och tvärprofessionell samverkan. Avsaknaden av specifika 

studier om samverkan vid ätstörnings- och missbruksproblematik belyser tidigare nämnda 

kunskapslucka. Emellertid kan generell samverkansforskning användas för att sätta den 

samverkan vi studerar i ett vidare sammanhang. 

Larsson et.al. (2018) lyfter i en studie det interorganisatoriska samarbetet mellan olika 

vårdgivare, på kommunal och regional nivå vid utformningen av vårdplanering för patienter 

med komplexa vårdbehov. Därmed undersöks i studien (ibid., 2018:649) tre egenskaper (eng. 

characteristics) av samarbete som kan vara betydelsefullt för detta. De är bland annat 

tillgänglighet (eng. accessibility) och villighet (eng. willingness). Därtill finns en studie av 

Larsen (2017) som fokuserar på tvärprofessionella samarbeten och samverkan mellan olika 

kommunala och regionala vårdgivare som arbetar med äldre personer med multimorbiditet 

(multisamsjuklighet). Fahlke och Carlsson (2015) fokuserar också på tvärprofessionellt och 

interorganisatoriskt samarbete. Studien behandlar samverkan mellan olika yrkeskategorier och 

huruvida de tillämpar en biopsykosocial förklaringsmodell i sitt behandlingsarbete av missbruk 

och beroende. I studien har olika professioners attityder och uppfattningar om samverkan samt 

hur väl samverkan fungerar undersökts (ibid., 2015:2f). De tillfrågade är läkare, 

socialsekreterare och psykologer som arbetar inom regional och kommunal beroendevård. 

Uppfattningen av samverkansgrad hos respektive yrkeskategori jämfört med andra 

yrkeskategorier (läkares samverkan med psykolog, socionom och vice versa) undersöks och 

även i vilken mån de själva uppger att de vill utöka samverkan med andra professioner (ibid., 

2015:1f). 

Studierna visar att samverkan varierar beroende på vilken myndighet eller vårdgivare som 

ansvarar för klienten (Larsson et al., 2018:656; Fahlke & Carlsson, 2015:3). Därtill visar 

Larsson et al. (2018:651) att kommunen upplevs vara mest tillgänglig jämfört med andra 

vårdgivare. Resultatet för Larsens (2017) studie visar bland annat att ett holistiskt perspektiv 

önskas bland professionella som arbetar med äldre personer med multimorbiditet (Larsen et al., 

2017:345). Tillit och trygghet är nyckelord för en lyckad samverkan och det finns hinder för 

samverkan relaterade till organisatoriska och kulturella skillnader inom myndigheterna (ibid., 

2017:345). Dessutom framgår att fungerande samverkan, enligt de professionella, definieras 

utifrån misstro (eng. distrust) respektive tilltro (eng. trust). Känslan av misstro väcktes när den 

professionella upplevde att dennes kompetens inte längre värdesattes eller efterfrågades. Att 

känna misstro var särskilt vanligt bland professionella inom kommunen, eftersom de upplevde 

att professionella inom regionen ansvarade för specialiserat arbete medan de själva fick arbeta 

med det övriga. Den kommunala arbetsstyrkan upplevde även att deras arbetsuppgifter i vissa 

fall inte tilldelades efter kompetens eller patientens behov, utan efter när arbetsgruppen inom 

hälso- och sjukvård inte hade tid för ärendet (Larsen, 2017:346). Samverkan definierades också 
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av de professionella efter osäkerhet (eng. insecurity) respektive säkerhet (eng.security). 

Samverkan vid och behandling av patienter med multimorbiditet är ytterst viktig för att 

vederbörande ska få adekvat vård (ibid., 2017:349). Fahlkes och Carlssons studie (2015) visar 

att samverkan mellan läkare, psykologer och socialsekreterare inte uppfyller de förväntningar 

respektive yrkesgrupp har på samverkan. Läkarna uppskattade att de samverkar mindre än de 

andra yrkesgrupperna (ibid., 2015:2f). 

Den tidigare forskningen inom specifikt samverkan har huvudsakligen använt en kvantitativ 

metod med enkäter till professionella (Larsson et al., 2018; Fahlke & Carlsson, 2015). En studie 

har använt ett kvalitativt hermeneutiskt tillvägagångssätt med intervjuer (Larsen et al., 2017). 

Reflektioner över kunskapsläget 

Sammanfattningsvis är de viktigaste resultaten inom forskningsfältet att samverkan är en 

förutsättning för att personer med samsjuklighet ska få en fungerande behandling med önskvärt 

resultat. Det framgår också att nyckelorden tillit och trygghet är förutsättningar för lyckad 

samverkan (Larsen, 2017). En ökad förståelse för och kunskap om hur samverkan kan påverka 

behandlingen betonas också i den tidigare forskningen (Larsen, 2017; Larsson, et al., 2018). En 

studie lyfter även att samverkan mellan region och kommun inom missbruksvård fungerar olika 

bra, beroende på vilka professioner som samverkar med varandra (Fahlke & Carlsson, 2015). 

Gemensamt för samtliga nämnda studier om samverkan är att de explicit eller implicit antyder 

att forskning om samverkan kan resultera i ökad förståelse och kunskap om hur samverkan 

påverkar behandlingsutfallet. 

Sambehandling för samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning kan med fördel genomföras 

på samma behandlingsfacilitet (Sugarman et al., 2020; Ho et al., 2011; Gregorowski et al., 

2013). Gregorowski et al. (2013) framhåller att sambehandling bör ske med ett multidisciplinärt 

tillvägagångssätt. Att det krävs mer forskning om vilken behandling som ska ges till patienter 

med samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning betonas också (Gregorowski et al., 2013). 

Ytterligare ett viktigt resultat är att missbruksproblematiken underskattas hos kvinnor med både 

ätstörning och missbruk som enbart behandlas för sin ätstörning (Sugarman et al., 2020). Den 

tidigare forskningen visar att samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning är komplex och 

att det ena sjukdomstillståndet kan ge upphov till det andra i båda riktningarna (Baker et al., 

2010; Luongo, 2018). Behandlingshem med inriktning på endast missbruk har svårigheter att 

uppfylla behoven för patienter med samsjuklighet, vilket inte är fallet för behandlingshem med 

mer omfattande insatser (Ducharme et al., 2006). Socialarbetare bör skapa behandlingsplaner 

som grundas på olika teorier, kunskaper och multipla perspektiv (Berzoff & Drisko, 2015). 

Det är av vikt att understryka att den tidigare forskningen inte avser samverkan mellan 

kommunal missbruksvård och regional ätstörningsvård om personer med samsjuklighet: 

missbruk och ätstörning. Det kan, enligt oss tydligt accentuera den kunskapslucka som finns 

inom det forskningsämne vi studerar. Därtill tyder den tidigare forskningen på att god 

samverkan är viktig för att adekvat behandling ska ges. Vi menar därmed att vår studie är högst 

relevant i kontext till vårt syfte. Eftersom en kunskapslucka finns om samverkan inom den 

svenska missbruks- och ätstörningsvården, positionerar sig vår studie i ett nytt område. De 
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studier som finns om exempelvis behandling är internationella. Tidigare forskning domineras 

av kvantitativ metod vilket innebär att det finns en risk att djupare perspektiv och utsagor går 

förlorade. 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel presenteras samverkan, Danermarks samverkansteori och den biopsykosociala 

förklaringsmodellen. Den biopsykosociala förklaringsmodellen kommer senare att användas 

som ett analytiskt perspektiv på vår empiri medan samverkansteorin främst används för att 

förstå samverkan. 

Samverkan 

Samverkan innebär att organisationer eller aktörer gemensamt agerar för att hjälpa och ge stöd 

till varandra. Samverkan sker exempelvis inom ett särskilt område eller inom en grupp, med 

målsättningen att uppnå något. Därtill betyder samverkan att gränsöverskridande samarbete 

förekommer. Gränsöverskridande samverkan kan möjliggöra att aktörer inom olika 

professioner samarbetar, vilket troligtvis inte hade skett annars (Lindberg, 2009:26f). Olika 

samverkansformer finns såsom intraorganisatorisk (inom organisation), interorganisatorisk 

(mellan organisationer) och tvärprofessionell (mellan professioner) (Karolinska institutet, u.å.). 

En lyckad samverkan innebär att sätta sig in i andras synsätt för att på så vis underlätta 

kommunikationen (Danermark, 2005:28). 

Samverkansteori 

Den samverkansteori som fungerar som utgångspunkt för vår studie är Danermarks 

samverkansteori. Tre olika faktorer påverkar samverkan: organisatoriska former, regelverk och 

synsätt (Danermark, 2004:8). Samverkan handlar ytterst om en organisationsteoretisk syn på 

dessa faktorer. Med organisatoriska former avser Danermark (2005:48) den bakgrund i form 

av organisatoriska strukturer som aktörer bär med sig. Det är av stor vikt att klargöra var och 

vem beslutsfattaren/-na är i en organisation, alltså huruvida beslutsbefogenhet finns och vilka 

det är som besitter den. Om otydligheter föreligger gällande vem beslutsfattaren är, kan 

möjligheten att fatta ett gemensamt beslut försvåras (ibid., 2005:32f). Frågan om delegering 

ingår också i organisatoriska former; Danermark beskriver delegeringen som grundläggande 

men komplicerad. Delegeringsfrågan går hand i hand med vem beslutsfattaren är och vilka 

resurser som finns till förfogande. Den som får en delegerad uppgift behöver tydliga riktlinjer 

om vad som delegerats och vem som beslutar i frågan (ibid, 2005:35). Även politisk styrning 

ingår i organisatoriska former och kan påverka samverkan. Enligt Danermark (2005:36) måste 

den politiska styrningen i organisationer beaktas för att motverka de skiljaktigheter som annars 

kan uppstå, då region och kommun har olika politiska organ. 

Regelverk innebär enligt Danermark (2005:41f) att det finns formella och informella regler som 

ska följas av organisationer och aktörer. Regelverk kan i vissa fall hämma samverkan i det 

avseendet att regler kan tilldela en aktör eller organisation ett ansvarsområde till fullo eller 

delvis. Problemet med detta blir att aktörer eller organisationer som är lämpade inte får 
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medbestämmande vid till exempel behandling vilket påverkar behandlingen, då vissa aktörer 

inte involveras i arbetet. Vid upprättad samverkan kan det ligga en risk i att en aktör som inte 

har full kompetens inom en fråga ändå har inflytande och därmed utnyttjar sin auktoritet i 

förhållande till andra aktörer (ibid, 2005:42). Detta kan förklaras med att det finns en 

asymmetrisk relation mellan aktörerna, som kan försvåra hanteringen av meningsskiljaktigheter 

vid samverkan (ibid, 2005:43). 

Den tredje faktorn som påverkar samverkan är synsätt (Danermark, 2005:22). Att ha olika 

synsätt är naturligt och vanligt förekommande i olika professioner, beroende på att 

kunskapsbakgrund och utbildning differentierar. Vid samverkan betonas vikten av att ta hänsyn 

till de skilda synsätt som varje aktör och organisation har och att respektera dem. Olika 

professioner har olika synsätt och därför kompletterar de varandra väl. Tillsammans utgör de 

en helhet och Danermark exemplifierar detta med att en läkare har ett biomedicinskt synsätt, en 

psykolog har ett psykologiskt synsätt och en kurator utgår från ett psykosocialt synsätt. I arbetet 

med en vårdsökande individ är det fördelaktigt att beakta alla dessa synsätt eftersom människan 

är en komplex varelse (ibid., 2005:25). Det sociala arbetet utgår från att se människan som 

helhet med de omkringliggande faktorer, exempelvis sociala, som finns i en persons liv. 

Danermarks tolkning av samverkansteori lämpar sig väl för vår studie, eftersom en ökad 

förståelse kan erhållas om vilka eventuella hinder respektive möjligheter som finns för 

samverkan mellan missbruksvården och ätstörningsvården. Samverkansteorin synliggör att 

olika professioners expertis, synsätt och regelverk åtskiljer sig och påverkar behandling av 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. Genom samverkansteori kan utbytet och 

samarbetet som sker mellan vårdenheter beskrivas. Detta ger oss en förkunskap om hur 

samverkan kan fungera samt vilka faktorer som påverkar den. Våra informanters uppfattningar 

om samverkan kommer i sin tur relateras till teorin. 

Biopsykosociala förklaringsmodellen 

Den biopsykosociala förklaringsmodellen lanserades av George L. Engel (1992:324). 

Förklaringsmodellen syftar till att öka förståelsen för hur sjukdomstillstånd fastställs samt 

vilken behandling som ska ges till patienten. Därtill lyfter modellen fram hur sociala, 

psykologiska och biologiska faktorer samspelar med varandra och påverkar den enskilda 

individens hälsa eller ohälsa. Engel (1992:324f) menar vidare att genom förklaringsmodellen 

beaktas både sjukdomstillståndet och den enskilda individen. Det handlar om att både se till 

behandlingen av sjukdomstillståndet och patientens liv som helhet. Detta eftersom 

underliggande faktorer, såsom psykologiska och sociala kan föreligga och påverka patientens 

hälsa, utöver de rent fysiologiska symtomen. Samtliga faktorer ska inkorporeras i behandlingen 

av en patient (ibid., 1992:324f). Den biopsykosociala förklaringsmodellen medför ett 

multifaktoriellt synsätt på en individs hälsa respektive ohälsa (Nationalencyklopedin, 2021). 

Fahlke och Carlsson (2015:2) menar att yrkeskategorier som tillämpar den biopsykosociala 

förklaringsmodellen i behandling av missbruk, har olika stor tilltro till de underliggande 

faktorer som kan föranleda missbruket. Det framgår att läkare har en starkare tilltro till de 

biomedicinska faktorerna, medan psykologer utgår från de psykologiska orsakerna och 

socionomer fokuserar på de sociala faktorerna. Psykologiska faktorer kan innefatta kognitiva 
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funktioner som tankar, uppmärksamhetsförmåga, värderingar och emotioner, tillstånd som 

depression osv. Sociala faktorer kan vara nätverk kring en person som vänner, familj, arbete 

med mera (Gerdle et al., 2020:25). Engel (1992:324) menar att den sociala kontext, i vilken en 

patient befinner sig, kan vara av vikt för att konstatera sjukdomstillstånd, utforma behandling 

och för att personen ska kunna upprätthålla en god hälsa framöver. 

Vi använder den biopsykosociala förklaringsmodellen för att förstå missbruks- och 

ätstörningsvårdens behandlingsarbete men även för att analysera informanternas förståelse för 

uppkomsten av sjukdomstillstånden ätstörning och missbruk, samsjuklighet. Danermarks 

(2005) beskrivning av professionellas olika synsätt, i samverkansteorin, tangerar till viss del 

den biopsykosociala förklaringsmodellen, vilket medför att de två teoretiska perspektiven 

kompletterar varandra väl. De två teoretiska perspektiven samverkansteori och biopsykosocial 

förklaringsmodell lämpar sig väl för analys av denna studies frågeställningar och syfte då de på 

olika sätt kan ge en djupare förståelse av professionellas upplevelse och erfarenheter av 

samverkan gällande den specifika samsjukligheten missbruk och ätstörning. 

4. FORSKNINGSMETOD 

I detta kapitel presenteras: en hermeneutisk ansats, kvalitativa forskningsintervjuer med urval, 

genomförande och analysarbete samt etiska överväganden och kvalitetskriterier. 

En hermeneutisk ansats 

En hermeneutisk ansats användes vid tolkning, kodning och analys av empirin: transkriberat 

intervjumaterial. Hermeneutiken avser ett ständigt pendlande mellan del och helhet, en 

integreringsprocess som tillämpas för att erhålla en fördjupad förståelse av innehållet (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013:81, & 98). Våra informanters förförståelse tas i beaktande genom en 

hermeneutisk ansats. Detta framgår i informanternas resonemang och tankegångar om 

samverkan och samsjuklighet. Våra informanters olika yrkesbakgrund och erfarenheter om 

samverkan kring denna typ av samsjuklighet medför att deras förförståelse skiljer sig åt (ibid., 

2013:81). Därtill kan deras uppfattningar om behandling av denna typ av samsjuklighet se olika 

ut, beroende på vilket synsätt de har: biomedicinskt, psykologiskt eller socialt. Likaså har vi 

som författare en förförståelse och även den bör synliggöras. Vår förförståelse formas från 

tidigare kunskap om ämnet men även från ackumulerad kunskap som skett under 

uppsatsskrivandet. Att vår förförståelse kan relateras till tidigare kunskaper, kan förklaras med 

en epistemologisk utgångspunkt, alltså att kunskapssyner förekommer inom ett akademiskt fält 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:27). I detta fall är det akademiska fältet vi rör oss inom socialt 

arbete. Vår egen och informanternas förförståelse kan även förklaras genom ontologi: hur 

människan uppfattar att världen är beskaffad (ibid., 2013:48). I förhållande till förförståelse i 

vår studie kan det gälla huruvida samverkan och samsjuklighet uppfattas förekomma och vilken 

påverkan det i sin tur har på informanternas inställning, handlande eller syn på exempelvis 

behandling. 
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Kvalitativa forskningsintervjuer 

Kvalitativ metod är användbart för den som ämnar undersöka något från ett inifrånperspektiv 

(Padgett, 2017:16). Intervjuer som metodval passar studiens syfte, genom att vi vill få en rikare 

beskrivning av våra informanters upplevelser av samverkan och arbete om personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning (Padgett, 2017:2 & 67). I och med vårt 

metodval placerar vi oss i en egen utgångspunkt inom forskningsfältet. 

