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Förord  

Centrum för välfärdsforskning åtog sig våren 1999 att utvärdera be-
handlingsformen Öppet intag – på Vårnäs behandlingshem i Vingåker – 
åt Vårdförbundet Sörmland. Verksamheten, som började som ett pilot-
projekt i Katrineholm 1996, har periodvis haft stöd av alla Sörmlands-
kommuner. Det är en intressant och spännande behandlingsform att 
studera och utvärdera ur ett vetenskapligt, samhälleligt och individuellt 
perspektiv. 

Uppläggning av utvärderingen bygger på diskussioner med den poli-
tiska ledningsgruppen för Vårdförbundet Sörmland och samtal med 
personal på Vårnäs. Utvärderingen är tänkt att utgöra underlag för be-
slut om fortsatt verksamhet och för vidareutveckling av densamma. 

Ett stort tack till alla som underlättat arbetet med rapporten. Perso-
nal vid Vårdförbundet Sörmland och Vårnäs behandlingshem för-
bundschef Birgitta Hagdahl, ekonomichef Bo Andersson och ekonomi-
assistent Gunvor Hjälmroth har kunnigt och engagerat informerat om 
verksamheten och underlättat för oss att få tillgång till data. Ett tack 
även till Göran Andreasson, Ulf Glanell, Ola Rylander och Ewa Wa-
dell på Riksförsäkringsverket som i början har hjälpt oss att ta fram 
och tolka RFV-data om sjukskrivning, rehabilitering mm. Ett stort 
tack även till Marie Jalkebo, Riksförsäkringsverket och Anders Palm 
Försäkringskassan Västmanland som båda har läst och kommenterat 
avsnitt i rapporten som har med försäkringskassan att göra. Andra som 
läst rapporten och kommit med synpunkter är socialnämndens ordfö-
rande i Katrineholm Torgerd Jansson och naturligtvis förbundschef 
Birgitta Hagdahl på Vårnäs. Kollegor som läst och kommit med syn-
punkter på delar av rapporten är fil. dr. Karin Helmersson Bergmark, 
docent Sven Lilja och docent Per-Anders Lindén. Tack allihopa! Sist 
men inte minst vill vi även tacka Henrik Jonsson, som varit till stor 
datateknisk hjälp för att få ordning på data från Riksförsäkringsverket.  
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Arbetet har tidigare redovisats i två delrapporter.  

• I den första rapporten används lokalt insamlade klientdata för att 
beskriva och analysera verksamheten under perioden 1 april 1998 – 
30 september 1999 för enbart de 317 klienter som kommit till 
Vårnäs via inskrivningsformen Öppet Intag.  

• I den andra rapporten jämförs den ovan beskrivna verksamheten 
och klientgruppen på Vårnäs med liknande verksamhet på andra 
behandlingshem i landet. Jämförelsen görs dels med 15 LVM-insti-
tutioner (tvångsinstitutioner), som Statens Institutionsstyrelse an-
svarar för och dels med 34 behandlingsenheter inom frivilligvård-
en, som Institutet för Kunskapsutveckling inom Missbrukarvård-
en har data om.  

 
I denna rapport kommer vi dels att studera hela Vårnäspopulationen 

(461 personer) under perioden 1 juli 1996–30 september 1999, dels att 
använda kompletterande data för hela eller delar av populationen för 
att bl.a. kunna beskriva behandlingsprocessen något utförligare och 
dels att göra en beskrivning och analys av sjukskrivningsmönster för 
inskrivna på Vårnäs med data från Riksförsäkringsverket.  

 
Huvudförfattare för de två första rapporterna har varit Tola Jonsson 

med support av Göran Sidebäck (skriv, metod- och datateknisk sup-
port) och Hans Ekholm (tabellframtagning och datakörningar). Hu-
vudförfattare för denna rapport är Göran Sidebäck, som själv skrivit all 
text, samt gjort alla körningar och analyser. Tola Jonsson har fungerat 
som läsare, bollplank och diskussionspartner. Tillsammans har under-
tecknade varit projektledare för Vårnäs-projektet.  

 
Eskilstuna den 13 juni 2002 

 
 

Göran Sidebäck Tola Jonsson 
Fil.dr., lektor Fil.dr., lektor 
CVF, ISB Prefekt, ISB 
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Sammanfattning av rapporten  

Denna diskuterande sammanfattning är förhållandevis kort och kom-
pakt. Den är skriven med ett friare förhållande till data. Det innebär 
naturligtvis att allt inte kan finnas med i den, att nyanser och detaljer 
tonas bort och får ge plats åt centrala tendenser och huvudlinjer. För 
den av nyanser och detaljer intresserade finns dock en utförligare och 
mer datanära sammanfattning efter varje kapitel i rapportens två tunga 
empiriska avsnitt Inskrivning och behandling och Långtidssjukskrivning, 
rehabilitering och utbildningsstöd.  

Några huvudresultat 
Vi ska göra ett försök att sammanfatta och diskutera några centrala 
frågor delvis med stöd i våra egna data. För en utförligare redovisning 
hänvisas till aktuella avsnitt i huvudtexten. Vi kommer inte att följa 
rapportens disposition, utan plockar fritt från rapportens olika delar.  

