UTREDNING INFÖR STÖD ELLER
BEHANDLING FÖR MISSBRUK
Om du ansöker om stöd eller behandling för missbruksproblem inleds en utredning (11 kap 1 § Socialtjänstlagen). Detta innebär att du får kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov av hjälp och bedömer
vilken insats som är lämplig i just ditt fall. Exempel på insatser är boendestöd,
öppenvård och behandlingshem.
HUR GÅR EN UTREDNING TILL?

En utredning innebär att du och en socialsekreterare träffas för att prata om din situation och ditt behov av hjälp. Oftast används
intervjumodellen Addiction Severity Index
(ASI) där man går igenom sju olika områden;
fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholoch narkotikaanvändning, kriminalitet, familj
och umgänge samt psykisk hälsa. Intervjun
innehåller också frågor om hur du ser på din
situation inom de olika områdena och hur
viktigt det är för dig att få hjälp med olika
delar av ditt liv.

I vissa fall kan även drogtester och/eller
utandningsprov vara del i utredningen.
Din socialsekreterare skriver ner det du berättar
i samtalen och uppgifterna förs in i din journal.
Innan beslut fattas kommer du att få läsa
igenom innehållet. Du har rätt att ta del av allt
skriftligt material som finns i din journal. Om
kontakten avslutas förstörs uppgifterna fem år
efter avslutad kontakt.
Vårt mål är att göra utredningen så snabbt
som möjligt. Dock är utredningstiden är individuell och beror bl a på vad som behöver
utredas i just ditt ärende.

BESLUT

Utredningen avslutas med ett beslut om att
du är i behov av en viss insats eller att ingen
insats behövs.

ÖVERKLAGAN

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Din socialsekreterare kan ge dig
information om hur detta går till.

LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE

Huvudregeln är att utredningen genomförs tillsammans med dig och att insatser planeras
med ditt samtycke. I vissa allvarliga fall kan
det dock vara aktuellt att utreda om det finns
behov av tvångsvård enligt Lagen om vård av
missbrukare. Det är Förvaltningsrätten som
beslutar om tvångsvård.

AVGIFTER

SEKRETESS

ANHÖRIGA

Alla som arbetar inom socialtjänsten har
sekretess, d v s tystnadsplikt. Det betyder
att dina uppgifter inte kan lämnas ut till någon
annan än dig. Om det finns behov av att din
socialsekreterare pratar med någon annan
om din situation kan du ge tillåtelse att sekretessen bryts.
Din socialsekreterare kan vara skyldig att anmäla till Barn- och familjeenheten om du berättar någonting som gör att det finns oro att
ett barn far illa.

TOLK

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte
talar eller förstår svenska.

Alla besök är kostnadsfria. Om du beviljas
placering på behandlingshem kan du dock få
betala en dygnsavgift.
Missbruk och beroende påverkar flera personer
i din omgivning. Vi erbjuder därför även stöd
till dina anhöriga. Din socialsekreterare kommer att prata med dig om vilka personer omkring dig som bör kontaktas för att erbjudas
stöd.

INSATSER FRÅN SJUKVÅRDEN

Om du är i behov av medicinsk behandling
för missbruksproblem eller medicinsk hjälp i
samband med avgiftning kan du kontakta
sjukvården. Du kan vända dig till din läkare
inom primärvården eller kontakta Beroendecentrum i Malmö på telefon 040-33 16 00.
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