Datainsamlingsmetoden består av semistrukturerade, individuella intervjuer. De individuella 

intervjuerna utgår från en på förhand utformad intervjuguide (se bilaga 1) som ändå ger 

utrymme för spontana följdfrågor (Padgett, 2017:115). I denna intervjutyp utgår forskaren ofta 

från sin egen horisont, som sätter prägel på frågorna i intervjuguiden (Aspers, 2011:143). Med 

detta i beaktande är det av stor vikt att informanternas perspektiv ges utrymme, specifikt i vår 

studie där professionellas upplevelser står i centrum. Intervjuer är till sin form induktiva; det är 

därmed en viktig aspekt att beakta vid genomförande och tolkning av dem. Intervjuerna anses 

vara induktiva på grund av att de inte är hypotesprövande till sin natur (Padgett, 2017:12). Det 

kan finnas en frihet i den induktiva formen eftersom forskaren kan teoripröva sig fram och 

anpassa teorin till det hen ämnar undersöka (ibid., 2017:12). 

Urval 

I denna studie användes strategiskt urval och snöbollsurval. Informanterna tillfrågades med 

hänsyn till att de uppfyllde våra urvalskriterier (Padgett, 2017:68). Urvalskriterierna var: 

professionella som arbetar med öppenvård inom kommunal missbruksvård, regional 

ätstörningsvård och fristående behandlingshem med personer över 18 år. Regional 

missbruksvård, med bland annat LARO, ingick inte i urvalet. Informanterna utgjordes av nio 

professionella. Tre av dem arbetar som socialsekreterare inom kommunal missbruksvård med 

handläggning och utredning av bland annat missbruksrelaterade insatser. En professionell 

arbetar på utförarsidan inom kommunal missbruksvård som familjebehandlare. Två 

sjuksköterskor arbetar inom regional ätstörningsvård, varav en även arbetar som enhetschef. 

Därtill arbetar en som kurator på ett sjukhus inom regional ätstörningsvård och en KBT-terapeut 

arbetar på ett annat sjukhus. En informant arbetar som behandlingsansvarig på ett privatägt 

behandlingshem med fokus på helhetsbehandling vid missbruk. Inga geografiska avgränsningar 

gjordes i valet av informanter i och med att studien genomfördes digitalt, över den digitala 

videotjänsten Zoom samt via telefonintervjuer. 

Genomförande och analysarbete 

Inledningsvis skickades ett digitalt informationsbrev (se bilaga 1) om vår studie till olika 

enheter och medarbetare inom kommunal missbruksvård och regional ätstörningsvård i olika 

delar av Sverige. Brevet vidarebefordrades antingen av informanternas respektive enhetschef, 

eller av kollegor på enheten vi varit i kontakt med. En informant kontaktades efter 

rekommendation från annan informant. De kanaler vi använde oss av för kontakt var 

telefonsamtal och e-post. För samtliga informanter gav respektive enhetschef godkännande för 

att informanterna kunde medverka i studien under arbetstid. Informanterna erhöll en 

samtyckesblankett och instruktioner för den digitala videotjänsten Zoom. Två separata 
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intervjuguider (se bilagor 2 och 3) utformades för professionella inom kommunal 

missbruksvård respektive regional ätstörningsvård. I sin helhet var intervjuguiderna relativt lika 

med både inledande och detaljerade frågor (Padgett, 2017:119), men skilde sig till viss del åt i 

frågeformuleringen på grund av anpassning till specifik vårdgivare (missbruk eller ätstörning). 

De inledande frågorna fyllde funktionen att skapa en bekväm plats för informanten. De 

detaljerade frågorna skapades utifrån fyra domäner. 

Initialt var tanken att samtliga intervjuer skulle genomföras via videotjänsten Zoom, men på 

grund av olika komplikationer och tekniska problem genomfördes vissa telefonintervjuer och 

resterande intervjuer genomfördes via Zoom. I samtliga intervjuer närvarade båda författare, 

antingen från samma skärm eller separat från varsin dator. Vid genomförandet av Zoom-

intervjuerna skedde ljud- och bildinspelning, i vissa fall via videotjänsten Zooms egen 

inspelningsfunktion, förutsatt att informanterna gav sitt samtycke till detta. I annat fall skedde 

ljudinspelningar både av Zoom-intervjuer och av de tre telefonintervjuerna via en extern 

mobiltelefon. 

Det transkriberade intervjumaterialet bröts ner i mindre delar där olika koder identifierades 

(Padgett, 2017:163). I kodningsarbetet användes co-coding; vilket innebar att vi kodade 

självständigt (Padgett, 2017:163). Detta skedde genom en så kallad öppen kodning (Padgett, 

2017:166), det vill säga vi kodade i högermarginalen av vårt transkriberade material alla koder 

som identifierats för att sedan eliminera de koder som var irrelevanta till studiens syfte och 

frågeställningar. Exempel på koder vi fann genom öppen kodning finns i bilaga (se bilaga 4). 

De enskilda koderna jämfördes sedan med varandra genom att utgå ifrån en template approach 

(Padgett, 2017:166); vi utgick från en tabell där samtliga koder och citat lades in samt 

minnesanteckningar för respektive kod. Slutligen fastställdes slutgiltiga koder (ibid., 

2017:163). Empirin i sig utgjorde vår helhet i vilket olika delar, det vill säga koderna kunde 

identifieras utifrån informanternas upplevelser och erfarenheter.  Genom ett ständigt pendlande 

mellan samtliga intervjuer (helheten) och koderna (delar) genomsyrade en hermeneutisk ansats 

vårt kodningsarbete och vår tolkning av empirin.  

Etiska överväganden och kvalitetskriterier 

Vår studie genomfördes i enlighet med forskningsetiska riktlinjer då samtliga informanters 

samtycke inhämtats. I samtycket innefattades olika element: informationsbrev om studiens 

syfte, innehåll, att intervjun genomfördes via videotjänsten Zoom, och vem som stod bakom 

studien. Några centrala delar som meddelades informanterna i samband med intervjun var rätten 

till konfidentialitet samt frivillighet; att informanten närsomhelst kunde avbryta sitt 

medverkande (Padgett, 2017:81). Samtycket gällde för både inspelningen av och deltagandet i 

intervjun. På grund av att sekretess inte kunde garanteras (ibid., 2017:83) användes funktionen 

end-to-end-kryptering i Zoom, för ökad säkerhetsnivå. För att säkerställa att konfidentialiteten 

inte röjdes användes yrkestitel som pseudonym i studiens resultat- och analysdel. 

Inspelningarna förvarades på ett sätt där enbart vi författare hade åtkomst eftersom det medför 

risk att röja identiteten hos informanterna när video-/ljudinspelningar förvaras på ett osäkert 

sätt (Padgett, 2017:83f). 
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Ett kvalitetskriterium som användes i vår studie var tillförlitlighet (eng. trustworthiness). 

Tillförlitlighet avser att studien genomfördes på ett så jämlikt sätt som möjligt, så att de 

slutsatser som drogs, i största möjliga mån, utgick från informanternas utsagor (Bryman, 

2018:353; Padgett, 2017:210). Genom tillämpning av teorin har tolkningar och analys gjorts av 

informanternas utsagor, där vi utgick från delkriteriet: trovärdighet (eng. credibility) (Padgett, 

2017:210). Vår studies hermeneutiska ansats kräver att kriterier för en trovärdig tolkning finns. 

Vi utgick även från de fyra principerna för god forskningssed i vilka tillförlitlighet ingår liksom 

ärlighet, respekt och ansvarighet (Vetenskapsrådet/ALLEA, 2018). Respekt innebär i vår studie 

respekten för forskningsdeltagarna och respekt mot kollegor. Ansvarigheten utgörs av att vi 

som författare är ansvariga från idén till publiceringen av vår studie och ärligheten utgörs av att 

ett öppet och objektivt förhållningssätt (ibid., 2018). 

Pandemin covid-19 föranledde att särskild anpassning gjordes i genomförandet av studien. Som 

tidigare nämnts, användes funktionen end-to-end-kryptering i Zoom samt att vi som intervjuade 

inte befann oss på offentlig plats under intervjun eller i sällskap med obehöriga. I 

intervjusituationen kunde vi endast ha kontroll över vår egen plats. Samma kontroll gällde inte 

för informanternas plats varav vissa befann sig i hemmiljö. 

De metodöverväganden som gjorts i denna studie har både sina för- och nackdelar, men mer 

om detta i diskussionskapitlet under metoddiskussion. I nästkommande kapitel: resultat och 

analys, kommer den hermeneutiska ansatsen att genomsyra de identifierade områdena av 

upplevelser, förståelser och erfarenheter. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

De, av oss, identifierade upplevelserna och erfarenheterna i detta kapitel är: 

samverkansupplevelse, professionsspecifika arbetssätt, klient/patient som initiativtagare, 

organisation samt tillgänglighet och kontaktbarhet. Under varje identifierat område kommer 

först resultat att presenteras och därefter analys. 

Resultat och analys för varje område delas in efter organisation: professionella inom kommunal 

missbruksvård, professionella inom regional ätstörningsvård samt fristående behandlingshem. 

Samtliga informanter arbetar i olika kommuner eller regioner inom olika enheter. De 

professionella inom kommunal missbruksvård är: tre socialsekreterare som arbetar med 

handläggning och utredning av ärenden, däribland missbruksärenden. Vissa socialsekreterare 

har även stödsamtal med klienter. En familjebehandlare ingår, som arbetar på utförarsidan med 

inriktning på missbruk och beroende. I hens arbetsuppgifter ingår bland annat enskilda och 

gruppsamtal med klienter som har ett kemiskt beroende3. De professionella inom regional 

ätstörningsvård är: två sjuksköterskor varav en arbetar halvtid som enhetschef, en KBT-terapeut 

och en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Somliga av dem arbetar med motiverande 

samtal, KBT-terapi och ger olika former av behandling för ätstörning. 

En informant arbetar som behandlingsansvarig och KBT-, alkohol- och drogterapeut på ett 

fristående behandlingshem för kvinnor med särskilt behandlingsprogram som utgår från en 

helhetssyn och där bakomliggande faktorer runt individen och missbruk beaktas. Hädanefter 

kommer denna informant enbart benämnas som behandlingsansvarig. 

Samverkansupplevelser: ”Det är världens längsta korridor på 

Sjukhuset” 

De intervjuade har skilda upplevelser och erfarenheter av samverkan gällande personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. 

Kommunal missbruksvård 

Upplevelsen av graden av samverkan med regional ätstörningsvård skiljer sig åt mellan de 

professionella inom den kommunala missbruksvården. En uppfattning är att den nuvarande 

samverkan med regional ätstörningsvård borde vara enklare. Några informanter uppfattar dock 

samverkan med regionen som tillräcklig men att den i vissa fall kunde förekomma i högre 

utsträckning. 

En socialsekreterare uppger att hen har en klient med samsjuklighet i form av missbruk och 

ätstörning. I det fallet hade ingen interorganisatorisk samverkan upprättats med regional 

missbruksvård. I stället är klienten placerad på ett HVB-hem och erhåller hjälp för sin 

samsjuklighet. Socialsekreteraren betonar dock att samverkan med regional ätstörningsvård och 

ätstörningsmottagningar behövs. Även en annan socialsekreterare uppger att hen inte har 

 

3 Substansberoende av narkotika eller alkohol, i vår tolkning.  
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samverkat med regional ätstörningsvård och att hen inte har reflekterat mycket över den typen 

av samsjuklighet. En familjebehandlare upplever att upprättandet av samverkan på sjukhuset 

mellan de två regionala vårdenheterna för missbruk respektive ätstörning är ”världens längsta 

korridor”. Familjebehandlaren uppger: 

Det är en korridor där emellan, mellan [missbruksvården] och [ätstörningsvården]. Jag 

brukar säga att det är världens längsta korridor på Sjukhuset. Både för mig och för klienten, 

så jag är inte riktigt imponerad på samverkan på den nivån, på Sjukhuset. 

Familjebehandlare inriktning missbruk 

Beträffande interorganisatorisk samverkan mellan kommunal missbruksvård och regional 

ätstörningsvård upplever familjebehandlaren den som svår att få till. I motsats till 

familjebehandlaren upplever en socialsekreterare att samverkan i sin helhet fungerar väl både 

med regionala vårdenheter och den egna kommunen. Därtill uppger socialsekreteraren att 

tillfällen funnits då samverkan generellt inte fungerat väl. Informanten betonar att samverkan 

gällande klienter med exempelvis samsjuklighet är nödvändigt och utan den kan de hamna 

mellan stolarna. 

Regional ätstörningsvård 

De professionella har delade meningar gällande graden av samverkan. En uppfattning är att 

samverkan med den kommunala missbruksvården är tillräckligt bra och inte behöver förändras. 

En annan uppfattning är att samverkan med kommunal missbruksvård fungerar när den väl sker, 

men har förbättringspotential. Ytterligare en uppfattning är att samverkansgraden med 

missbruksvården är otillräcklig. En kurator uppger att interorganisatorisk samverkan med 

kommunen fungerar väl. 

En sjuksköterska/enhetschef har upplevt samverkan med kommunal missbruksvård men menar 

också att samverkan med socialtjänsten sker väldigt sällan när klienten är under pågående 

missbruksbehandling. Samma informant exemplifierar med att samverkan med kommunal 

missbruksvård kan inledas vid kännedom om att en patient med ätstörning även har ett 

missbruk, förutsatt att det behövs. Vidare uppger informanten att samverkan med kommunen 

inte förekommer i lika höga grad som samverkan med regionen, men understryker att 

interorganisatorisk samverkan med kommunen medför att flera olika insatser blir disponibla för 

klienten. Generellt vid samverkan menar sjuksköterskan/enhetschefen att: 

[...] det låter fint i tal men det är svårt att få till i verkligheten. [om samverkan] 

Sjuksköterska/enhetschef, ätstörningsenhet 

I kontrast till tidigare sjuksköterskas/enhetschefs samverkansupplevelse med kommunal 

missbruksvård uttrycker en annan sjuksköterska att kontakten med den kommunala 

missbruksvården är minimal. Detta eftersom hen inte uppger sig ha någon jättestor erfarenhet 

av den sortens samverkan. Liknande upplevelse framhålls av en KBT-terapeut som inte heller 

uppger sig ha någon stor erfarenhet av just den sortens samverkan men att mer samverkan skulle 

behövas med kommunen. Därtill uppger samma KBT-terapeut att vid generell samverkan 

mellan kommunal myndighet och regional vårdenhet upplevs samverkan ibland som ”jätteusel” 

och att vardera part ”[...] skyller mycket på varann”. 
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KBT-terapeuten uppger att hen inte upplevt en intraorganisatorisk samverkan med regional 

beroendeenhet, men däremot har upplevt den typen av samverkan när hen arbetade på en annan 

vårdenhet på samma sjukhus. Den upplevdes fungera väl. Även kuratorn beskriver en avsaknad 

av samverkan med regional beroendeenhet där hen beskriver den intraorganisatoriska 

samverkan med regionens beroendecenter som obefintlig. Kuratorn spekulerar vidare i att den 

obefintliga samverkan med regional missbruksvård kan bero på att det är ett relativt nytt 

beroendecenter i regionen och att verksamheten därför inte är färdiguppbyggd. 

Fristående behandlingshem 

En behandlingsansvarig uppger att hen har samverkat med olika kommuner och regioner under 

en längre tid i sitt arbete. Det gäller både samverkan kring klienter som har samsjuklighet: 

missbruk och ätstörning och klienter med andra behov. I vissa fall har samverkan fungerat väl 

eftersom fokus legat på att se till klientens behov och allvaret i problematiken. Därtill har lyckad 

samverkan berott på att handläggare inom kommunen varit engagerade i det arbete den 

behandlingsansvarige bedrivit med klienten. I andra fall när samverkan inte fungerat väl, 

illustrerar informanten att det berott på att vissa regioner varit motsträviga. Den 

behandlingsansvarige menar att för att behandlingen ska bli så optimal som möjligt för klienten 

måste samverkan ingå. Men det behövs också ett tankesätt där den professionella ser utanför 

ramarna i arbetet med klienten. Informanten uppger vidare att vid generell samverkan kan 

brister förekomma vid överlämningen av en klient. Det kan illustreras med nedanstående citat: 

det jag tycker är jobbigast är att man ska leverera det här till passerande myndighet 

[mottagare vid överlämning]. Att nu har det kommit fram under behandling, nu har hon 

öppnat upp, det är väldigt mycket trauma, då blir det inte, på många ställen så följs det inte 

upp.  