Är behandlingen effektiv? 
Behandlingen på Vårnäs är effektiv i den meningen att en hög andel (84 
procent) av de inskrivna, som påbörjat behandlingen, också fullföljer 
den. Vi säger att den institutionella effektiviteten är hög, vilket också 
innebär att avhoppen (s.k. drop-outs) under behandlingsfasen är få. 
Däremot är det dubbelt så många som avbryter under avgiftningsfasen, 
dvs. de påbörjar aldrig den egentliga behandlingen. Om dessa medräk-
nas, så sjunker självfallet andelen som fullföljer behandlingen. Om 
Vårnäs jämförs med t.ex. Nämndemansgården – ett välkänt behand-
lingshem med goda resultat, så talar en hel del för att Vårnäs är minst 
lika effektiv. Det finns dessutom olika indikationer, som tyder på att 
den institutionella effektiviteten på Vårnäs kan ha blivit bättre med ti-
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den. Men att den institutionella effektiviteten är hög innebär inte au-
tomatiskt att behandlingseffekten är hög, dvs. att återfallen är få.  

Hur är det med återinskrivningar och återfall? 
Av alla 461 personer som har varit inskrivna på Vårnäs, så har 77 per-
soner (knappt 17 procent) varit inskrivna minst två gånger – 51 exakt 
två gånger, 13 tre gånger, 12 fyra gånger och 1 sex gånger. En del har 
haft sin andra inskrivning inom några dagar eller inom en månad. 
Några har haft mer än ett år mellan inskrivningarna. De flesta ligger 
någonstans däremellan. Dessa siffror är dock inte ”rättvisande”. De 
som t.ex. skrevs in första gången hösten 1996 har haft en betydligt 
längre riskexponering – varit utsatta för risken att återfalla i missbruk – 
än de som skrevs in hösten 1999. En hel del av de som skrevs in under 
studieperiodens senare del kommer att skriva in sig igen på Vårnäs. 

Vi har beräknat återinskrivningsrisken för alla som har varit ut-
skrivna under minst ett år (199 personer). För denna grupp blir återin-
skrivningsrisken 25 procent; lägre för de som fullföljt behandlingen (21 
procent) och högre för de som gjort oplanerade avbrott (29 procent). 
Genom detta mått har vi fått ett minimimått på hur många som åter-
faller – en eller flera gånger – under ett år. (se Återinskrivningsfrekvens-
en inom ett år, sid. 102 ff). I vår studie saknas helt data om klienternas 
situation efter utskrivningen.  

I en äldre studie av Nämndemansgården (se Avslutning, sid. 275 ff), 
ett behandlingshem ett par mil utanför Lund med i stort samma be-
handlingsfilosofi som Vårnäs, kunde man beräkna den faktiska åter-
fallsrisken under ca ett år till ungefär 50 procent. Om vi använder den-
na siffra som ett mycket grovt mått på återfallsrisken för klienterna på 
Vårnäs under den aktuella perioden, så skulle vi kunna säga att återfal-
len är ungefär dubbelt så vanliga som återinskrivningarna. Här finns 
dock en stor osäkerhet eftersom hemmen bl.a. har något olika patient-
sammansättning och uppgifterna från Nämndemansgården hänför sig 
till en delvis annan tidsperiod; slutet av 1980-talet. Återfallsrisken, så-
som de redovisats i olika rapporter, vid andra liknande behandlings-
hem varierar dessutom relativt kraftigt.   

Långtidssjukskrivningar  
Olika källor, ett tjugotal amerikanska studier som vi har information 
om, visar relativt samstämmigt kostnadsminskningar när det gäller 
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sjukvårdskonsumtion på cirka fyrtio procent jämfört med situationen 
före behandling. Resultaten kan dock inte okritiskt överföras till 
svenska förhållanden. Klientsammansättningen i de amerikanska studi-
erna (ofta relativt väl förankrade medelklass män) skiljer sig t.ex. från 
sammansättningen på de flesta svenska behandlingshem. Dessutom var 
uppföljningstiden i flera av dessa studier över två år. Vi har i denna 
studie bara kunnat följa ett tillräckligt stort antal deltagare under ett år. 

 
Innan vi går in på resultaten ska vi kort beskriva dataunderlaget och 

den grupp som studeras. I denna del av rapporten studerar vi bara 
drygt 50 procent av hela populationen (54 procent eller 249 av 461 per-
soner). Hur ser den gruppen ut? Vad är det som kännetecknar den? Ett 
gemensamt drag är att alla har (måste ha) en anknytning till arbets-
marknaden, även om den kan vara svag, för att kunna sjukskriva sig. 
Det är närmast självklart att andelen sjukskrivna är hög bland personer 
som försörjer sig på a-kassa, sjukpenning och AMS-bidrag, bland äldre 
och bland löntagare. Bland dessa grupper är alkohol den vanligaste 
drogen, men för många kvinnor tillkommer missbruk av tabletter och 
läkemedel. Omvänt blir andelen långtidssjukskrivna låg bland grupper 
som står mer eller mindre utanför arbetsmarknaden, såsom unga, soci-
albidragstagare, studerande, förtidspensionärer och liknande grupper. 
Många missbrukar narkotika.  