Behandlingsansvarig, fristående behandlingshem 

Den behandlingsansvariges samverkansupplevelse beträffande den specifika klientgruppen är 

att samverkan i vissa fall har upprättats med regional ätstörningsenhet. Informanten framhäver 

att samverkan för denna typ av klienter behöver ske i större utsträckning. Den 

behandlingsansvarige betonar att om en klient inte erhåller hjälp från ätstörningsenheten när 

klienten fått missbruksbehandling finns risk för återfall i missbruk. Informanten uttrycker att i 

vissa fall får hen ”stå och stångas jättemycket” i samverkan med regional ätstörningsvård.  

Skilda samverkansupplevelser 

Identifierade upplevelser och erfarenheter inom området samverkansupplevelser är att samtliga 

erfarenheter av samverkan åtskiljer sig mellan professionella både i kommun och region. Å ena 

sidan har en del professionella erfarenhet av att samverka med den andra parten, å andra sidan 

saknar somliga den erfarenheten. En socialsekreterare har trots bristfällig samverkanserfarenhet 

med regional ätstörningsvård ändå ett ärende med en klient som har den formen av 

samsjuklighet. I ärendet har samverkan med regionen inte varit aktuellt, eftersom klienten får 

sambehandling på ett kommunalt behandlingshem. Att socialsekreteraren har erfarenhet av 

klientgruppen menar vi kan leda till att informanten får bättre redskap inför framtida ärenden 

av liknande karaktär, men även att det främjar eventuell samverkan. Detta kan relateras till 

organisatoriska former om delegation och resurser (Danermark, 2005:35) Socialsekreteraren 
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har tilldelats detta ärende inom organisationen och därmed finns olika resurser till förfogande. 

Resurser kan variera markant mellan olika kommuner och regioner på grund av ekonomi och 

politisk styrning (ibid., 2005:35f). Vi menar att resurser även kan inbegripa verktyg för 

samverkan och information om andra samverkansparter.  

Socialsekreterarens upplevelse kan jämföras med den behandlingsansvarige som uttryckte att 

de tillfällen samverkan fungerar är på grund av att den fokuserar på klientens behov och att 

klientens problematik tas på allvar. Att ha erfarenhet och kunskap om den specifika typen av 

samsjuklighet menar vi är något som främjar samverkan kring personer med ätstörning och 

missbruk. De olika professionella kan genom sin kunskap och sina samverkanserfarenheter 

förstås utgå från olika synsätt i den biopsykosociala förklaringsmodellen i och med att de 

arbetar inom olika organisationer: kommun och region. Socialsekreteraren som saknar 

erfarenhet av att handlägga ärenden, gällande den specifika klientgruppen, har inte heller 

reflekterat över ämnet, vilket enligt oss kan leda till att hen troligen inte heller besitter kunskap 

om hur samverkan med regionens ätstörningsvård kan se ut. En aspekt som uppmärksammas 

av den behandlingsansvarige är att lyckad samverkan enligt hens mening har berott på 

engagemang, synnerligen från handläggare inom kommunen. Därtill accentuerar den 

professionella att om inte adekvat behandling ges för ätstörning vid rätt tidpunkt, riskerar 

klienten att återfalla i missbruk. Detta understryker vikten av samverkan vid samsjuklighet, i 

vår tolkning, samt vikten av timing och tidsanpassning hos de professionella inom både 

kommun och region. Även riktlinjer för vem som ska vara beslutsfattare inom samverkan 

behöver förtydligas (Danermark, 2005:35).  

Familjebehandlaren som försökt få till samverkan med den regionala ätstörningsvården upplevs 

utifrån sina utsagor som frustrerad över situationen. Familjebehandlaren har upplevt hur den 

minimala samverkan uttrycker sig mellan regional missbruksvård och regional 

ätstörningsenhet. Enligt familjebehandlaren är det världens längsta korridor på Sjukhuset. Ur 

detta kan uttydas att de regionala enheterna har nära till varandra, bokstavligt talat, men att det 

emellertid föreligger ett avstånd mellan dem i synsätt och samarbete (jmf. Danermark, 

2005:28). Utfallet av världens längsta korridor blir att klienten, den behövande, hamnar i kläm. 

I och med att de professionella inte intar varandras synsätt kan inte en lyckad samverkan uppstå. 

Skillnaden i synsätt mellan de professionella kan utifrån den biopsykosociala 

förklaringsmodellen förstås som att en multifaktoriell syn på individens hälsa saknas (jmf. 

Nationalencyklopedin, 2021). 

Flera informanter, inom både missbruksvård och ätstörningsvård beskriver att det är svårt att få 

till samverkan. Vid de tillfällen KBT-terapeuten upprättat samverkan med kommunen har det 

vissa gånger misslyckats eftersom vardera part beskyller varandra. Den inställningen, att olika 

parter beskyller varandra, menar vi skulle kunna innebära att professionella inom både region 

och kommun, får en försämrad bild av att samverka med varandra i framtiden. Enligt 

samverkansteorin kan det tolkas som att misslyckad interorganisatorisk samverkan beror på att 

de professionella inte burit med sig organisatoriska strukturer av att samverka med varandra 

kring denna typ av samsjuklighet (Danermark, 2005:48). I motsats till KBT-terapeuten har 

kuratorn mer erfarenhet och upplevelse av samverkan med kommunens missbruksvård än av 
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samverkan med det egna sjukhusets beroendevård vilket tyder på att organisatoriska strukturer 

finns för interorganisatorisk samverkan.  

För de informanter som upplevde en minimal eller nästintill obefintlig samverkan mellan 

regional ätstörningsvård och kommunal missbruksvård, tenderar de att hypotetisera hurdan den 

samverkan eventuellt kan vara, genom att relatera till annan sorts samverkan de upplevt. 

Om professionsspecifika arbetssätt: ”Då tyckte jag också att missbruk 

måste behandlas först, och sen ätstörning.” 

Här presenteras informanternas erfarenheter och förståelser inom den av oss identifierade delen 

professionsspecifika arbetssätt. I denna del lyfts kunskap, erfarenhet, arbetsstrategier, 

behandling och sambehandling som komponenter i de professionellas arbete med personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. De professionella har i vissa fall olika och i 

andra fall liknande arbetsstrategier och inställningar till behandling och sambehandling. 

Kommunal missbruksvård 

En socialsekreterare visar på goda kunskaper om både missbruk och ätstörning. Det gäller även 

för familjebehandlaren som har goda erfarenheter och kunskaper om sjukdomstillstånden 

ätstörning och missbruk. Enligt familjebehandlaren kan ätstörning hamna i skymundan, även 

om det utgör det primära missbruket. Familjebehandlaren uttrycker följande: 

Jag skulle vilja säga ätstörning även om det är det primära missbruket så ligger, så hamnar 

det i skymundan. Det är mera skamfullt än missbruk så, eller.. [...]. Alltså det blir också en 

ångestreducering att äta eller att inte äta. Tänker jag. 

Familjebehandlare inriktning missbruk 

Att ha kunskap i allmänhet om samsjuklighet framhålls även av en annan socialsekreterare. 

Informanten menar att många missbruksklienter i hens kommun även har någon annan diagnos 

eller psykisk sjukdom av något slag och har i vissa fall kontakt med sjukvård. Vidare menar 

socialsekreteraren att de som arbetar med just missbruk eller våld i kommunen har en god 

kunskap om de områdena men att när det kommer till ”kraftig psykisk ohälsa” finns det andra 

som har bättre kunskap. Socialsekreteraren drar paralleller mellan olika typer av missbruk och 

hur den professionella arbetar med sådan problematik: 

Det blir ju lite en typ av självskadande eller det blir en typ av missbruk kring mat, har man 

ett beroende av någonting så det väldigt lätt att byta, slutar du dricka alkohol så är det lätt 

att göra någonting annat. […] Att man byter ut beroendet mot något annat, så man får vara 

uppmärksam kring vilken typ av problematik personen har var den ska få hjälp ifrån. 

Socialsekreterare i en kommun 

Samma socialsekreterare som ovan önskar att professionella som har bäst kunskap om 

ätstörning lär ut den kunskapen och exemplifierar med att hens kollegor ger råd och tips till 

missbruksbehandlare om självskadebeteende då behandlarna inte är lika vana att bemöta sådan 

typ av problematik. En annan socialsekreterare uttrycker att inget utarbetat arbetssätt finns på 

hens arbetsplats beträffande samverkan gällande personer med exempelvis anorexia och 
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missbruk. Emellertid anser informanten att samverkan är något som kanske borde ingå i arbetet 

med just den klientgruppen. Utöver avsaknad av arbetsmaterial om ämnet samsjuklighet i form 

av missbruk och ätstörning, saknas rutiner på arbetsplatsen, enligt familjebehandlaren i en 

annan kommun. Därtill uppger familjebehandlaren att hens arbetssätt grundar sig bland annat 

på att vara undersökande, då det inte går att lita på det klienten säger i vissa fall. 

Familjebehandlaren uppger även att den ackumulerade kunskapen och erfarenheten hen 

besitter, har gjort att hen utvecklat ett tränat öga. Det kan förtydligas nedanstående citat: 

Jag tänker att hur man utvecklar det är att utsätta sig själv för klienter, att läsa på om 

ätstörningar, gå kurser […]. Intervjua klienter hur deras ätstörningar yttrar sig. Såklart att 

det blir ett tränat öga efter ett tag. 

Familjebehandlare inriktning missbruk 

Ett annat arbetssätt som framkommer, från en socialsekreterare är att tillämpa en helhetssyn i 

arbetet med vuxna missbrukare; det handlar om att väga in andra perspektiv. Med andra 

perspektiv avses, enligt socialsekreteraren, andra professionellas perspektiv och ett 

klientperspektiv. Att vara lyhörd gentemot klienten och på så vis anpassa möten efter klientens 

behov är något socialsekreteraren lyfter fram. Ytterligare ett arbetssätt som tillämpas av samma 

informant är användning av nätverk, vilket vanligtvis sker i utredningen. Nätverksarbete 

används särskilt vid samverkan. Just nätverksarbetet ser socialsekreteraren som en 

framgångsfaktor i sitt arbete eftersom hen har lång erfarenhet av att arbeta så. Nätverksarbetet 

används för att få information om vilka kontakter personen har och för att få en bild av dennes 

syn på samverkan och huruvida samtycke ges. En gemensam plan görs på detta sätt. 

Socialsekreteraren uttrycker: 

jag kan utgå från mig själv, jag samverkar mycket med nätverk runt omkring, både 

professionellt och familjenätverk. Som jag ser som en framgångsfaktor och det gäller alla 

ärenden, just få till en helhetsbild. 

Socialsekreterare i en kommun 

Samtliga socialsekreterare som arbetar inom kommunal missbruksvård nämner samordnad 

individuell plan (SIP) som en arbetsstrategi eller ett arbetssätt för samverkan generellt. En 

socialsekreterare uppger att en samverkanskultur utvecklats och där inbegrips bland annat SIP; 

ett arbetssätt som informanten anser är ett bra verktyg, eftersom den har tvingande effekter för 

samtliga professionella som arbetar runt en klient. Enligt samma socialsekreterare har SIP gjort 

skillnad. En annan socialsekreterare framför samma upplevelse av att SIP har tvingande effekter 

på de professionella och att det är ett bra hjälpmedel. Enligt socialsekreteraren kan SIP-möten 

skapa klarhet i vad samtliga involverade professionella gör för klienten, för att förhindra 

dubbelarbete. 

En socialsekreterare menar att, i behandlingen för samsjuklighet är det viktigt att insatser ges 

både från regionala vårdenheter och kommunala myndigheter: att arbeta med båda 

sjukdomstillstånden samtidigt, annars finns risk för att ett sjukdomstillstånd kvarstår. Vidare 

menar samma socialsekreterare att samsjuklighet, där missbruk ingår, kan leda till att klienten 

far är så pass illa däran i sitt missbruk att missbruket behöver behandlas först och därefter 

behandlas det andra sjukdomstillståndet/diagnosen vid läge. I de fallen görs en gemensam 
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bedömning i vilken insats som är lämpligast att påbörja eller så ges olika insatser samtidigt, 

denna bedömning bör göras i samband med nätverket. Samma socialsekreterare uppger att, vid 

behandling av specifikt personer med samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning, ska 

arbetssättet som tillämpas vara att tillhandahålla den vård som klienten behöver. Enligt 

informanten är det att klienten får vård, behandling och medicinering samtidigt. En annan 

socialsekreterare menar att vid behandling av samsjuklighet i form av missbruk och exempelvis 

psykisk ohälsa kan samplacering (dvs. placering på behandlingshem) eller sambehandling vara 

fördelaktigt i vissa fall men det kan försvåras av att kunskap saknas om missbruk och psykisk 

ohälsa. 

En informant, en av socialsekreterarna, menar att ett ansvar kan finnas hos regionen för att 

inleda en samverkan vid samsjuklighet i form av ätstörning och missbruk i de fall där klienten 

redan har en kontakt hos regionen för sin ätstörning. Informanten uttrycker sig som att det i de 

fallen blir någonting för regionen att ”samköra”. 

Regional ätstörningsvård 

Liksom socialsekreterarna inom missbruksvården nämner flera informanter inom regionen SIP 

som ett arbetssätt för samverkan. En sjuksköterska/enhetschef menar att det är viktigt att i 

mötena vara så tydlig som möjligt och med vem som ska göra vad, både av de professionella 

och för patienten. I mötena tydliggörs uppdraget och patienten samtycker till att de 

professionella får samverka. Även kuratorn inom en ätstörningsenhet anser att SIP-möten är 

bra, då de blir en plats för alla aktörer och patienter att diskutera kring vad som ska ske. 

En sjuksköterska beskriver hur arbetssättet kring patienter med samsjuklighet i form av 

ätstörning och missbruk ser ut: 

Ja det var väl lite som jag sa att vi jobbar ju med ätstörningen här… [...] missbruksdelen 

får dom ju ta i huvudsak där den ska va..däremot så får vi ju vi har ju haft nån som det har 

varit ganska mycket som jag kan liksom i minnet här. 

Sjuksköterska, ätstörningsenhet 

Därtill menar sjuksköterskan att helheten vanligtvis beaktas i arbete med patienter med 

ätstörning men detta gäller inte vid samsjuklighet i form av ätstörning och missbruk. Som 

ovanstående citat visar, sker en uppdelning av arbetet efter vem som ansvarar för respektive 

sjukdomstillstånd. Samma sjuksköterska uppger att i arbetet med patienter med ätstörning görs 

bland annat bedömningar och screeningar, och i materialet för dessa arbetssätt ingår inte 

missbruk. Dessa undersökningar för missbruk får enligt sjuksköterskan ske någon annanstans. 

När det kommer till arbetet som beträffar specifikt patienter med samsjuklighet i form av 

ätstörning och missbruk, beskriver informanten att patienten får komma till ätstörningsenheten, 

men att det sker rekommendationer om att söka hjälp för missbruket. Det kan däremot se 

annorlunda ut om det rör sig om rent missbruk; det kan ha skett att patienter inte längre har fått 

stanna kvar i ätstörningsvården. 

En sjuksköterska/enhetschef uppger att de svårigheter som följer med missbruk kan påverka 

ätstörningsbehandlingen. Detta gäller för patienter som behandlas både för missbruk och för 
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ätstörning. Likt vad den andra ovannämnda sjuksköterskan uppgav görs då uppehåll eller paus 

i behandling. I fallet för sjuksköterskan/enhetschefen sker uppehåll när det märks att inga 

framsteg sker i ätstörningsbehandlingen för patienten. Orsaken till uppehåll, kan illustreras av 

att en vardagsstruktur och ett regelbundet ätande är svårt att uppehålla med ett pågående 

missbruk. 

En kurator uppger sig ha mycket tidigare erfarenhet eftersom hen tidigare arbetat med missbruk 

som addiktolog och beroendeterapeut utifrån 12-stegsmodellen. På grund av sin tidigare 

erfarenhet beskriver sig informanten få ta emot många patienter med dubbeldiagnos. Likt 

sjuksköterskan ovan lyfter kuratorn upp aspekten att ätstörning egentligen är det enda fokuset 

på avdelningen. Kuratorn uttrycker det som att ”Vi jobbar ju enkom [vår kursivering] med 

ätstörning”. Vidare menar kuratorn att det är fördelaktigt att patienten inte har ett så aktivt 

missbruk inför sin ätstörningsbehandling. Det är viktigt att patienten om hen har ett missbruk 

visar att han eller hon jobbar hårt med det och har en kontakt med beroendevården. Kuratorn 

vill gärna se att patienten lever ett liv med hyfsad kvalitet utan droger. 

En sjuksköterska/enhetschef, som likt kuratorn har erfarenhet av beroendevården, menar att den 

tidigare erfarenhet hen bär med sig påverkar synen på samverkan och behandling av 

samsjuklighet (i form av missbruk och ätstörning). Informanten lyfter fram en annan vinkel än 

ovannämnda kurator då hen reagerat på kravet att vissa patienter behöver vara drogfria i tre 

månader innan annan behandling tar plats. Sjuksköterskan/enhetschefen menar att anledningen 

till att hen har en annan inställning till samsjuklighet i form av ätstörning och missbruk beror 

på den tidigare arbetslivserfarenheten från beroendevården. 

[...] nejmen det här med att du måste vara drogfri i tre månader innan vi gör nånting ja och 

lite där känner jag att det kan inte va så att man ska…stå ut i tre månader innan man 

eventuellt kommer i fråga av annan behandling 

Sjuksköterska/enhetschef, ätstörningsenhet 

En KBT-terapeut menar, liksom kuratorn, att en förutsättning för att ha en ätstörningspatient 

med missbruk i ätstörningsbehandling är att patienten har en pågående kontakt med 

beroendeenhet, i detta fall regional beroendeenhet. KBT-terapeuten efterlyser en samverkan 

med den regionala beroendeenheten eftersom de besitter expertkunskap om missbruk som inte 

finns på ätstörningsenheten. Ovannämnd kurator menar att en behandling, oavsett vad den är 

för, är tuff att genomgå. Nedanstående citat visar kuratorns inställning till sambehandling. 

[…] Så då tyckte jag också att missbruk måste behandlas först, och sen ätstörning. Sen har 

det kommit in mera inslag som visar, som finns evidens att man kan försöka samköra. 

Kurator, ätstörningsenhet 

Frågor om narkotika och alkoholkonsumtion ingår i de generella och allmänna bedömningar 

som utförs på den enhet där kuratorn arbetar. Frågor som ”har du provat, har du testat och sådär” 

är inkorporerade. Denna typ av frågor, ingår även på vårdenheten, där KBT-terapeuten arbetar. 

En sjuksköterska/enhetschef menar att det är viktigt att vara följsam gentemot patienten vid 

behandling av samsjuklighet. Detta för att ta hänsyn till var i behandlingen patienten befinner 

sig och vad som kan göras från de professionellas sida. Kuratorn menar att det är önskvärt, i 
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arbetet med behandling av personer med samsjuklighet, att en respekt finns gentemot 

behandlingen. På det sättet minskar förekommandet av misslyckade behandlingar. Kuratorn 

menar att det är viktigt med samordning kring patienter som har flera behov. En gemensam 

vårdplan för patienten är något som kuratorn betonar som en viktig del i arbetssättet kring en 

patient med samsjuklighet. Detta för att få till en bra samverkan och behandling. Både för att 

veta att dubbelarbete kring en patient inte sker och för att säkerställa att patienten inte faller 

mellan stolarna. Kuratorn uttrycker det som att det kan bli ”för många kockar i samma soppa 

ibland”. 

Vid behandling för samsjuklighet menar en sjuksköterska/enhetschef att det kan bli ”för mycket 

vård” för patienten ibland. Men informanten menar att det i de fallen kan bero på att patienten 

inte klarar att fokusera på alla delar av behandlingen, om den sker hos olika vårdgivare. 

Sjuksköterskan framhåller att i sådana fall gäller det för behandlaren att fokusera på 

primärorsaken för patienten: ”så det där får man väl känna in tycker jag, vad som e det primära 

och vad som ska ta fokus”. 

På KBT-terapeutens enhet behandlas ”de svåraste fallen”; med det avses patienter med 

samsjuklighet av något slag. I arbetet med personer med ätstörning ingår även uppföljning, men 

vid kännedom om att denna patient även har annat sjukdomstillstånd eller diagnos, sker 

remittering till annan vårdenhet. Detta är inte fallet för hälso- och sjukvårdskuratorn, som 

endast gör remitteringar vid psykiska sjukdomar, och detta sker inte vid samsjuklighet i form 

av missbruk och ätstörning. Patienten ges rådet att kontakta kommunal missbruksvård. 

När det kommer till den specifika klientgruppen: personer med samsjuklighet i form av 

missbruk och ätstörning finns inte så mycket rutiner framtagna om hur de professionella ska 

arbeta, enligt en KBT-terapeut. I stället faller det på den enskilda professionella att ta initiativ i 

den sortens fall. KBT-terapeuten menar vidare att det tidigare och fortfarande har funnits olika 

inställningar till samverkan från kommunens och regionens håll där kommunens anställda 

oftare efterfrågar samverkan oavsett vilken yrkesgrupp det rörde sig om inom kommunen. Alla 

yrkeskategorier inom kommunen som KBT-terapeuten tidigare varit i kontakt med har enligt 

informanten en positiv inställning till samverkan. 

Fristående behandlingshem 

En behandlingsansvarig på ett privat behandlingshem uppger att hens generella arbetssätt är att 

inhämta information om klientens problematik. I detta ingår bakomliggande faktorer som till 

exempel psykisk ohälsa, vilka diagnoser klienten eventuellt har, tidigare trauman och om 

klienten har levt i en destruktiv relation. Den behandlingsansvarige menar att hens arbetssätt är 

att arbeta med helheten, vilket informanten uppger är ett relativt unikt arbetssätt i Sverige. Att 

arbeta med helheten som ett arbetssätt sker enligt informanten med ett behandlingsprogram som 

beaktar bakomliggande orsaker; det kan exempelvis gälla ätstörning, dysfunktionell uppväxt 

eller våld. Med behandlingsprogrammet arbetar de enligt informanten med att bryta mönster 

och missbruk och andra typer av problematik behandlas parallellt. 

Informanten menar att samsyn är viktigt i arbetssättet med klienter som har en samsjuklighet i 

form av missbruk och ätstörning. Enligt den behandlingsansvarige innebär samsynen att 



Eriksson Nordesjö & Soto 

31 (62) 

klienten är i fokus och att därmed se till olika behov: professionella samlas för klientens bästa. 

Vidare menar informanten att samsyn är A och O för en lyckad behandling, då handlar det om 

att lyssna på klienten och släppa sina egna värderingar eller sitt ego. Den behandlingsansvarige 

har goda kunskaper och personliga erfarenheter av både missbruk och ätstörning, i synnerhet 

om den skam och manipulation som följer med att ha en ätstörning. Informanten lyfter fram att 

kvinnors problematik ofta är mer komplex än andras och inte prioriteras. Detta illustrerar den 

behandlingsansvarige med att kvinnor som missbrukar ofta bär med sig mer än själva 

missbruket som exempelvis trauma, våld eller sexuella övergrepp. Dessa medföljande problem 

synliggörs ofta inte enligt informanten. Den behandlingsansvarige lägger till exempel emfas 

vid att tolvstegsprogrammet, för bland annat, missbruk är skrivet för män och skrivet av män, 

för 80 år sedan. Informanten uttrycker: 

Ibland så tycker jag att man sopar kvinnors problem under mattan, man fokuserar mycket 

killar som gör behandling [missbruksbehandling], de klarar sig. 

Behandlingsansvarig, fristående behandlingshem 

Därtill uppger informanten att vid behandling av klienterna ligger fokus på klientens/kvinnans 

komplexa problem. Detta gäller även för klienter med samsjuklighet i form av missbruk och 

ätstörning. Arbetssättet som utförs vid behandling av den typen av samsjuklighet sker vanligtvis 

genom att initialt arbeta med missbruket och eventuellt trauma. Därefter är nästa steg i 

behandlingen ätstörningen. I vissa fall sker remisskrivande till ätstörningsenhet innan avslutad 

missbruksbehandling. Den behandlingsansvarige uppger att samverkan underlättar behandling 

av personer med samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning och ett arbetsverktyg till detta 

är exempelvis gemensam vårdplan. Dessutom anser informanten att SIP är ett bra verktyg, 

förutsatt att det finns ett fokus på klienten. 

Arbetsstrategier utifrån tidigare kunskap 

En aspekt som lyfts fram i talet om arbetsstrategier är att professionella som kanske inte besitter 

lika mycket kunskap på området önskar en kunskapsöverföring från personer med mer 

expertkunskap. Kunskap och kunskapsöverföring kan enligt oss förstås vara en avgörande del 

i behandling och sambehandling. Utan kunskap om samsjukligheten kan behandlingen fallera. 

Kunskap som central del i samverkan vid missbruk och ätstörning framgår också av att en annan 

socialsekreterare menar att när kunskapsbrist föreligger om en typ av samsjuklighet, uppfattas 

den samsjukligheten inte som ett problem. Därmed riskeras, i vår mening, att inga åtgärder 

vidtas som exempelvis att samverka med annan vårdenhet. 

Professionellas arbetsstrategier kan förstås formas utifrån deras arbetslivserfarenheter och 

kunskap om ämnet, exempelvis ett ”tränat öga” och användning av nätverksarbete. Att se till 

en klients nätverk ingår i den sociala delen av ett biopsykosocialt synsätt (Gerdle et al., 

2020:25). De professionella som har arbetslivserfarenhet inom båda fälten: missbruk och 

ätstörning, har även samverkat på interorganisatorisk nivå i större utsträckning jämfört med de 

professionella som inte har samma erfarenhet. Att ha insyn i och kunskap om två olika fält är 

att ha utvecklat två synsätt. Fler synsätt kan vara fördelaktigt i arbetet med individer, förutsatt 

att samtliga synsätt beaktas och respekteras, för att tillsammans utgöra en helhet i arbetet med 

människan och dess komplexitet. Att ta del av två olika synsätt kan förklaras resultera i en ökad 
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förståelse för uppkomsten och fastställelsen av sjukdomstillstånden samt vilken behandling 

som är lämplig (jmf. Danermark, 2005:22, & 25; Engel,1992:324). 

Helhetssyn och arbetsmaterial  

Ett arbetssätt som merparten av informanterna lyfter fram är SIP, där inställningen till SIP-

möten kan uppfattas vara olika. I SIP-möten kan samverkan upprättas, men enligt vår mening 

är det tveksamt att påstå att den samverkan alltid fungerar. Med hänsyn till att SIP har en 

tvingande effekt kan i vissa fall inställningen till samverkan hos de professionella som är 

involverade ifrågasättas. Det är värt att betona att även om vissa informanter inom 

ätstörningsvården uppgav att de har en helhetssyn i sitt arbetssätt så gäller inte detta alltid för 

klientgruppen personer med ätstörning och missbruk, vilket problematiseras i nedanstående del 

om professionellas inställning. Flera informanter understryker att de arbetar utifrån en 

helhetssyn. Att arbeta med helheten vid samsjuklighet, kan utifrån informanternas utsagor vara 

ett arbetssätt för att fånga flera aspekter av samsjuklighet men kan även appliceras för enskilda 

sjukdomstillstånd. Helhetssyn vid arbete med klienter/patienter kan, enligt oss, innebära att 

sätta på sig de ”biopsykosociala glasögonen” och studera sociala, psykologiska och biologiska 

faktorer samt deras samspel och påverkan på varandra (Engel, 1992:324f). 

Det varierar avsevärt hur informanterna arbetar med att fånga upp personers samsjuklighet, i 

synnerhet kombinationen missbruk och ätstörning. I vissa av de professionellas arbetsmaterial 

ingår frågor om konsumtionsvanor för alkohol/droger eller andra sjukdomstillstånd, antingen i 

formulär eller som samtalsfrågor. Detta gällde synnerligen för professionella inom regional 

ätstörningsvård. Bristande framtaget material om samsjuklighet i form av missbruk och 

ätstörning är något som en professionell inom kommunal missbruksvård och en professionell 

inom regional ätstörningsvård lyfter fram. Att det i vissa avseenden saknas material om denna 

klientgrupp kan förstås påverka de professionellas arbetssätt och inledande av samverkan. För 

somliga kan bristen på framtaget material leda till att den enskilda professionella blir 

initiativtagare i de fall hen möter klienter/patienter med den typen av samsjuklighet. Detta kan 

enligt oss exemplifieras med familjebehandlaren som har utvecklat ett ”tränat öga” eftersom 

inga rutiner finns. De professionellas olika arbetssätt kan enligt oss leda till att de intar olika 

inställning och syn på vem den ansvarige ska vara för behandlingen vid denna typ av 

samsjuklighet. Den enskilde professionella behöver anta ett biopsykosocialt perspektiv men då 

de professionella har olika synsätt drar de i vår tolkning åt olika håll ibland gällande sjukdomars 

sociala, psykologiska och biologiska faktorer (Engel, 1992:324f; Danermark, 2005:25). 

Inställning, sambehandling och samsyn 

Några informanter från kommunal missbruksvård delar samma föreställning om att regionen 

ska ansvara för upprättande av samverkan. Inom regional ätstörningsvård är den dominerande 

inställningen att ätstörning endast ska behandlas inom deras berörda enhet och det omvända ska 

behandlas av missbruksvården. 

Det kan förstås vara en hårfin balans mellan att ge separat behandling och sambehandling. I 

kuratorns fall uttrycker hen att ”det kan bli många kockar i samma soppa ibland”, men också 

att patienter kan falla mellan stolarna. I detta fall kan alltför många professionella som ansvarar 
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för behandling av en patients samsjuklighet, i slutändan resultera i att patienten blir lidande och 

faller mellan stolarna. Det kan även förstås som att tilltron till att annan vårdgivare behandlar 

det ena sjukdomstillståndet medför att patienten inte får någon fullständig behandling alls för 

sin samsjuklighet, men även att ingen särskild samverkan upprättas. En av informanterna från 

regional ätstörningsvård lyfte fram att hen upplever att kommunens anställda, oavsett 

yrkesgrupp, i högre utsträckning efterfrågar samverkan. Informanten menar att 

kommunanställda har en positiv inställning till samverkan. Att fler professionella inom 

kommunen efterfrågar samverkan kan utifrån Danermarks samverkansteori (2005:41f) 

förklaras bero på att de informella regler som styr inom kommunen är främjande för samverkan, 

och på detta sätt skapas en samverkanskultur som bejakas av kommunanställda. För 

professionella i regionen kan vice versa gälla, rådande informella regler har en motverkande 

effekt på samverkan, därmed utvecklas ingen bejakande samverkanskultur. 

En inställning bland informanter från regional ätstörningsvård är att missbruksproblematiken 

bör behandlas först och därefter ätstörningen. Det kontrasteras av att en inställning hos 

professionella inom kommunal missbruksvård är att samsjukligheten skulle kunna 

sambehandlas. Den behandlingsansvarige på privat behandlingshem menar att vid behandling 

av samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning, bör missbruksproblematiken behandlas 

först och därefter ätstörningsproblematiken och annan eventuell tillkommen problematik. 

Samtidigt menar informanten att både missbruk och ätstörning kan behandlas på samma plats. 

Synen på behandling kan utifrån både samverkansteori och det biopsykosociala perspektivet 

förklaras med att de professionellas arbetssätt baseras på olika inriktningar: biomedicinsk, 

psykologisk eller social (Danermark, 2005:25). Det kan relateras till Fahlke och Carlssons 

studie (2015:2) om att olika yrkeskategorier har olika stor tilltro till underliggande faktorer. 

Den ovan nämnda inställningen som dominerar för informanter från regional ätstörningsvård 

formar deras uppfattning av att ätstörningsbehandling inte kan ges till personer som även har 

ett missbruk, förutsatt att det är ett aktivt missbruk, eftersom det försvårar behandlingen av 

ätstörningen. En informant inom regional ätstörningsvård understryker att missbruket i den 

stunden blir det primära och patienten behöver därmed hjälp med det specifika 

sjukdomstillståndet. Behandling för ätstörning kan aktualiseras efter avslutad eller åtminstone 

någorlunda genomförd missbruksbehandling. Att kunna uppfatta när en patient är i behov av 

behandling eller vård är att applicera en helhetssyn och inte fortsätta ge behandling när 

behandlingen inte uppfyller sin funktion (jmf. Engel,1992:324). Flera professionella lyfter fram 

gemensam bedömning och gemensam vårdplan som centrala delar i behandling av personer 

med samsjuklighet. En annan central del i behandling av denna klientgrupp, som lyfts fram, är 

att anpassa vården efter det klienten behöver. En person med samsjuklighet som får vård från 

två olika vårdplatser, kan förstås vara i extra behov av att den vård som ges inte motarbetar eller 

försvårar den andra behandlingen. Genom samsyn och gemensam vårdplan kan effektiviteten 

av behandling från båda vårdenheter säkerställas och dubbelarbete motverkas. En gemensam 

vårdplan kan bidra till att olika faktorer såsom sociala, psykologiska och biologiska, som 

påverkar patientens hälsa kan uppmärksammas och beaktas vid behandling (jmf. Engel, 

1992:324f). Vi menar även att med en gemensam vårdplan kan acceptans för de olika 

professionellas yrkesbakgrund, synsätt och kompetens lättare uppnås vilket i sin tur leder till 
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att de professionella respekterar varandra (jmf. Danermark, 2005:25). På så vis kompletterar de 

också varandra (ibid., 2005:25). 

Om klient/patient som initiativtagare: ”Om vi inte har med oss vår 

klient så faller ju allting ändå.” 