Vilka är det som inte kommer med i analyserna? I första hand är det 
personer som står helt utanför arbetsmarknaden. Det gäller 65 perso-
ner som inte alls finns upptagna i Riksförsäkringsverkets databas (bort-
fall); de flesta (40) är äldre med förtidspension eller pension, en mindre 
grupp (25) består av främst yngre män som missbrukar narkotika och 
lever på socialbidrag. Dessa två bortfallsgrupper finns alltså inte med i 
våra analyser i detta block. Inte heller den grupp på 147 personer som 
skrevs in på Vårnäs så sent att vi inte kan följa dem under 360 dagar.  

 
Vad visar då denna studie?1 Trots en rad reservationer när det gäller 

våra data, så vågar vi lyfta fram några intressanta fynd. 

                                            
1. Se särskilt kapitel Fullföljd behandling – oplanerade avbrott, sid. 248 ff, samt ta-

bell 56, sid. 259. Viktiga reservationer, samt en diskussion om möjligheter och be-
gränsningar hos data finns bl.a. i blockets två första kapitel. Önskemålet att följa 
upp den s.k. Katrineholmspopulationen under en längre tidsperiod (810 dagar) stu-
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För de som avbryter behandlingsprocessen (totalt 86 personer) – an-
tingen under avgiftningen eller under påbörjad behandling – fördubblas 
i grova tal den genomsnittliga sjukskrivningstiden från perioden före 
utskrivningen till perioden efter utskrivningen för de 16 personer som 
vara sjukskrivna både före och efter utskrivningen; från 109 dagar till 
204 dagar. Även för de som fullföljer behandlingsprocessen (totalt 163 
personer) ökar den genomsnittliga sjukskrivningstiden bland de 42 per-
soner som varit sjukskrivna både före och efter utskrivningen från Vår-
näs, men här är ökningen relativt måttlig; knappt 10 procent; från 129 
dagar till 140 dagar. Detta gäller för en tidsperiod på 360 dagar 
före/efter den senaste utskrivningen. Men att den genomsnittliga tiden 
ökar betyder inte att sjukskrivningstiden har ökat för varje person; för 
några har den minskat och för andra har den ökat, men sammantaget 
för gruppen är det frågan om en ökning.2  

Ett annat viktigt resultat är det finns stora grupper av missbrukare 
som t.ex. inte alls var långtidssjukskrivna under året före eller året efter 
den senaste utskrivningen. Av de som avbröt behandlingen hade 57 
procent (49 personer) ingen sådan sjukskrivning och för de som full-
följde behandlingen var motsvarande siffra 46 procent (75 personer).  

Ytterligare ett resultat är att några som har varit långtidssjuka före 
utskrivningen inte längre är det efter utskrivningen. Den gruppen är 
andelsmässigt ungefär dubbelt så stor bland de som fullföljt behand-
lingen (23 procent, 37 personer) jämfört med de som avbrutit behand-
lingen (12 procent, 10 personer). Det finns också grupper som inte va-
rit långtidssjukskrivna före men blir det under året efter utskrivningen. 
Här är förhållandet det omvända. Den gruppen är andelsmässigt unge-
fär hälften så stor bland de som fullföljt behandlingen (6 procent, 9 
personer) jämfört med de som avbrutit behandlingen (13 procent, 11 
personer). I båda fallen är de genomsnittliga sjukskrivningstiderna efter 

                                                                                                                    
par på att antalet fall blir för litet – se tabell 39, sid. 193 och tabell 45, sid. 217, som 
dock ger en översiktsstatistik. Den antyder att samma sjukskrivningsmönster 
mönster tycks finnas bland den lilla grupp som kan följas upp under 810 dagar ef-
ter utskrivningen, som vi ser under den redovisade ett års perioden.   

2. Även om vi beräknar genomsnittstiderna för alla som varit sjukskrivna någon 
gång före/efter utskrivningen, och även om vi räknar de som inte varit sjukskriv-
na, så får vi samma mönster; en fördubbling av genomsnittstiden för de som avbru-
tit behandlingen och nästan konstant sjukskrivningstid för de som fullföljt behand-
lingen när vi jämför tiderna före utskrivningen med tiderna efter utskrivningen.  
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utskrivningen större än motsvarande tider före utskrivningen; observe-
ra dock att det inte är samma personer i dessa grupper.  

 
Vi har också funnit – när vi tittat ungefär tre och ett halvt år bakåt i 

tiden (1 300 dagar) – att flertalet (70–75 procent) av de som är sjuka är 
det under året före utskrivningen. I den analysen fann vi även att män-
nen är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning som kvinnorna, men 
dessa är i genomsnitt sjukskrivna (betydligt) längre än männen; 290 da-
gar jämfört 176 dagar (se tabell 49, sid. 229). Hur lång sjukskrivnings-
tiden är beror på vilken tidsperiod som studeras. När kortare tids-
perioder studeras (360 dagar) blir beräkningarna av den genomsnittliga 
sjukskrivningstiden för olika undergrupper (t.ex. ålder, huvudsaklig 
försörjning osv.) instabil och det blir svårt att finna några tydliga 
mönster.  