I detta avsnitt behandlas informanternas utsagor utifrån området klient/patient som 

initiativtagare i frågor om motivation, samtycke samt eget ansvar hos klient eller patient för 

samverkan och behandling. 

Kommunal missbruksvård 

Att motivation hos klienten kan vara en förutsättning för samverkan och behandling vid 

samsjuklighet, lyfts fram av två socialsekreterare från olika kommuner. En av 

socialsekreterarna uppger följande: 

[...] och motiverar fastän man lär få alltså.. och det e ju en jätteviktig del för att hela 

samverkan ska funka för att det spelar ingen roll hur bra vi.. samverkar om vi inte har med 

oss vår klient så faller ju allting ändå. 

Socialsekreterare i en kommun 

Ytterligare en socialsekreterare menar att samverkan fungerar väl, gällande klientgruppen 

personer med missbruk och ätstörning, när klienten är villig och motiverad. I och med att 

motivationen och medverkan hos klienten upplevs som en förutsättning för samverkan blir det 

också ett hinder om den skulle saknas. En socialsekreterare betonar att det inte bara är klientens 

ansvar att söka vidare hjälp utan att de från den kommunala missbruksvården kan hjälpa till på 

traven. Samma socialsekreterare understryker också att klientens samtycke måste föreligga vid 

samverkan och menar att det är en förutsättning för att kunna inleda kontakt med andra 

vårdgivare, till exempel inom regionen. Socialsekreteraren uttrycker följande:”[...] får vi inte 

ett samtycke så får vi inte heller prata med dem, [annan vårdgivare] om de inte samtycker till 

det.” Socialsekreteraren uttrycker även ytterligare att det blir en svårighet eller ett hinder för 

samverkan med andra myndigheter eller instanser när samtycke inte finns från klienten. En 

annan socialsekreterare uppmärksammar samtycke som en viktig del i samverkansupprättande. 

Även denna socialsekreterare belyser fördelarna med att motivera klienten till att inse 

fördelarna med samverkan. 

Familjebehandlaren tar upp klientens eget initiativ eller ansvar för att kalla till SIP-möten som 

en förutsättning för att samverkan ska ske. Familjebehandlaren betonar att det möjligen kan ske 

samverkan på dessa möten men att det inte sker om klienten inte kallar till mötet. Informanten 

menar att det ofta är mycket prat om klienter men att det inte sker mycket i praktiken. 

Regional ätstörningsvård 

En sjuksköterska/enhetschef menar att det är viktigt att patienten är motiverad vid behandling 

för samsjuklighet i form av ätstörning och missbruk. Detta för att få till en behandling för båda 

sjukdomstillstånden. En kurator menar också att om patientens vilja och motivation till 

förändring skapas bra förutsättningar inför behandling och samarbete kring både 
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ätstörningsproblematiken och missbruket där behandlaren tillsammans med patienten kan gå 

igenom vilka resurser och kraft som finns för patienten. 

En sjuksköterska framhåller att viljan att även arbeta med sin samsjuklighet, i detta fall 

missbruksproblematik behöver finnas hos patienten för att förändring ska ske eller att 

behandlingen för ätstörningen ska kunna fungera bra. Även KBT-terapeuten betonar patientens 

motivation men endast i förhållande till ätstörningsbehandling. KBT-terapeuten menar att 

patienten lyssnar mest på sig själv och det är utifrån det som den professionella arbetar med att 

få patienten att självreflektera och ifrågasätta diverse beteenden och tankar. 

En kurator uppger att för patienter med ätstörning i kombination med missbruk ligger det 

enskilda ansvaret, i att försöka få lite distans till droger under pågående ätstörningsbehandling. 

Följande citat illustrerar detta: 

Jag tycker att våran, men det tycker väl alla som jobbar med ätstörning, att vår psykoterapi, 

den är jobbig. Den kräver mycket av individen, mycket hemuppgifter mycket ångest, 

mycket tufft och sånt dära. Jag tycker det bästa är att man har fått lite distans till drogerna 

och missbruket. Jag vet inte om jag har svarat på frågan. 

Kurator, ätstörningsenhet 

Samma kurator menar att hen råder patienten att själv söka hjälp för sitt missbruk när det 

framgår i samband med ätstörningsbehandlingen att en patient har en samsjuklighet i form av 

ätstörning och missbruk. Kuratorn understryker specifikt att om patienten inte uttryckt sitt 

intresse för samverkan kommer kuratorn inte att ta kontakt kommunen. Informanten resonerar 

att det är den enskilde individen som behöver fatta ett ”vuxenbeslut” att söka hjälp för sitt 

missbruk och att det finns ett antal möjligheter för hjälp där den enskilde individen behöver 

göra ett aktivt val. I motsats till det menar sjuksköterskan/enhetschefen att en del patienter vill 

hålla i trådarna själv när det gäller behandlingen både för ätstörning och vid samsjuklighet. 

Sjuksköterskan menar att en del patienter är autonoma medan andra behöver mer stöttning. 

och det är klart man vill va autonom också och försöka klara sig själv så.. men det finns ju 

en mindre andel där…den en del behöver liksom ha nån nån som stöttar upp och är den där 

som …är hjälpen till självhjälp 

Sjuksköterska/enhetschef, ätstörningsenhet 

En KBT-terapeut menar att patienten ansvarar för att göra arbetet mot att tillfriskna från 

ätstörningen med hjälp och stöttning från vårdgivare, vilket även är riktlinjen som gäller inom 

terapeutens enhet. En sjuksköterska i en annan region uppger att de patienter som behandlas på 

den enhet där hen arbetar är kompetenta nog att själva ha koll på sina olika vårdkontakter om 

de har kontakt med fler än en vårdgivare. Planeringen och samordningen kring en patients 

samsjuklighet sker då ofta via patienten. 

En sjuksköterska/enhetschef framhåller att patientens samtycke måste inhämtas för att 

samverkan ska upprättas med kommunal missbruksvård, vilket kan ske genom ett SIP-möte. 

Därtill uppger samma informant att gällande patienter som har en ätstörning och ett missbruk 

kan det i vissa avseenden vara svårt att få patientens samtycke om denne inte förstår att båda 

sjukdomstillstånden är sammanhängande. Patienten kan komma till insikt om samsjukligheten 
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genom stöttning och hjälp från vårdgivare. Även kuratorn lyfter fram att samtycke måste 

inhämtas från patienten för att kontakt ska tas med exempelvis kommunen. 

Samtycke och motivation 

Gemensamt för utsagorna från informanter inom kommunal missbruksvård är att de poängterar 

att samtycke måste inhämtas för att ta kontakt med annan vårdenhet eller myndighet. Även en 

person från regional ätstörningsvård tar upp patientens samtycke, men det som är intressant är 

att flera andra inom regionen inte benämner det, kanske för att det ses som självklart för dem. 

Att patientens samtycke uppfattas vara en självklarhet för dessa professionella skulle kunna 

leda till att de är tveksamma till att inleda kontakt med annan vårdgivare eller myndighet utan 

att patient föreslår det. Detta kan relateras till de arbetssätt de professionella har, vilket framgår 

ovanstående del om professionsspecifika arbetssätt. 

Något annat som går att utläsa är att motivation hos klienten i någon grad behövs vid eller före 

behandling, enligt flera professionella. En aspekt som lyfts fram, i synnerhet från regional 

ätstörningsvård är en förväntan om att patienten ska vara drivande och motiverad i sitt 

tillfrisknande gällande antingen båda sjukdomstillstånden eller för det berörda 

sjukdomstillståndet (ätstörning). Dessa förväntningar kan enligt oss, i vissa fall övergå till att 

bli informella motkrav där patienten ska hålla sig nykter eller drogfri, i annat fall avbryts 

ätstörningsbehandlingen. De informella motkraven är inget som informanterna explicit har 

uttryckt. Svårigheter med detta kan finnas i att patienten själv inte inser att hen är i behov av 

hjälp och stöd; det är även något som vissa informanter belyser som ett hinder för samverkan 

och för behandlingsmöjligheter. Utifrån det biopsykosociala perspektivet kan det förstås som 

att den psykologiska aspekten inte beaktas i de professionellas förväntningar om att patienten 

ska vara motiverad i sitt tillfrisknande (Gerdle et al., 2020:25). 

I informanternas utsagor ligger vissa förväntningar på att den enskilda individen ska inta en 

ansvarstagande och drivande roll i sitt tillfrisknande. Ett sätt att visa på ansvar och 

målsättningen att bli frisk kan eventuellt vara att samtycka till att samverkan upprättats; det kan 

förstås öka möjligheterna till tillfrisknande. Detta kan uppfattas gå i linje med rådande 

lagstiftning, om att vård kräver samtycke från patienten. Regelverk som lagstiftning begränsar 

de professionellas möjligheter till samverkan och behandling av samsjukligheten, då 

vårdgivaren endast får röra sig inom sitt ansvarsområde, såvida klientens samtycke inte 

föreligger (jmf. Danermark, 2005:41f). 

Hjälpsökande eller initiativtagare? 

En paradox föreligger i att den enskilda individen förväntas inta rollen som initiativtagare i sitt 

tillfrisknande, vilket är rimligt i det avseendet att individen bör vara den största 

motivationskraften i att ta sig ur båda sjukdomstillstånden. Personen i fråga ska alltså vilja bli 

frisk. Men å andra sidan kan det vara ytterst svårt att genomföra behandlingen om den enskilda 

individen inte vet hur den ska gå till väga: vem eller vilka som erbjuder hjälp (jmf. Danermark, 

2005:41f), hur lång tid det tar att få hjälp samt vilka krav som finns på att vara autonom och 

”vuxen”. Dessutom kan ett hinder vara om den enskilda individen själv inte har vetskap om 

orsakerna eller de underliggande faktorerna som ligger till grund för dennes samsjuklighet (jmf. 
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Engel, 1992:324f). Att som klient/patient ha ett sådant helhetsperspektiv på sina 

sjukdomstillstånd är kanske inte helt vanligt, både enligt vår förförståelse och enligt några av 

informanterna och därför är de professionellas stöttning och hjälp under bedömning och 

behandling viktigt. Informanterna inom ätstörningsvård nämner genomgående stöttning; 

stöttningen eller hjälpen kan bestå i att uppmuntra patienten att själv söka hjälp eller generellt 

stötta oavsett om samtycke för samverkan finns eller inte. 

Om organisation: ”jag skulle vilja säga att det är en byråkratisk klyfta, 

mellan kommun och region” 

I detta område presenteras organisation eller byråkrati och de olika erfarenheterna: klienter som 

bollas mellan vårdenheter, långa väntetider, den ansvarige samt prestige. Samtliga delar har en 

påverkan på samverkan och behandling för patienter med samsjuklighet. 

Kommunal missbruksvård 

En socialsekreterare uppger att remisser kan skickas runt för både psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik utan att nå en mottagare; det leder till att klienten bollas runt mellan olika 

vårdenheter. Denna process beskrivs, av informanten, som tidskrävande och att den tid som 

klienten måste vänta på behandling blir för lång. Dessutom uppger socialsekreteraren att 

väntetiden kan påverka klientens psykiska ohälsa. Även familjebehandlaren understryker att 

lång väntetid kan vara ogynnsam för klienten. Detta eftersom den kan utgöra en kritisk tid under 

vilken klienten kan fara ganska illa, i väntan på exempelvis en plats på ätstörningsenheten 

eftersom det kan dröja tre till fyra månader. 

Utöver långa väntetider, accentueras betalningsansvar av en annan socialsekreterare. 

Informanten menar att betalningsansvaret går hand i hand med vem som ska ansvara för 

behandlingen då det är svårt att säga vad som är den ”största delen” av samsjukligheten. Vem 

som är betalningsansvarig är något som informanten menar är svårt att urskilja. Detta eftersom 

det också blir en fråga om regler och byråkrati, då regionen och kommunen har olika 

ansvarsområden. Även familjebehandlaren erfar att vid behandling av personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning, har svårigheter uppstått gällande vilken 

vårdgivare som ska ansvara för behandlingen. Olika professioner har olika uppfattningar om 

var vardera sjukdomstillstånd ska behandlas. Familjebehandlaren uttrycker följande: 

[...] min upplevelse är att människor, de här människorna som har det här multipla, alltså 

ätstörningar och samsjuklighet mellan ätstörning och missbruk, där ätstörning hör hemma 

i psykiatrin tycker läkarna. Missbruket kan behandlas av kommunen, jag hävdar att de är 

väldigt snarlika varandra. Det är väldigt svårt att bara behandla ett av dem. För om man nu 

tänker att man bara behandlar ätstörningen och lämnar det kemiska obehandlat. […] Så jag 

hävdar att man får ta det som ett paket. 

Familjebehandlare inriktning missbruk 

En socialsekreterare lyfter att struktur, tydlighet och planering behövs i arbetet mellan olika 

vårdenheter för att upprätta en fungerande samverkan. Det kan illustreras med nedanstående 

citat: 
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var ska personen vara, okej men NÄR det här datumet är då behöver ni, vi behöver veta, 

när ska ni göra er psykiatriska diagnos för då behöver vi veta hur länge personen ska vara 

på behandlingshemmet. Så att […] där tycker jag att samverkan fungerar som bäst när man 

liksom har jätteraka, rör man pratar och pratar datum, vet i tid, man pratar liksom inte "ja 

nån gång eventuellt" utan det blir såhär jätteuppstyrt […] 

Socialsekreterare i en kommun 

Samma socialsekreterare framhåller en infallsvinkel gällande att bristande kunskap om ämnet 

förstärker uppfattningen om att samsjukligheten i form av missbruk och ätstörning inte är ett 

stort problem och därmed behövs ingen utbildning gällande ämnet. En konsekvens av bristande 

kunskap om ämnet, blir enligt socialsekreteraren att arbetsmaterial saknar information om 

ämnet och därför ställs inga specifika frågor som berör ämnet till klienter. Samma 

socialsekreterare betonar att eftersom Socialstyrelsen inte har accentuerat denna klientgrupp 

blir det lätt så att sådana ärenden uteblir. I kontrast till det har en annan socialsekreterare en god 

upplevelse av kunskaps- och informationsutbytet gällande samsjuklighet generellt. Denna 

socialsekreterare uppger att information och utbildningar har getts från regionen, 

Socialstyrelsen eller andra kommuner. 

En annan infallsvinkel som lyfts fram är byråkratisk klyfta. Familjebehandlaren upplever att en 

byråkratisk klyfta existerar mellan kommun och region, där varken kommun eller regionen har 

faktisk kännedom om hur samverkan ska ske i praktiken. Familjebehandlaren säger: 

[...] men jag skulle vilja säga att det är en byråkratisk klyfta, mellan kommun och region. 

Jag skulle vilja säga att det här ordet samverkan är det mest missbrukade ordet i både vård 

och behandling [Alla skrattar] alla pratar om samverkan men ingen vet hur man gör [...] 

Familjebehandlare inriktning missbruk  

Dessutom framhåller familjebehandlaren att prestige kan bli en nackdel vid samverkan mellan 

olika professioner. Familjebehandlaren ger exempel på att detta kan synliggöras i interaktionen 

mellan olika professionella. De professionella inom psykiatrin anser att ätstörningen är primär, 

medan familjebehandlaren, som representerar missbruksvården, tidigare ansåg att alkohol eller 

narkotika var det primära. Enligt informanten resulterar sådan typ av prestige i en motarbetande 

effekt på arbetet kring en klient. 

Regional ätstörningsvård 

En sjuksköterska beskriver byråkratins negativa effekter, likt de professionella inom 

kommunen, men upplever att det beror på kommunens organisation. En effekt som följer med 

kommunens byråkrati är enligt den professionella att patienter bollas mellan olika vårdenheter. 

Informanten uppger: 

Jaa det kan man väl om man nu kallar det här kommunens byråkrati att de e då […] Det e 

så lätt att man bollar en patient. I det, det jag tänker på att det här är mitt uppdrag och det 

här är mitt uppdrag istället för att tänka att såhär det här är vår patient. 

Sjuksköterska, ätstörningsenhet 

En sjuksköterska/enhetschef uppger att patienter generellt kämpar extremt hårt med sina 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan/enhetschefen uttrycker vidare att för andra vårdenheter i 



Eriksson Nordesjö & Soto 

39 (62) 

regionen är hög arbetsbelastning hos personalen något som leder till långa väntetider för 

patienter. Väntetiden försvårar då den fortsatta behandlingen för en patients samsjuklighet, 

eftersom samtidig behandling på två vårdenheter inte kan ske. Därtill uppger en annan 

sjuksköterska att mellan olika behandlande enheter som ansvarar för en patient med 

samsjuklighet, förekommer inget informationsutbyte. Informationsutbytet skulle exempelvis 

gälla vilken behandling patienten erhåller på respektive vårdenhet. I stället kan professionella 

utifrån sjuksköterskans upplevelse stöta på hinder eller motstånd. Det förtydligas i 

nedanstående citat: 

man kanske pratar lite mer om det om man stöter på patrull, hur ska vi göra för att få till 

samma information men jag tycker inte vi behandlar inte dom, ja vi talar ju om att dom har 

en kontakt där och så får man ju ta hänsyn till det 

Sjuksköterska, ätstörningsenhet  

Kuratorn menar att lagar som beträffar sekretess kan utgöra hinder för samverkan, om patienten 

inte vill att samverkan ska upprättas med kommun eller regional vårdenhet. Kuratorn menar 

dock att patienter vanligtvis inte motsätter sig det. Även KBT-terapeuten menar att sekretess 

kan försvåra vid kontakt mellan region och kommun eftersom regionen har sitt eget datasystem 

där en större frihet finns i att skriva fritt i mail. När exempelvis kontakt ska tas med kommunen, 

finns inte samma frihet på grund av att de inte har samma datasystem. Terapeuten menar vidare 

att sekretess kan vara ett hinder för samverkan mellan region och kommun, och att det behövs 

ett resonemang kring hur den kan kringgås i vissa fall för att underlätta samverkan och få reda 

på information om patienten i ett tidigare skede. Enligt informanten är detta något som i sin tur 

gynnar patienten. 

En sjuksköterska/enhetschef framhäver en annan aspekt av sekretessen som icke förhindrande 

för samverkan. Informanten exemplifierar med att de vårdgivare som ansvarar för en patient 

med samsjuklighet kan dela information sinsemellan, om patienten i fråga, genom att fråga 

patienten om samtycke samt motivera till fördelarna med att samtycke inhämtas. Kontakt kan 

därefter tas med andra vårdenheter. Sjuksköterskan/enhetschefen menar att de på enheten är 

duktiga på att fråga om patientens samtycke och motivera varför de rekommenderar kontakt 

med annan vårdgivare. 

KBT-terapeuten eftersöker mer samverkan och samarbete mellan regionen och kommunen, 

speciellt när det gäller missbruks- och ätstörningsvård. En god idé vore att bjuda in varandra 

som ett första steg, enligt informanten, för att få ett informationsutbyte mellan verksamheterna 

och att båda sidor får mer insyn i varandras behandlingar, arbetssätt osv. Informanten menar att 

det är viktigt att ha kunskap om den andra sidans behandling för att kunna kommunicera med 

patienten när hen får behandling för två sjukdomstillstånd hos olika vårdgivare. KBT-

terapeuten menar att det är bra för patienten också att veta om att vårdgivarna samverkar och 

vet vad de gör, vilket är eftersträvansvärt. KBT-terapeuten uttrycker sig följande: 

om patienten då börjar prata om sitt program där, och då VET jag ..lite om det. att jaha du 

befinner dig där just nu? Jaha okej och hur går det ihop med…dina impulser att kräkas och 

hur, hur kan vi liksom? sådär att väva in det där va, så atte. Så jag tror jättemycket på det. 

KBT-terapeut, ätstörningsenhet 
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KBT-terapeuten betonar frågan om vem ska ansvara för behandling av patienten. Informanten 

menar att varken kommunen eller regionen vill ta ansvar och i stället förskjuter ansvaret på 

varandra. Därtill betonar informanten att den enda som påverkas av denna mentalitet är 

patienten och i stället menar KBT-terapeuten att ett fokusskifte bör ske till att endast utgå från 

patienten. Även en sjuksköterska/enhetschef betonar frågan om vem som är ansvarig för 

behandling. Informanten uppger vidare att tydliggörande av varandras roller och uppdrag kan 

ha en motverkande effekt på den ständiga diskussionen om vem som är ansvarig: allt detta tar 

bort fokus från vad patienten är i behov av. 

Intraorganisatoriskt menar KBT-terapeuten att det finns olika uppfattningar om vem som ska 

ta ansvar för patienten och att det ofta kan leda till att en patient inte får hjälp för alla sina behov 

då andra enheter på sjukhuset kan släppa ansvaret för patienten direkt när patienten kommit till 

ätstörningsenheten. Terapeuten menar att det finns en uppfattning hos de andra enheterna att 

ätstörningsenheten då ska ta över all problematik. Likt ovan nämnda familjebehandlare inom 

missbruksvård anser KBT-terapeuten att prestige från regionens sida förhindrat samverkan med 

kommunen genom åren. Informanten menar att den, enligt sig själv, allmänt vedertagna 

inställningen att regionen är en finare verksamhet är något som bidragit till att regionen inte 

tagit initiativ till samverkan. Den inställningen har enligt KBT-terapeuten varit provocerande 

för kommunens anställda. Informanten menar därför att kommunen i stället skulle kunna inleda 

samverkan för att ändra på den kultur som tidigare varit mellan region och myndighet, dock 

betonar informanten att detta är ett ansvar som borde ligga hos båda parterna. 

Fristående behandlingshem 

Den behandlingsansvarige menar att en diskussion om vem som är ansvarig kan hindra 

behandling för klienter med samsjuklighet och att klienterna följaktligen bollas mellan olika 

enheter. Detta kan medföra en fara för klienterna och en svårighet att påbörja en behandling på 

endera enheten. Samma informant uppger följande: 

Missbruksenheten säger att det där tillhör psykiatrin och psykiatrin säger det där tillhör 

missbruksenheten. Sen så bollas klienten, emellan. De här kvinnorna de hinner bli så 

enormt trasiga, om de överhuvudtaget kommer in i behandling eller överlever. 

Behandlingsansvarig, fristående behandlingshem 

Den behandlingsansvarige menar att paragrafer, riktlinjer och regler kan stå i vägen för att se 

människan eller klienten som behandlingen eller samverkan berör och att kunskap saknas 

generellt hos professionella som fokuserar för mycket på det byråkratiska. Informanten kan 

tycka att det ibland blir för mycket fokus på att en klient bara blivit beviljad en viss insats av 

socialtjänsten, när det sedan uppkommer att klienten har en samsjuklighet eller mer komplex 

problematik. Vidare menar den behandlingsansvarige att en del socialsekreterare är inrutade i 

att behandling för exempelvis missbruk ska ske med hjälp av tolvstegsprogrammet och att det 

är den enda behandling som kan hjälpa klienten, vilket informanten inte instämmer med. 

Dessutom menar informanten att de korta behandlingstider som myndigheter eller 

insatsbeviljare ger gällande behandling för klienter med samsjuklighet är en riktlinje som inte 

är rimlig att förhålla sig till. Den behandlingsansvarige menar att kortare behandlingstider är 
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mer lönsamt för den som beviljar insatser, eftersom de vill att det ska vara snabba lösningar. 

Samma informant uppger att tidigare, för 10 -15 år sedan, beviljades längre behandlingstider 

på mellan nio och fjorton månader. Längre behandlingstider på behandlingshemmet var enligt 

informanten en mycket bättre lösning då klienterna som behandlades ofta mådde bättre efter 

behandlingstiden. Kostnadsfrågan är något den behandlingsansvarige också kopplar ihop med 

samverkan. Informanten menar att remisser kostar pengar och att det därför kan vara svårt för 

personer med samsjuklighet, och framför allt kvinnor, att få adekvat stöd och hjälp. Den 

behandlingsansvarige menar, likt andra informanter, att prestige hos de olika parterna försvårar 

samverkan, det vill säga ett synsätt där den ena tycker sig vara bättre på något än de andra. 

Informanten menar att det endast leder till att klienten hamnar mellan stolarna. I stället menar 

den behandlingsansvarige att de professionella bör ha ett lite mer ödmjukt synsätt där klienten 

sätts i centrum. Informanten menar: 

Och då kanske jag börjar på nacken ibland och hålla med, jag kanske inte håller med vad 

någon annan säger, men vi gör det för klientens bästa. Istället för att det handlar om 

prestige, jag ska ha rätt och hit och dit. 

Behandlingsansvarig, fristående behandlingshem 

Byråkratiska klyftor 

Med byråkratin följer en rad olika konsekvenser, vilka informanterna upplever som negativa. 

Detta manifesteras i att remisser skickas runt mellan vårdenheter, vilket i sin tur resulterar i 

långa väntetider där patienten ”bollas” mellan olika vårdenheter. Några informanter accentuerar 

att denna väntetid kan vara kritisk eller rentav farlig eftersom det är då patienten kan förloras i 

sitt eller sina sjukdomstillstånd. Om hänsyn togs till att den långa väntetiden kan innebära stor 

skada för patienten hade en helhetssyn kunnat tillämpas. Detta går i linje med vissa informanters 

utsagor om att väntetiderna kan resultera i att patientens tillstånd förvärras. Det handlar, enligt 

oss, om att se till samsjukligheten, patientens liv som helhet (jmf. Engel,1992:324f). Att 

patienten ”bollas” mellan olika vårdenheter kan utifrån resultaten förklaras bero på att varken 

kommunen eller regionen tar ansvar för behandlingen. 

Informanter från båda sidor betonar att det finns en byråkratisk klyfta mellan region och 

kommun när det kommer till samverkan. En del informanter menar att regionen är dåliga på att 

samverka både internt och externt på grund av den kultur som råder inom organisationen. En 

infallsvinkel är att en prestige finns hos regionen, i vissa regioner, där steget är långt till att 

räcka ut en hand för att samverka och där det första steget i så fall förväntas tas från kommunens 

håll. En annan infallsvinkel lyfter fram att en prestige finns bland båda parterna. Prestigen hos 

regionen kan grunda sig i att det föreligger en asymmetrisk relation mellan kommun och region, 

vilket kan förstås utifrån Danermarks begrepp regelverk i samverkansteori. Regionen har 

utifrån samverkansteori mer inflytande än kommunen, vilket enligt vår mening bero på att 

regionen härrör från synsätt som är mer medicinskt och psykologiskt fokuserat (Danermark, 

2005:42f). Detta synsätt, regionens, får i den kontexten mer bestämmanderätt (ibid., 2005). 

Den ansvarige och riktlinjer 

Ytterligare en konsekvens som följer med byråkratin är betalningsansvaret för 

patientens/klientens behandling. Informanter från både kommunal missbruksvård och regional 
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ätstörningsvård uppmärksammar detta hinder för samverkan. Till exempel lyfter den 

behandlingsansvarige fram att i och med betalningsfrågan, de allt kortare behandlingstiderna 

och de snäva ramarna för insatser, missas komplexiteten hos klienter med samsjuklighet vilket 

medför att de förblir delvis obehandlade. Enligt informanten blir det en fråga om snabba 

lösningar. Frågan om vem som ansvarar för behandling problematiseras genom att 

familjebehandlaren som menar att oenigheten mellan professionella inom missbruk- och 

ätstörningsvård om var behandling ska ske endast medför att samverkan försvåras. 

En informant menar att tydliggörande av roller och uppdrag kan motverka detta, vilket kan 

relateras till delen organisatoriska former i samverkansteori som menar att det ska klargöras 

vem som är beslutsfattaren/-na. I detta fall kan det översättas till att klargöra vem som är den 

ansvarige för behandling av patienten/klienten. Detta kan förhållas till att den politiska 

styrningen om att det inte är tydligt när kommunen och regionen ska gå in (jmf. Danermark, 

2005:32f & 36). Avsaknaden av tydliga riktlinjer för vem som ska ansvara vid samverkan vid 

denna typ av samsjuklighet kan eventuellt vara resultatet av de svårigheter som finns i att 

identifiera vilket av sjukdomstillstånden som är primärt och sekundärt. 

Problem uppstår, enligt vissa professionella, när kännedom saknas från båda håll om den 

motsatta organisationen: region eller kommun. Detta menar vi kan bero på politisk styrning 

som varierar beroende på vilken region eller kommun de professionella arbetar i (jmf 

Danermark, 2005:36). Därmed saknas även kännedom om behandlingen som ges för det andra 

sjukdomstillståndet vid samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. En informant betonar 

att struktur, tydlighet och planering är avgörande för samverkan och kan förstås vara viktiga 

komponenter när professionella vill ha kännedom om varandras arbete eller om den behandling 

som ges till patienten. Komponenterna skapar i sin tur förutsättningar för en samsyn. 

Anledningen till att flera av informanterna vill se mer informationsutbyte mellan region och 

kommun är både att skapa en välfungerande samverkan och att det ska bli lättare för den 

professionella att följa behandlingen som görs på den ”andra sidan”. Vi menar att om det 

informationsutbytet inte finns kan det leda till både dubbelarbete och att klienten hamnar i en 

ansvarsposition där hen behöver förklara allt som händer för olika professionella. 

Om tillgänglighet och kontaktbarhet: ”man verkligen söker med ljus 

och lykta efter samverkan” 

Under detta område, tillgänglighet och kontaktbarhet identifieras erfarenheter om upprättade 

kontakter, kommunikation och tillgänglighet som förutsättningar för samverkan. 

Kommunal missbruksvård 

En socialsekreterare anser att de flesta är lättillgängliga och kontaktbara i den egna kommunen. 

Vidare uppger socialsekreteraren att etablerade kontakter underlättar samverkan och ger en 

klarhet i vem socialsekreteraren ska ringa och i vilket ärende. Socialsekreteraren reflekterar 

över om tidsbrist kan hindra samverkan, i de fall det inte går att nå den personen som 

socialsekreteraren söker oavsett vad samverkan rör sig om. Även familjebehandlaren menar att 

kommunikationen och de upprättade kontakterna som finns inom den egna kommunen 

underlättar den intraorganisatoriska samverkan. 
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Familjebehandlaren uppfattar socialsekreterarna inom den egna kommunen som sina viktigaste 

kollegor, eftersom de fattar beslut om de klienter som hen har. Följaktligen är relationsskapande 

viktigt för en fungerande intraorganisatorisk samverkan, då informanten har sina klienter i 

åtanke. 

Jag tror, för mig handlar det om att jag har byggt en relation med socialsekreterarna. Jag 

ser socialsekreterarna som mina viktigaste kollegor [...]. Det är därför att det är dom som 

tar beslut om mina klienter. 

Familjebehandlare inriktning missbruk 

En socialsekreterare menar att tillgänglighet eller kontaktbarhet kan vara centralt för samverkan 

med regionen och framför allt psykiatrin. Informanten menar att, i och med den globala 

pandemin covid-19 har det blivit svårare att få tag på vissa personer därför att psykiatrin i 

förhållande till annat inte kan prioriteras under rådande omständigheter. Detta exemplifieras av 

informanten, med att inte ens vissa cancerpatienter får behandling. 

Ytterligare en socialsekreterare menar att det är personbundet huruvida det är lätt eller svårt att 

få tag på en professionell inom regionen, även när etablerad kontakt finns mellan klient och 

region. Socialsekreteraren menar att det också har att göra med att de, eller hen själv, inte har 

helt koll på hur saker och ting fungerar på sjukhuset/inom regionen eftersom det rör sig om en 

annan organisation. Socialsekreteraren menar att det är lättare att få tag på professionella som 

arbetar inom den egna kommunen jämfört med att få tag på anställda inom regionen. Samma 

socialsekreterare beskriver att det kan bli ett jagande att få tag på den person som hen söker i 

regionen. 

Och som sagt det finns på en del ställen och vissa gånger funkar det jättebra [samverkan 

med regionen] men det är det här jagandet ibland. 

Socialsekreterare i mindre kommun 

Regional ätstörningsvård 

En sjuksköterska menar att tillgängligheten hos professionella som arbetar på kommunen är en 

förutsättning för att samverkan ska gå smidigt. Sjuksköterskan menar att med professionella 

där kontakt redan upprättats fungerar arbetet fortare. Men i annat fall går det inte lika smidigt 

att få kontakt. Sjuksköterskan menar att det kan bli en stress när ett snabbt svar inte kommer 

från professionella som arbetar inom kommunen. Detta eftersom informanten själv vill ha ett 

svar för att inte processen ska dra ut på tiden. En KBT-terapeut menar att det kan finnas 

svårigheter med att få kontakt med andra enheter på samma sjukhus, till exempel 

beroendemottagningen på grund av att personerna som arbetar där är otillgängliga eller 

uppbokade. Det finns ett tidsbokningssystem där det ska gå att boka tid med de andra 

professionella men terapeuten menar att det kan dröja flera veckor innan någon har tid. KBT-

terapeuten upplever, liksom sjuksköterskan, att samverkan motverkas, fast på 

intraorganisatorisk nivå, av att professionella på andra vårdenheter i regionen inte är tillgängliga 

genom att exempelvis svara på mail. KBT-terapeuten uppger: 
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och det vet jag att det är många som säger, det är inte bara jag utan kuratorer, kurator som 

jobbar på en annan enhet försöker också liksom att få mailkontakt eller man verkligen söker 

med ljus och lykta efter samverkan. Men det går inte! för dom, man får inte ens svar på [...] 

KBT-terapeut, ätstörningsenhet 

Kuratorn menar att upparbetade kontakter är en förutsättning för att samverkan med kommunen 

och annan extern samverkan ska fungera, till exempel vid missbruk eller annan samsjuklighet. 