Av alla Vårnäsklienter (396 personer) som finns med i Riksförsäk-
ringsverkets databas har 12 procent inga som helst registrerade uppgif-
ter under ca 3,5 år (1 300 dagar) före deras senaste utskrivning. Ungefär 
en tredjedel (32 procent) har enbart varit sjukskrivna – långtidssjuka el-
ler ersatta sjukdagar – någon gång, medan resten (56 procent) utöver 
sjukskrivning även har haft rehabiliteringsersättning och/eller utbild-
ningsbidrag under perioden (se tabell 41, sid. 197). Det innebär att 
merparten av Vårnäspopulationen – bortfallet på 65 personer oräknat – 
någon gång under den långa tidsperioden på cirka tre och ett halvt år 
före utskrivningen utöver sjukskrivning också har kommit i åtnjutan-
de av ”aktiva” åtgärder. 

När det gäller aktiva åtgärder, såsom rehabiliteringsersättning, bör 
det kanske nämnas i detta sammanhang att många av klienterna på 
Vårnäs har fått ersättning i direkt anslutning till inskrivningen och be-
handlingen. Vi har också funnit att de inplanerade återbesöken för 
många av klienterna bekostas med denna typ av ersättning. Men det 
gäller inte för alla – även om de har en bra arbetsmarknadsanknytning.  
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Inskrivning och behandling – En bild av Vårnäsklienterna  
Av de 461 personer som studeras i rapporten är ca 80 procent inskrivna 
via Öppet intag och 20 procent på annat sätt; merparten av dessa kom-
mer från kommuner utanför Södermanland. Av de 461 personerna har 
17 procent varit inskrivna minst två gånger på Vårnäs. Inom ett år 
skrivs ungefär 25 procent in (minst) en gång till (återinskrivning); ande-
len är något högre för Öppet Intag än för inskrivna på annat sätt.  

Kvinnorna utgör en dryg fjärdedel (27 procent) av alla inskrivna; an-
delen är något högre för Öppet Intag än för inskrivna på annat sätt. 
Andelen unga är låg; bara 15 procent är under 30 år. Det finns ett delvis 
ålders- och könstypiskt missbruksmönster. Bland unga – under 30 år – står 
narkotikan för två tredjedelar av missbruket. Alkoholen spelar en 
mindre roll för dem, särskilt för unga kvinnor. Bland personer som är 
50 år och äldre är det istället alkoholen som är den dominerande dro-
gen. Två tredjedelar av de äldre kvinnorna är alkoholister, narkotika 
förekommer knappast bland dem, däremot tabletter och läkemedel. Av 
de äldre männen är nästan 90 procent alkoholister.  

Narkomaner och övriga missbrukare återkommer oftare (dvs. har 
fler inskrivningar) än de rena alkoholisterna.  

Könsskillnaderna är små, åldersskillnaderna stora, när det gäller hu-
vudsaklig försörjning. En tredjedel av alla – kvinnor som män – har lön 
som huvudsaklig försörjningskälla, en femtedel har socialbidrag, lika 
många a-kassa (inkl. sjukpenning och AMS-bidrag), medan en sjättedel 
försörjer sig via förtidspension, sjukbidrag eller pension. Andelen som 
försörjer sig via lön är högre bland äldre. Du unga har ofta socialbi-
drag, aldrig förtidspension. Bland äldre är andelen socialbidragstagare 
lägre, medan andelen med förtidspension är högre. De som har varit 
inskrivna flera gånger har en sämre arbetsmarknadsanknytning.  

Av alla förstagångsinskrivningar på Vårnäs blir 62 procent fullföljda 
behandlingar, medan 27 procent avbryts under avgiftningen och 11 pro-
cent under påbörjad behandling. Om avgiftningarna inte medräknas 
fullföljs 84 procent av de påbörjade behandlingarna.  

Äldre (50 år och mer) fullföljer behandlingarna bättre än unga (un-
der 30 år); 75 procent jämfört med 43 procent. Kvinnor fullföljer be-
handlingarna bättre än män; 69 procent jämfört med 60 procent. Alko-
holister fullföljer behandlingen bättre än narkomaner och övriga miss-
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brukare; 67 procent jämfört med 53 respektive 63 procent. Personer 
med god arbetsmarknadsförankring (lön) fullföljer behandlingen bättre 
än personer som lever på socialbidrag (främst yngre och medelålders) 
eller förtidspension (främst medelålders och äldre); 76 procent jämfört 
med 54 respektive 51 procent.  

De som har varit inskrivna flera gånger är oftare yngre, missbrukar 
narkotika och har en sämre arbetsmarknadsförankring, vilket samman-
taget bidrar till att de fullföljer behandlingarna sämre.  

Ungefär 85 procent av de som lämnar Vårnäs under avgiftningsfasen 
gör det inom två veckor (60 procent gör det inom en vecka). De som 
avbryter under behandlingen är inne på Vårnäs i genomsnitt under 20 
dagar, med stora variationer. De som fullföljer (avgiftning och) behand-
ling är inne i genomsnitt 33 dagar (de med endast en inskrivning). Tre 
fjärdedelar har en behandlingstid på exakt 21 dagar, några få har korta-
re tid och drygt 20 procent har längre tid.  