Även en sjuksköterska/enhetschef menar att samverkan underlättas av att det finns något 

upparbetat, både kontakter och att de professionella har kännedom om varandra. Sjuksköterskan 

menar att i den förra regionen där hen arbetade fanns det ännu mer upparbetade kontakter än på 

den nuvarande arbetsplatsen gällande intraorganisatorisk samverkan. Sjuksköterskan uttrycker 

följande: 

[...] man lyfter bara luren och ringer helt enkelt… men här är det mycket svårare. Man får, 

man får inte kontakt med dom man behöver ha kontakt med för att upparbeta nånting. 

Sjuksköterska, ätstörningsenhet 

Den professionella som tillgänglig och kontaktbar 

Samtliga informanter belyser att vissa förutsättningar borde ligga till grund för att upprätta en 

fungerande samverkan. Utifrån informanternas utsagor har vi identifierat kommunikation, 

etablerade kontakter samt tillgänglighet som de mest centrala av dessa förutsättningar. Vissa 

informanter lyfter fram samtliga av de förutsättningarna medan andra informanter enbart 

fokuserar på ett par av dem. Upprättade kontakter kan enligt vissa informanter från kommunen 

och regionen förklaras vara en förutsättning för både intra- och interorganisatorisk samverkan. 

Därtill lyfts det fram att upprättade kontakter kan skapa en kännedom om andra professionella 

hos informanterna. Det går i linje med utsagan från en annan informant som menar att 

etablerade kontakter skapar en klarhet i vem som ska kontakts och gällande vad, vilket enligt 

oss blir möjligt att få reda på genom att kännedom om varandra redan finns. Enligt oss kan detta 

leda till en snabbare, mer effektiv samverkan då de professionella vet vem de ska kontakta. 

Kännedom om den andra parten kan även bidra till att det blir lättare att ta hänsyn till och 

respektera varandra, särskilt om de professionella inte delar samma synsätt (jmf. Danermark, 

2005:25). 

I Danermarks begrepp organisatoriska former inom samverkansteori (2005:32f) är 

otillgänglighet hos beslutsfattaren något som identifieras som en försvårande faktor för 

samverkan. I och med informanternas utsagor blir det tydligt att väntetiden efter att ha försökt 

kontakta annan professionell, leder till att beslut inte kan fattas om klienten vilket försvårar 

både behandlingen för klienten och fördröjer samverkan. Att det kan vara personbundet hur 

snabbt professionella svarar på e-post eller telefon kan relateras till om upprättad kontakt redan 

finns mellan dels de professionella och mellan de två olika enheterna, vare sig det rör sig om 

intraorganisatorisk eller interorganisatorisk samverkan. En informant betonar att 

relationsskapande skapar en förutsättning för intraorganisatorisk samverkan. 

Personer som arbetar inom kommunen är, enligt några av informanterna, i vissa fall bättre på 

att svara eller åtminstone mer lättillgängliga. Om det har att göra med, som en informant 
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tidigare nämnde, att kommuner har en kultur av samverkan och har med sig det i sitt arbetssätt 

eller inte är svårt att säga. Kulturen av samverkan kan enligt Danermarks begrepp 

organisatoriska former grunda sig på att bära med sig organisatoriska strukturer för samverkan 

(Danermark, 2005:48). I kontrast till tidigare nämnda åsikt att regionen är en organisation där 

samverkan ibland är svårt att få till, anser en socialsekreterare att regionen är lättillgängliga. 

Pandemin covid-19:s har i visst avseende försvårat samverkan mellan regionala vårdenheter 

och den kommunala missbruksvården eftersom professionella arbetar inom regionen blivit mer 

otillgängliga, enligt en informant. Svårigheten i att nå de professionella inom regionen syftar, 

utifrån vår tolkning, på den rådande arbetsbelastning som personal på sjukhus upplever och om 

då inte redan upprättad kontakt finns blir det ytterligare ett hinder när professionella varken 

känner, känner till varandras verksamhet eller får tag på varandra. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att analysera och förstå hur missbruksvårdens och 

ätstörningsvårdens professionella upplever samverkan gällande personer med samsjuklighet: 

missbruk och ätstörning. Detta har gjorts ur ett biopsykosocialt perspektiv och med hjälp av 

samverkansteori. Vi inleder med en summering av resultat och analys i relation till studiens 

frågeställningar. 

Missbruks- och ätstörningsvårdens samverkan och arbete 

De professionellas upplevelse och erfarenhet varierar gällande samverkan och arbete kring den 

nämnda klientgruppen. Informanterna framhåller att samverkan beträffande klientgruppen 

fungerar väl, bör öka eller fungera bättre i de fall den förekommer. Ett arbetssätt som samtliga 

informanter uppmärksammar generellt vid samverkan är SIP-möten. Meningsskiljaktigheter 

går att utläsa gällande vem som ska ansvara för att både upprätta samverkan och för att behandla 

klientgruppen. Flera professionella anser att en uppfattning finns om att den motsatta parten ska 

vara initiativtagare till samverkan. I vissa fall har prestige nämnts som hämmande för inledandet 

av samverkan. En annan uppfattning är att regionen i visst avseende är motsträvig både vid 

upprättandet av och under samverkan. Ytterligare en uppfattning är att en byråkratisk klyfta 

finns mellan kommuner och regioner, vissa informanter menar att prestige hos de två parterna 

orsakar klyftan. Både vid generell samverkan och för denna specifika klientgrupp, tenderar 

remisser att skickas fram och tillbaka mellan olika vårdenheter, vilket enligt flera informanter 

leder till att patienter ”bollas runt” och faller mellan stolarna. 

Att de professionellas arbete ser olika ut vid behandling av klientgruppen kan utläsas bero på 

att deras syn skiljer sig åt gällande vilket sjukdomstillstånd som utgör det grundläggande 

problemet. En vanlig uppfattning bland de professionella, både inom missbruks- och 

ätstörningsvården, är att missbruk är det sjukdomstillstånd som bör behandlas först. Väntetider 

som uppstår när den vårdsökande är under en behandling men inväntar ytterligare behandling 

understryks av informanterna som klient-/patientfarligt. 

De professionellas olika arbetssätt gällande den specifika klientgruppen kan utmynna i olika 

arbetsstrategier som de professionella använder sig av. Somliga har utvecklat sina egna 

strategier, exempelvis ett ”tränat öga”. I andra fall tillämpas ett mer generellt arbetssätt med 

klientgruppen såsom nätverksarbete. Även att anpassa vården och behandlingen för 

klientgruppen framhålls som ett betydelsefullt arbetssätt. Att ställa frågor om missbruk och 

ätstörning inom respektive vårdenhet lyfter flera informanter fram som ett arbetssätt som 

antingen finns eller som är önskvärt. Professionella inom både missbruks- och 

ätstörningsvården framhåller att erfarenhet och tidigare kunskap kan vara fördelaktigt i arbetet 

med den specifika klientgruppen, i synnerhet i de fall arbetsmaterial eller riktlinjer saknas på 

arbetsplatsen om både den specifika samsjukligheten och samverkan kring klientgruppen. 

Samsjuklighet, samverkan och biopsykosocialt förhållningssätt 

Samsjuklighet kan utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt förstås inbegripa flera olika 

svårigheter och är därmed komplex. Det synliggörs i informanternas utsagor om att 

kunskapsbrist råder gällande denna typ av samsjuklighet. Det är även svårt att fastställa vilket 
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sjukdomstillstånd som föregår det andra vilket delvis kan relateras till det biopsykosociala 

perspektivet, då de professionella utgår från olika synsätt. Att bristande kunskap finns om den 

specifika samsjukligheten och samverkan kring den visar på att ett biopsykosocialt perspektiv 

inte alltid intas. Vid samsjuklighet: missbruk och ätstörning behandlas de respektive 

sjukdomstillstånden vanligtvis separat, enligt informanterna. Detta står i kontrast till vissa 

informanters utsagor om att inta en helhetssyn, som inte gäller vid denna typ av samsjuklighet. 

Flera informanter menar att en helhetssyn tillämpas på arbetsplatsen och vid behandling men 

att kunskap inte alltid finns om det andra sjukdomstillståndet i samsjukligheten, vilket leder till 

att klienten även behöver stöttning från annat håll. För de informanter som har en helhetssyn i 

arbetet och i samverkan gällande klientgruppen, handlar det om att beakta flera faktorer, 

kartlägga den enskilda individens kontakter och familj samt ställa frågor som uppmärksammar 

annan problematik än den uppenbara. 

De informanter som arbetat inom både missbruks- och ätstörningsvården, har, enligt vår 

uppfattning, insyn i de två olika behandlingsområdena. Det kan förstås som att de har utvecklat 

mer av ett biopsykosocialt förhållningssätt än vad de tidigare hade och resulterat i ökad kunskap 

om den specifika samsjukligheten. Den tidigare arbetslivserfarenheten medför att de 

professionella också har mer samverkanserfarenhet samt ett intresse av att inleda samverkan 

kring den specifika klientgruppen. Av empirin framgår att flera informanter önskar arbeta 

utifrån en gemensam vårdplan. Gemensam vårdplan och samsyn som del av samverkan kan 

förstås ingå i ett biopsykosocialt förhållningssätt. En sådan vårdplan minimerar, enligt 

informanterna, risken för dubbelarbete och att olika behandlingar krockar med varandra. Det 

skapar även en trygghet för den vårdsökande och möjliggör att de professionella har kännedom 

om varandras behandlingar. Genom en gemensam vårdplan möjliggöra att två olika synsätt 

kompletterar varandra hos olika professioner. Den samsyn som lyfts fram i empirin är 

klientfokuserad i det avseendet att klientens komplexa problematik beaktas. 

Förutsättningar för samverkan  

De förutsättningar som bör ligga till grund för att upprätta samverkan gällande den specifika 

klientgruppen är utifrån resultaten: kunskap, patients/klients samtycke, klients initiativtagande 

och motivation, tillgänglighet hos professionella (både inom den egna organisationen och i 

interorganisatorisk samverkan) samt upparbetade kontakter. Vissa professionella menar att 

upprättade kontakter är en central del för att kunna inleda samverkan, tydliggöra roller och få 

insyn i vilka behandlingar som finns att tillgå, vilket kan förstås leda till en mer effektiv 

samverkan. Somliga av dessa förutsättningar såsom samtycke och tillgänglighet kan även ha en 

hämmande effekt på samverkan när de ej uppfylls. Kunskap om respektive sjukdomstillstånd 

uppges av vissa informanter vara avgörande för behandling av klientgruppen och vid 

samverkan. I och med detta är en önskan att professionella med mer expertkunskap inom 

samsjuklighet överför den kunskapen till de utförare som behandlar patienterna eller klienterna. 

Studiens resultat i ljuset av tidigare forskning 

Mot bakgrund av det som tidigare konstaterats i kapitlet tidigare forskning om samverkan och 

samsjuklighet, finns en kunskapslucka inom ämnet samverkan mellan missbruksvård och 

ätstörningsvård gällande personer med samsjuklighet: missbruk och ätstörning. Utifrån våra 
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informanter framgår att graden av samverkan mellan missbruks- och ätstörningsvården varierar 

avsevärt beroende på vem som tillfrågas. Tidigare forskning visar att samverkan på 

interorganisatorisk och tvärprofessionell nivå varierar beroende på vilken myndighet eller 

profession som ansvarar för klienten (Larsson et al., 2018:656; Fahlke & Carlsson, 2015:3). 

Detta kan relateras till vår studie i det avseendet att interorganisatorisk samverkan kan variera 

men inte beroende på vem som ansvarar för klienten utan snarare på om samverkan initieras 

eller inte. Huruvida samverkan fungerar eller ej, kan påverkas av: att de olika parterna beskyller 

varandra, om det föreligger ett klientfokus och om de professionella har tidigare erfarenheter 

av denna typ av samverkan. Vissa informanter uppmärksammar att mer samverkan behövs 

gällande klientgruppen, vilket även Larsens studie (2017:349) lyfter fram, där samverkan är 

central för att patienter med multimorbiditet ska få rätt behandling. Trots att Larsens (2017) 

studie fokuserar på äldre personer med multimorbiditet, kan paralleller dras till andra klient- 

eller patientgrupper med samsjuklighet, menar vi. Även Donaldson et al. (2018) lyfter fram 

vikten av interdisciplinär samverkan vid samsjuklighet. 

Kunskap och tidigare erfarenhet lyfts fram av våra informanter i arbetet med den specifika 

klientgruppen. Det är både kunskap om samsjukligheten i sig, om de olika behandlingar som 

finns att tillgå och därmed också hur samverkan kan upprättas. Detta lyfts även till viss del fram 

i tidigare forskning om samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. Det konstateras att 

forskningsområdet är komplext och att mer kunskap behövs om orsaker till samsjuklighet 

(Wolfe & Maisto, 2000; Baker et al., 2010). Även till viss del vilken behandlingsform som 

fungerar bäst vid samsjuklighet framhålls (Gregorowski et al., 2013:289). I resultaten för vår 

studie framgår att flertalet av informanterna anser att missbruket bör behandlas först och ses 

som det primära i behandlingen. Tidigare forskning visar på att sambehandling med fördel kan 

ske för personer med samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning (Ho et al., 2011; 

Sugarman et al., 2020). Gregorowski et al. (2013:10) menar att sambehandlingen för missbruk 

och ätstörning bör ske, med ett multidisciplinärt tillvägagångssätt. Även Ducharme (2006:372) 

kommer fram till att behandlingshem som erbjuder behandling för missbruk tillsammans med 

annan samsjuklighet ger bättre behandlingsresultat för klienten jämfört med behandlingshem 

som enbart behandlar missbruk. Att de professionella i vår studie erfar att behandling för 

missbruk bör föregå behandling för ätstörning kan tolkas bero på eventuell kunskapsbrist. Den 

tidigare forskningen om behandling kan anses anta ett biopsykosocialt förhållningssätt på grund 

av synen på sambehandling. 

Det som kan utläsas av resultatet i vår studie är att vissa informanter tillämpar en helhetssyn i 

arbetet med personer som har samsjuklighet: missbruk och ätstörning och på det viset kan även 

andra svårigheter eller bakomliggande faktorer fångas upp. Att tillämpa en helhetssyn kan 

utifrån våra informanters utsagor bli ett sätt för de professionella att förstå samsjukligheten och 

dess komplexitet (jmf. Baker et al., 2010; Luongo, 2018; Canan et al., 2017). Att inta en 

helhetssyn kan relateras till det holistiska perspektivet som lyfts fram i Larsen (2017:345) som 

önskvärt i arbetet med äldre med multimorbiditet. I arbetet med den specifika klientgruppen 

missbruk och ätstörning, lyfts gemensam vårdplan och samsyn fram som viktiga delar för bättre 

behandling och samverkan. En annan aspekt som lyfts fram är att behandling av klientgruppen 

ska anpassas efter det klienten behöver. Att utgå från gemensam vårdplan och samsyn kan 
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förstås vara att betrakta samsjukligheten utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt, då olika 

faktorer som påverkar patientens hälsa kan uppmärksammas. Att ha en gemensam vårdplan kan 

relateras till tidigare forskning av Berzoff och Drisko (2015:270) som lyfter fram att fler 

behandlingsplaner baserade på kunskap från olika discipliner måste inkorporeras i det sociala 

arbetet. Både en gemensam vårdplan och att inta en helhetssyn går i linje med vad forskning 

framhåller om att socialarbetare specifikt ska arbeta utifrån multipla perspektiv (jmf. Berzoff 

& Drisko, 2015). 

I en tidigare studie framgår att kommunanställda vid samverkan upplever en känsla av misstro 

eftersom anställda inom hälso- och sjukvård haft beslutande makt gällande tider och ansvar för 

ärenden (Larsen, 2017:346). Några av informanterna i vår studie, betonar hur prestige i vissa 

fall bidrar till att regionen inte tar initiativ i att upprätta samverkan med kommunen. Känsla av 

misstro lyfts inte fram av informanterna i vår studie, men den prestige som kan utläsas som 

grunden för en asymmetrisk relation mellan kommun- och regionanställda i våra resultat kan 

även förstås skapa misstro mellan de professionella likt det Larsen (2017) beskriver. 

Tillgänglighet är en förutsättning för samverkan enligt Larsson et al. (2018:651) där 

kommunens anställda upplevs som mer lättillgängliga. Även flera informanter i vår studie 

uppfattar kommunanställda som lättare att kontakta och mer tillgängliga. 

Teoridiskussion 

Denna studies frågeställningar baseras till viss del på samverkansteori och det biopsykosociala 

perspektivet, i synnerhet har det biopsykosociala perspektivet haft en väsentlig påverkan på en 

av studiens frågeställningar, som i sin formulering utgår från nämnda teoretiska perspektiv. 

Ordningen i vissa av studiens kapitel, såsom resultat och analys är helt eller delvis färgad av 

teorivalet. Teorivalet har delvis genomsyrat den tidigare forskningen i denna studie, till exempel 

i vilka sökningar som gjorts och hur vi har analyserat. Teorivalet har därmed vägt in i 

avgränsningen av studiens forskningsämne. 