De som har varit inskrivna flera gånger återkommer i regel inom ett 
år. Nittio procent av mellantiderna (118 mellantider för 77 personer) är 
under ett år. Tio procent av mellantiderna är över ett år (gäller 12 per-
soner); endast i ett fall är mellantiden över två år.  

* * *  

Om vi skådar i kristallkulan och skriver fram de tendenser som 
finns i materialet, så är ett möjligt scenario att den äldre alkoholistge-
nerationen successivt kan komma att ersättas av en åldrande grupp 
drogmissbrukare där narkotikan (och andra drogtyper) istället kom-
mer att vara ett dominerande inslag. Det är även möjligt att de könsre-
laterade skillnaderna i missbruk kommer att utjämnas. Sammantaget 
bör det medföra ett ökat tryck på behandlingsinstitutionerna.  

Den ökade användningen av droger kanske inte är något att bli för-
vånad över. Det finns starka krafter och intressen som förhärligar an-
vändningen av droger. När dessutom några av våra främsta idrottsmän 
och idrottskvinnor, som ska representera ”en sund själ i en sund 
kropp”, kommit på glid och i prestationshöjande syfte preparerar sig 
med speciella droger, så kan man med Michael Wiehe fråga sig: Vem i 
hela världen kan man lita på?  
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En introduktion till rapporten 
I inledningen anges fyra övergripande syften med rapporten. De be-
handlas i var sitt block. Vi har omformulerat dessa syften till några frå-
gor, som har varit styrande under skrivarbetet, och som vi på olika sätt 
har försökt behandla – mer sällan besvara – i rapporten. För att trave-
stera Hamlet: Mån ädlare att fråga än att svara.  
1. Hur ser missbruket ut i Sverige? Hur har det utvecklats? Och hur 

förhåller sig Vårnäs till detta? Avsnittet är ett försök att sätt in vår 
studie i ett större sammanhang. Vi redovisar översiktligt alkohol- 
och narkotikamissbrukets omfattning, utveckling, karaktär och ef-
fekter i Sverige, liksom några av den svenska drogpolitikens karak-
teristika. Se Drogproblemet i siffror, sid. 29 ff.  

2. Vad gör man på Vårnäs när man behandlar missbrukare? Vad har 
man för behandlingsfilosofi? Vilka kan få behandling? För vilka är 
verksamheten bra? Genom att ge en bakgrund till och beskrivning 
av inskrivningsformen Öppet Intag och den AA-inspirerade behand-
lingsmodell, som används på Vårnäs, liksom av dess isländska influ-
enser och hur den typ av behandlingsinsatser som Vårnäs represen-
terar idag bedöms ur ett vetenskapligt perspektiv vill vi bidra med 
bakgrundsinformation som bl.a. kan fungera som stöd för tolkning 
och analys av den statistik, som vi lyfter fram och redovisar i de två 
följande blocken. Se Öppet Intag, sid. 59 ff.  

3. Vem är Jeppe3 på Vårnäs? Och hur använder han sig av behand-
lingshemmet? Eller omvänt; hur väl lyckas Vårnäs få klienterna att 
fullfölja det planerade behandlingsprogrammet? För att få ett svar 
på dessa frågor beskriver och analyserar vi verksamheten på Vårnäs 
både med avseende på hur, hur ofta och när klienterna kommer dit, 
vilka de är och hur väl de fullföljer den tilltänkte behandlingspro-
cessen från inskrivning och avgiftning över behandling och till de 
avslutande återbesöken. Se Inskrivning och behandling, sid. 85 ff.  

4. Vilka avtryck har Jeppe gjort i de offentliga försörjningssystemen 
(särskilt försäkringskassans) före/efter sin behandling på Vårnäs? 

                                            
3. Här alluderas på Holbergs (1684–1754) komedi från 1723 om den försupne och 

underkuvade bonden Jeppe på Berget (NE:s DVD-utgåva). Vi låter Jeppe vara ett 
sammanfattande namn för missbrukaren, som oftast är en man.  
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Hur ser hans sjukdomshistoria ut? Hur står det till med rehabiliter-
ingsersättning och utbildningsbidrag? Står kanske Jeppe utanför de 
samhälleliga skyddsnäten? Eller är hoppet ute om en plats i arbetsli-
vet – har han förtidspensionerats? Vi tangerar dessa frågor – utan att 
ha några definitiva svar – när vi beskriver och analyserar sjukskriv-
ningsmönster för klienterna på Vårnäs ur ett före/efter perspektiv, 
som relateras till den senaste utskrivningen för klienten. Men vi be-
rör även rehabiliteringsersättningar och utbildningsstöd ur samma 
före/efter perspektiv. I blockets avslutande kapitel frågar vi om det 
är någon skillnad mellan de som avbryter och de som fullföljer be-
handlingen? Se Långtidssjukskrivning, rehabilitering och utbildnings-
stöd, sid. 165.  

En vägledning till rapporten och  statistiken…  
Rapporten kan läsas på olika sätt beroende på intresse, tid och ambi-
tioner. För den som vill få grepp om helheten kan det räcka med denna 
rapportsammanfattning. För den som vill veta mer finns en hel del att 
hämta ifrån de olika block- och kapitelsammanfattningarna (alla eller 
ett urval av dem). För den som vill fördjupa sig ytterligare finns de en-
skilda kapitlen att tillgå, som självfallet kan läsas helt eller delvis. För 
den som är mer metodiskt intresserad finns bilagorna som ytterligare 
en informationskälla. Vägvisaren till detta är innehållsförteckningen.  

Vi ska i ärlighets namn medge att antalet uppgifter i denna rapport 
sannolikt kan kännas överväldigande för de som inte är riktiga tabell-
bitare. Men vi har försökt underlätta läsandet även för denna kategori 
på olika sätt. Vi har lagt in många underrubriker och skrivit läsan-
visningar till tabelltunga avsnitt. Till detta kommer ett omfattande in-
ternt referenssystem som ska göra det lätt att hitta till tabeller, text och 
sidor, samt en omfattande bilaga med fördjupningar, preciseringar, för-
tydliganden och förklaringar av bl.a. använda index, mått och begrepp. 
Om frågetecknen hopar sig; använd denna hjälp.  
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Bakgrund, syfte och data 

Under arbetets gång har våra ambitioner med rapporten successivt ut-
vidgats. Det beror på att vår nyfikenhet har vuxit under resans gång, vi 
har helt enkelt velat veta mer, men också på att vi har fått tillgång till 
nya data. Genom denna utvidgning av rapportens syfte, som ursprung-
ligen endast handlade om att analysera sjukskrivningsdata, hoppas vi 
kunna ge ett bredare perspektiv på vad som händer på behandlings-
hemmet Vårnäs, vilka klienterna är och hur det går för dem. En del av 
detta har vi redan gjort i våra två tidigare rapporter, men genom nya 
data och en annan uppläggning kan den tidigare bilden av Öppet Intag 
och klienterna kompletteras och fördjupas. En annan följd av den ut-
vidgade ambitionen är att det har blivit lättare att se var kunskaps-
luckor finns.  

Syfte 
Föreliggande rapport har fyra delvis kompletterande syften, som redo-
visas i var sitt block. För det första inleder vi rapporten med att försöka 
sätta in drogproblemet i nationellt och historiskt sammanhang genom 
att ge en kort och summarisk sammanställning av alkohol och narkoti-
kamissbrukets omfattning och karaktär, och delvis även dess effekter, i 
blocket Drogproblemet i siffror. Det är ett relativt fristående avsnitt, 
som dock kan ge perspektiv på Vårnässtudien och dess klienter.  

I påföljande block, Öppet Intag, ger vi för det andra en utförligare 
beskrivning av och bakgrund till både inskrivningsformen Öppet Intag 
och den AA-inspirerade behandlingsmodell, som används på Vårnäs. 
Avsikten är dels att sätta in Vårnäs i ett bredare historiskt och socialt 
sammanhang, dels att ge ett underlag för de efterföljande empiriska ana-
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lyserna och tolkningarna av data bl.a. genom att också ge den empiris-
ka analysen en viss ”teoretisk” inramning och dels att även ge ett un-
derlag för nya forskningsfrågor. Dataunderlaget utgörs här av olika 
dokument, rapporter och böcker.  

I blocket, Inskrivning och behandling, beskriver och analyserar vi för 
det tredje hela Vårnäspopulationen med delvis nya data och ur ett an-
nat perspektiv än i de tidigare rapporterna.  

I blocket Långtidssjukskrivning, rehabilitering och utbildningsstöd går 
vi för det fjärde vidare med en beskrivning och analys av sjukskriv-
ningsmönster (sjukskrivning, rehabiliteringsersättning och utbildnings-
bidrag) för några grupper av inskrivna på Vårnäs. Vi relaterar bl.a. va-
riationerna i sjukskrivningsmönster till bakgrundsförhållanden och be-
handlingsinsatser – alla som har varit på Vårnäs har t.ex. inte genom-
gått en full behandling4 – såsom de registreras med hjälp av DOK-syste-
met och kompletterande datamaterial. Det bör även nämnas att sjuk-
skrivningen bara berör inskrivna med en arbetsmarknadsanknytning.  

Om data5  
För att kunna göra en bredare beskrivning av hela Vårnäspopulationen 
har vi dels utökat och kompletterat våra DOK-data (enkätuppgifter) på 
olika sätt, dels fått möjlighet att ta med data från Riksförsäkringsverket 
(RFV) om bl.a. sjukskrivningar och rehabilitering och dels kunnat an-
vända socialbidragsstatistik för en delgrupp av Vårnäspopulationen (de 
89 som var inskrivna under perioden 1 juli 1996 – 31 december 1997).  

Den första rapporten baserades helt på inskrivningsdata för Vårnäs 
framtagna med DOK-systemets6 inskrivningsformulär.7 Den andra rap-

                                            
4. Vi vill redan nu påpeka att begreppet ”behandling” är svårdefinierat och 

ibland används mer eller mindre synonymt med begreppet ”intervention” eller, 
mera sällan, synonymt med begreppet ”prevention”. För en problematiserad dis-
kussion av behandlingsbegreppet se Bergmark & Oscarsson (2000c).  