 

De teoretiska perspektiven, samverkansteori och det biopsykosociala perspektivet som använts 

i studien är behjälpliga för att studera samverkan och samsjuklighet. Enligt vår mening har en 

djupare analys möjliggjorts genom samverkansteorin, eftersom de samverkanstyper och 

organisatoriska strukturer som framhållits av informanterna kunnat identifieras och synliggöras 

genom denna teori. I delen synsätt som ingår i samverkansteori kan även likheter med det 

biopsykosociala perspektivet identifieras. Teorierna kan förstås överlappa varandra i det 

avseendet att båda lyfter bio-/psyko- och sociala synsätt och dessa synsätt har en påverkan på 

en individs hälsa och behandling. Det biopsykosociala perspektivet har påverkat studiens analys 

genom att vår förförståelse har färgats av detta perspektiv. Detta märks i analysen av de 

professionellas arbetssätt gällande denna klientgrupp. I vissa avseenden har det 

biopsykossociala perspektivet varit svårare att tillämpa i frågeställningar som behandlar 

samverkan, eftersom perspektivet inte ger en förståelse för organisatoriska strukturer och de 

svårigheter de medför, på samma sätt som samverkansteori gör. 

 

Slutsatser dras i studien utifrån vår förförståelse, studiens empiri, tidigare forskning samt vår 

analys som utgår från de teoretiska perspektiven. Vissa slutsatser är mer teoriimpregnerade än 
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andra, beroende på formuleringen av studiens frågeställningar och informanternas utsagor. 

Studiens två teoretiska perspektiv har olika inriktningar och därmed har de olika fokusområden. 

Samverkansteori fokuserar mer på organisatoriska och professionella relationer än personliga 

och individuella relationer; vilket är en kontrast till det biopsykosociala perspektivet som bland 

annat kan omfattas av personliga eller individuella relationer, i form av familj och vänner i en 

social kontext. 

Metoddiskussion 

Den hermeneutiska ansats som präglat denna studie har både främjat och hämmat studiens 

analysarbete. I kodningsarbetet och tolkningen av empirin överlappar många delar av empirin 

varandra eftersom hermeneutikens pendlande mellan del och helhet möjliggör detta. Fördelen 

med att snarlika analyser lyfts är att en mer omfattande bild av informanternas upplevelser ges, 

däremot blir nackdelen att delen inte alltid kan urskiljas på grund av att den ses i samband med 

helheten. Detta sker exempelvis med de utsagor om att samverkansupplevelsen varit god som 

lätt försvinner i helhetsbilden där andra utsagor motsäger denna bild. När vissa delar 

återkommer flera gånger blir det lätt att dessa delar också dominerar i resultatet, analysen och 

diskussionen. 

 

På grund av vårt kvalitativa metodval kan vi följaktligen inte utgå från att de upplevelser som 

identifieras i intervjuerna är desamma för alla professionella. Däremot kan analyser göras 

utifrån att teoretisk mättnad nåtts i empirin (Bryman, 2018:436). Läsare av vår studie kan tolka 

informanternas utsagor som generaliserande vilket kan bli missvisande. Ytterligare en nackdel 

som kan urskiljas i den kvalitativa forskningsintervjun är att forskaren bär med sig för mycket 

av sin egen utgångspunkt in ”i rummet”, vilket minskar informantens utrymme att dela med sig 

av sina upplevelser och utsagor (Aspers, 2011:143). Detta var något vi tog hänsyn till under 

intervjuerna. 

En annan metod som övervägdes var att i stället göra en litteraturanalys genom att exempelvis 

granska offentliga dokument, kommunala och regionala direktiv om samverkan, vilka de 

professionella har att förhålla sig till. Eftersom samma förståelse för de professionellas 

upplevelser inte bedömdes kunna erhållas genom en litteraturanalys valde vi dock att avskriva 

den idén. Litteraturanalys hade kunnat ge en mer organisatorisk bild av samverkan men vi 

bedömde att de nyanser som ges i individuella utsagor då hade gått förlorade. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Denna studie belyser att ämnet samverkan gällande personer med samsjuklighet i form av 

ätstörning och missbruk, behöver utforskas mer ingående inom socialt arbete. Dels för att finna 

lämpliga behandlingslösningar som är anpassade för den specifika klientgruppen, dels för att 

fånga upp denna, till viss del bortglömda klientgrupp, för att undvika att dessa personer faller 

mellan stolarna mellan olika vårdgivare. Som tidigare forskning visar, är samverkan gällande 

patienter med samsjuklighet av stor vikt för behandlingsutfallet. Därtill är det av vikt att 

understryka att samsjukligheten är komplex till sin natur, vilket visas både i den tidigare 

forskningen och i informanternas utsagor i denna studie. Enligt tidigare forskning kan grupper 

såsom män eller hemlösa personer förbises på grund av att samsjuklighet: missbruk och 
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ätstörning förknippas med kvinnor eller med en viss typ av klient. Personer med samsjuklighet 

eller andra komplexa behov kan på grund av sjukdomstillstånd eller andra problem komma i 

kontakt med myndighetsutövare inom det sociala arbetets praktik. Kontakten behöver inte 

nödvändigtvis vara inom missbruks- eller ätstörningsvård, det kan vara andra myndigheter eller 

organisationer som bedriver socialt arbete. När kontakt upprättas mellan vårdsökande och 

vårdgivare bör professionella vara väl insatta i hur samsjukligheten kan identifieras och 

behandlas samt hur de kan samverka med andra professionella kring individen. För att 

professionella ska bli insatta i interorganisatorisk samverkan, gällande personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning krävs, enligt oss, att arbetsmaterial, rutiner och 

kunskap tas fram från högre organisatorisk nivå. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

Uppsala den xx april 2021 

Till XX XX 

Förfrågan om deltagande i digital intervjustudie om samverkan och 

samsjuklighet 

Vi heter Disa Eriksson Nordesjö och Nathali Soto. Vi är två socionomstudenter som nu påbörjat 

vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur professionella som 

arbetar inom missbruksvård respektive ätstörningsvård samverkar och behandlar personer med 

samsjuklighet i form av missbruk och ätstörning. Vårt examensarbete skrivs på uppdrag av 

FoU-Socialtjänst Uppsala, på temat Samverkan mellan kommuner och region inom missbruk 

och beroende. 

För att kunna undersöka samverkan mellan olika vårdenheter och hur den upplevs av de 

professionella inom dem, behöver vi intervjua professionella både inom den kommunala 

missbruksvården och den regionala ätstörningsvården. Vi hoppas kunna öka förståelse för hur 

samverkan fungerar mellan de vårdenheterna som behandlar personer med denna sorts 

samsjuklighet, då forskning har visat att en stark korrelation mellan missbruksproblematik och 

ätstörning föreligger. Intervjupersonerna behöver inte ha en erfarenhet av samverkan med den 

regionala ätstörningsvården/kommunala missbruksvården, eftersom det är upplevelsen av 

huruvida samverkan föreligger eller ej som ligger i fokus.  

Du tillfrågas därför att vidarebefordra vår förfrågan om intervjudeltagande till dina medarbetare 

som arbetar inom missbruksvård/ätstörningsvård. Vi skulle verkligen uppskatta det! Vi är 

intresserade av att intervjua anställda inom XX i XX för att kunna ta del av deras upplevelser. 

Vi kommer att genomföra intervjuerna via Zoom, det vill säga digitalt över videolänk. Vi 

planerar att genomföra intervjuerna under veckorna 15 - 17 (2021). Intervjun uppskattas ta 40 

- 50 minuter. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Ljudinspelningar kommer 

att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De inspelade 

intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda 

till intervjupersonerna. 

Vid önskemål om att få ta del av examensarbetet och dess utfall kommer det vara fullt möjligt. 

Kontakta gärna oss, Disa eller Nathali, vid frågor och funderingar. 

Med vänliga hälsningar, 

Disa Eriksson Nordesjö & Nathali Soto 

Socionomstudenter Uppsala universitet 

 

Handledare: Linn Egeberg Holmgren FD 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE MISSBRUKSVÅRDEN 

 

Inledande frågor: 

• Om du vill börja med att presentera dig själv med egna ord och berätta om ditt arbete? 

(namn, ålder, utbildning) 

• Hur länge har du arbetat inom missbruksvården?  

 

Detaljerade frågor: 

Domän: (Verksamhetsområde) Fokus organisation och arbetsfördelning 

• Hur är missbruksvården organiserad i din region? 

• Hur ser dina huvudsakliga arbetsuppgifter ut? 

• Ungefär hur många arbetar på din arbetsplats? 

• Vilken yrkesbakgrund har personer som arbetar på din arbetsplats? (finns det någon 

dominerande profession?)  

• Hur ser arbetsfördelningen ut? (arbetar ni i team, enskilt eller blandat?) 

 

Domän: (Arbetet inom verksamhetsområdet) Fokus klient och behandling 

• På vilket sätt arbetar ni inom missbruksvården?  

• Hur ser behandlingsformerna/metoderna ut?  (utgår ni från en särskild modell eller ett 

perspektiv i er behandlingsform?) 

• Vilken roll har du i själva behandlingen? Vad är din roll på din arbetsplats? 

• Vilka klienter brukar ni behandla? (ungefärlig ålder, kön etc.?) 

• Upplever du att ni har olika sätt att se på samsjuklighet mellan professionerna. Berätta! 

Ge exempel på en situation där skillnader och/eller likheter mellan professionerna blev 

tydligt för dig?  

• Är det vanligt att ni har klienter som har en samsjuklighet i form av missbruk/ätstörning 

med någon annan diagnos/sjukdomstillstånd. (Hur ser kunskapen ut om samsjuklighet 

på din arbetsplats?) 

• Hur ser arbetet ut hos er med personer som har en samsjuklighet i form av 

ätstörning/missbruk? 

 

Domän: (Samverkan) Fokus kommunal och regional  

• Hur och när samverkar ni med andra gällande klientgruppen? (vi menar både internt 

och externt) 

• Hur upplever du att den generella samverkan ser ut med andra kommunala och regionala 

enheter/organisationer/myndigheter? (Kan du ge exempel på någon ni samverkar med? 

Hur upplever du att den samverkan fungerar?) 

• Utifrån din erfarenhet: vilka svårigheter kan uppstå med samverkan generellt? 
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• Upplever du en skillnad mellan kommunal/regional samverkan? (interorganisatorisk vs 

intraorganisatorisk).  

 

Domän: (Samverkan och behandling) 

• Vid kännedom om att en klient har en samsjuklighet, hur ser ert arbete och behandlingen 

ut kring den personen? (Är det vanligt att en klient hos er med samsjuklighet även har 

kontakt med en annan vårdgivare som behandlar ytterligare sjukdomstillstånd som ni 

inte behandlar hos er? Vilka vårdgivare i så fall?) 

• På vilka sätt påverkas behandlingen hos er inom missbruksvården när det förekommer 

samsjuklighet, t. ex ätstörning och missbruk? → anser du att den behandlingen kan 

påverkas av att samverkan sker eller inte sker med den andra vårdgivaren (ätstörning) 

som ansvarar för det andra sjukdomstillståndet? 

• Hur samverkar ni med ätstörningsvården när ni har en patient/klient med den formen av 

samsjuklighet? 

 

Frågor om samverkan: 

• Upplever du att graden av samverkan är tillräcklig eller bör den vara mer eller mindre 

förekommande? (Gällande klienter med samsjuklighet i form av ätstörning/missbruk) 

Du får gärna motivera varför. 

 

• Vilka styrkor finner du med att samverka beträffande klienter med denna sorts 

samsjuklighet?  

 

• Vilka förutsättningar måste ligga till grund enligt dig för att en god samverkan ska kunna 

uppstå tillsammans med den regionala ätstörningsvården? 

 

• Vilka utmaningar finner du med att samverka med (den regionala) ätstörningsvården 

gällande patienter som både har en ätstörning och ett missbruk? 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN 

 

Inledande frågor: 

• Om du vill börja med att presentera dig själv med egna ord och berätta om ditt arbete? 

(namn, ålder, utbildning) 

 

• Hur länge har du arbetat inom ätstörningsvården? 

Detaljerade frågor: 

Domän: (Verksamhetsområde) Fokus organisation och arbetsfördelning 

• Hur är ätstörningsvården organiserad i din region? 

• Hur ser dina huvudsakliga arbetsuppgifter ut? 

• Ungefär hur många arbetar på din arbetsplats? 

• Vilken yrkesbakgrund har personer som arbetar på din arbetsplats? (finns det någon 

dominerande profession?) 

• Hur ser arbetsfördelningen ut? (arbetar ni i team, enskilt eller blandat?) 

 

Domän: (Arbetet inom verksamhetsområdet) Fokus klient och behandling 

• På vilket sätt arbetar ni inom ätstörningsvården? 

• Hur ser behandlingsformerna/metoderna ut?  (utgår ni från en särskild modell eller ett 

perspektiv i er behandlingsform?) 

• Vilken roll har du i själva behandlingen? Vad är din roll på din arbetsplats? 

• Vilka patienter brukar ni behandla? (ungefärlig ålder, kön etc.?) 

• Upplever du att ni har olika sätt att se på samsjuklighet mellan professionerna. Berätta! 

Ge exempel på en situation där skillnader och/eller likheter mellan professionerna blev 

tydligt för dig?  

• Är det vanligt att ni har patienter som har en samsjuklighet i form av ätstörning/missbruk 

med någon annan diagnos/sjukdomstillstånd. (Hur ser kunskapen ut om samsjuklighet 

på din arbetsplats?) 

• Hur ser arbetet ut hos er med personer som har en samsjuklighet i form av 

ätstörning/missbruk? 

Domän: (Samverkan) Fokus kommunal och regional 

• Hur och när samverkar ni med andra gällande klient/patientgruppen? (vi menar både 

internt och externt  

• Hur upplever du att den generella samverkan ser ut med andra kommunala och regionala 

enheter/organisationer/myndigheter?  (Kan du ge exempel på någon ni samverkar med? 

Hur upplever du att den samverkan fungerar?) 

• Utifrån din erfarenhet: vilka svårigheter kan uppstå med samverkan generellt? 
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• Upplever du en skillnad mellan kommunal/regional samverkan? (interorganisatorisk vs 

intraorganisatorisk). 

 

Domän: (Samverkan och behandling) 

• Vid kännedom om att en patient har en samsjuklighet, hur ser ert arbete och 

behandlingen ut kring den personen? (Är det vanligt att en patient hos er med 

samsjuklighet även har kontakt med en annan vårdgivare som behandlar ytterligare 

sjukdomstillstånd som ni inte behandlar hos er? Vilka vårdgivare i så fall?) 

 

• På vilka sätt påverkas behandlingen hos er på ätstörningsvården när det förekommer 

samsjuklighet, t.ex. ätstörning och missbruk? → anser du att den behandlingen kan 

påverkas av att samverkan sker eller inte sker med den andra vårdgivaren (missbruk) 

som ansvarar för det andra sjukdomstillståndet? 

 

• Hur samverkar ni med missbruksvården när ni har en patient/klient med den formen av 

samsjuklighet? 

Frågor om samverkan: 

• Upplever du att graden av samverkan är tillräcklig eller bör den vara mer eller mindre 

förekommande? (Gällande patienter med samsjuklighet i form av ätstörning/missbruk) 

Du får gärna motivera varför. 

• Vilka styrkor finner du med att samverka beträffande patienter med denna sorts 

samsjuklighet?  

 

• Vilka förutsättningar måste ligga till grund enligt dig för att en god samverkan ska kunna 

uppstå tillsammans med den kommunala missbruksvården? 

 

• Vilka utmaningar finner du med att samverka med (den kommunala) missbruksvården 

gällande patienter som både har en ätstörning och ett missbruk? 
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BILAGA 4 – EXEMPEL PÅ KODNINGSARBETE 

 

KODER I INTERVJU X: 

Arbetsbakgrund 

Kunskap om missbruk och ätstörningar  

Definition av sjukdomstillstånd 

Behandling 

Klientgrupp 

Identifiering av orsaker till samsjuklighet 

Erfarenhet 

Olika professioner har olika synsätt 

Uppfattning om samverkan gällande personer med denna sortens samsjuklighet 

Svårigheter med samverkan 

Intraorganisatorisk samverkan inom regionen 

Initiativtagande från den professionella till sambehandling 

Primär och sekundär behandling (inom kommun/region) 

Byråkrati: långa väntetider 

Stigma 

Svårigheter med sambehandling 

Dubbel utsatthet 

Intraorganisatorisk samverkan 

Samverkansstrategier 

Samverkan med region vs samverkan med kommun 

Förutsättningar för samverkan 

Den enskilda individens ansvar 
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Organisatoriska riktlinjer 

Professionellas initiativtagande 

Svårigheter med att identifiera ätstörning 

Fördelar med samverkan 

Tro om att missbruk ska behandlas först för en bättre behandling av båda sjukdomstillstånd 

Orsak(er) till samsjuklighet 

Ingen kunskapsöverföring mellan vårdgivare 

  

 

 

 