5. Dels detta och nästföljande avsnitt (Datas kvalitet), dels kapitlet Förutsättning-
ar och villkor i början av ”sjukskrivningsavsnittet” och dels Bilaga 5: Hanteringen 
av RFV-data. Utöver dessa samlade dataredovisningar förekommer en del kom-
mentarer även i löpande text.   

6. DOK-systemet är ett system för dokumentation och utvärdering av miss-
brukarvård med olika internationella förebilder. Det har utvecklats och anpassats 
till svenska förhållanden. DOK-systemet används av ca 65 enheter inom frivillig-
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porten baseras på samma typ av DOK-data, men innehåller dessutom 
jämförande nationella DOK-data från olika typer av behandlingshem.8 
En utförligare beskrivning av DOK-materialet (bortfall, datakvalité 
mm) finns i de tidigare rapporterna och upprepas inte här. Enkätfor-
muläret, som redovisas i Bilaga 6: DOK-enkäten (sidan 312), ger även en 
god bild av vilka uppgifter som finns i DOK-data.  

En konsekvens av att kommunerna gått in vid olika tidpunkter bör 
vara att andelen återinskrivna är lägre för de senast anslutna kommun-
erna. Omvänt bör Katrineholm, som varit med sedan starten, ha den 
högsta andelen återinskrivna. Vi kommer att arbeta med uppgifter om 
samtliga 461 personer som har varit inskrivna på Vårnäs någon gång 
under perioden 1 juli 1996 till och med 30 september 1999 där så är möj-
ligt, även om olika delgrupper, såsom t.ex. de som var inskrivna på 
Öppet Intag,9 kan vara i fokus i olika delar av studien.  

Nya dataunderlag för Vårnäspopulationen 
Vad som är nytt när det gäller data för Vårnäs i denna rapport, den 
tredje, är dels att vi använder uppgifter från samtliga inskrivningar in-
samlade med DOK-enkäten, dels att de få uppgifter10 som samlats in, 
om personer inskrivna på Vårnäs under perioden före 1 januari 1998, 
dvs. innan DOK-systemet infördes, så långt som möjligt har integrerats 
och länkats samman med motsvarande (eller liknande) DOK-data och 
dels, slutligen och kanske viktigast av allt, att vi med stöd av personal 

                                                                                                                    
vården (IKM-DOK) och ca 15 (23 st 1996 och 19 st 1997) statliga tvångsinstitutioner 
(LVM-DOK). Se IKM 1999, sid. 3 och Statens institutionsstyrelse 1998, sid. 12, 1999, 
sid. 9 och 2000, sid. 9. Vårnäs behandlingshem är anslutet till IKM-DOK. För utför-
ligare information om DOK-systemet se Jenner och Segraeus (1996).  

7. De intervjuade har informerats om att intervjusvaren kommer att användas i 
utvärderingssyfte och samtliga som ingår i undersökningsgruppen har givit sitt 
samtycke.  

8. LVM-DOK data i datafil för år 1998, samt IKM-DOK enligt rapport IKM (1999).  
9. Under tidsperioden 1 januari 1988 – 30 september 1999 var sammanlagt 395 

personer i kontakt med Vårnäs behandlingshem en eller flera gånger under olika 
lång tid. Av dessa räknas ca 20 procent inte till Öppet intag. Det gäller dels personer 
som deltar i behandlingen men som inte är bosatta i någon av Sörmlands kommu-
ner och dels personer som andra instanser – exempelvis kriminalvård eller arbets-
givare – betalar för. De som var inskrivna på Vårnäs under den s.k. Katrineholms-
perioden räknas också, med några få undantag, till Öppet Intag.  

10 Se Bilaga 1: Data för Katrineholmsperioden, sid. 293.  
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på Vårnäs i efterhand har samlat in några behandlingsrelevanta upp-
gifter för samliga personer och alla deras inskrivningar.  

Det, på ovannämnda sätt, utvidgade datamaterialet ger oss bl.a. möj-
ligheter att fördjupa analyserna, att göra en viss kvalitetskontroll av 
data och att diskutera effekterna av de principer vi utgick ifrån när vi, i 
våra två tidigare rapporter, valde vilka enkätdata som skulle användas. 
När det gäller en fördjupning av analyserna handlar det bl.a. om att 
skilja mellan engångs- och flergångsinskrivna, vilket är en viktig dis-
tinktion som vi återkommer till längre fram. Kvalitetskontrollen hand-
lar bl.a. om att diskutera likheter och skillnader i data för samma indi-
vid vid olika tidpunkter – det gäller dels 23 personer som varit inskriv-
na på Vårnäs både före och efter den 1 januari 1998, då DOK-systemet 
infördes och dels 50 personer som har DOK-data från minst två tillfäll-
en. Man kan se kvalitetskontrollen, som en mer generell analys av data-
materialet, medan en diskussion av effekterna av valet av enkätdata för 
de två första rapporterna, kan ses som en mer specialiserad analys av 
svarsmönster i enkätdata för personer med flera besvarade DOK-
enkäter, som även gör det möjligt att studera förändringar i DOK-data 
mellan inskrivningstillfällena. 

De nya behandlingsrelevanta uppgifterna avser datum när en even-
tuell behandling påbörjas eller avslutas, samt antalet återbesök för de 
som fullföljt den första delen av behandlingen. Med dessa uppgifter kan 
varje enskild inskrivning karakteriseras som antingen ”ej påbörjad be-
handling”, ”ej fullföljd behandling”, ”fullföljd behandling” eller ”full-
följd behandling med ett visst antal återbesök” (för de fall en avslutad 
behandling på 21 dagar har genomförts). 

Beskrivning av RFV-data i Historikregistret 
Utöver ovannämnda data har vi även fått tillgång till Riksförsäkrings-
verkets (RFVs) individuppgifter om sjukskrivning, rehabilitering mm 
från deras databas – det s.k. Historikregistret11 – om den svenska be-
folkningens ersättningar och kontakter med Försäkringskassan för hela 
Vårnäspopulationen. Vi ska först ge en kort översiktlig beskrivning av 

                                            
11. Se Bilaga 2: Postbeskrivning för RFV register, sid. 294. Historikregistret inne-

håller fler uppgifter och mer detaljerade data än de vi valt att ta med i denna under-
sökning.  
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några av de data som finns i Historikregistret och hur de registreras in-
nan vi längre fram går in på datas kvalité.  

Varje ersättningshändelse – sjukpenning (SP), rehabiliteringsersätt-
ning (RH), sjukpenning under utbildning (UB) osv. – lagras som en en-
skild radpost (vårt uttryck) i Historikregistret. Ju fler ersättningshän-
delser en individ har haft desto fler radposter finns registrerade för in-
dividen. I det underlag som vi har fått från RFV finns totalt tio variab-
ler. Av dessa används de sju första variablerna i denna undersökning.  

Det datamaterial som skall bearbetas och analyseras omfattar sam-
manlagt 7 723 radposter med liknande uppgifter, som i tabellen nedan, 
för totalt för 396 av de totalt 461 personer som varit på Vårnäs under 
perioden 1 juli 1996 – 30 september 1999. Det genomsnittliga antalet 
radposter per person är alltså drygt nitton. Det är viktigt att observera 
att radposterna (eller radhändelserna, som vi kommer att benämna 
dem) i registret utgörs av de enskilda personernas olika ersättnings-
händelser hos försäkringskassan.  

Vi kommer att arbeta både med händelsedata (radposterna) och med 
individdata, som senare kommer att skapas utifrån en bearbetning av 
radhändelsedata. I följande tabell visas hur data i Historikregistret ide-
alt kan se ut. Problemfallen och svårigheterna, som är av olika slag, 
återkommer vi till längre fram.  

Av första raden i följande tabell framgår att personen har fått rehabi-
literingsersättning (Ersslag), att anmälan om detta har gjorts 16 februari 
1998 (Anm), att ”ersättningsperioden” sträcker sig från den 16 februari 
till den 1 mars 1998 (From – Tom), att ersättningen har betalats ut un-
der alla dessa 14 dagar (Dagar) och att det har varit frågan om full 
(100%) ersättning (Omf). Av den andra raden kan vi utläsa motsvaran-
de uppgifter för det första sjukpenningfallet. Vi kan även notera att 
denna person hela tiden tycks ha en anställning i botten eftersom tids-
skillnaden mellan ”Anm” och ”From” är 14 dagar i samtliga sjukpen-
ningfall, dvs. det finns en arbetsgivare som betalar sjuklön för denna 
person innan försäkringskassan träder in och betalar sjukpenning i ett 
varierande antal dagar under de fyra sjukperioderna från ”From” (start-
datum) till ”Tom” (slutdatum).  
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Tabell 1: Exempel på ett urval uppgifter för en person i RFVs historikregister.
12
  

Pnr Ersslag Anm From Tom Dagar Omf 

5204yyxxxx Rehabilitering 19980216 19980216 19980301 14 100 % 

5204yyxxxx Sjukpenning 19980831 19980914 19980916 3 100 % 

5204yyxxxx Sjukpenning 19981208 19981222 19990131 41 100 % 

5204yyxxxx Sjukpenning 19990329 19990412 19990503 22 100 % 

5204yyxxxx Rehabilitering 19990810 19990810 19990907 22 100 % 

5204yyxxxx Rehabilitering 19991011 19991011 19991012 2 100 % 

5204yyxxxx Rehabilitering 19991213 19991213 19991215 3 100 % 

5204yyxxxx Rehabilitering 20000117 20000117 20000119 3 100 % 

5204yyxxxx Sjukpenning 20000208 20000222 20000320 28 100 % 

Det är nödvändigt att ha en relativt detaljerad kunskap om Historik-
registrets uppbyggnad för att kunna göra beräkningarna på ett så kor-
rekt sätt som möjligt. I de fall data inte kan behandlas på ett entydigt 
sätt enligt våra önskemål ska vi försöka uppskatta felkällans (maximala) 
storlek. I vissa fall kan t.ex. anmälningsdatum vara senare än startda-
tum för en sjukhändelse, utan att det behöver vara fel.13 Men det inne-
bär att vi i dessa fall inte kan få fram uppgift om eventuell sjuklön eller 
karenstid.14 Det är relativt vanligt att antalet faktiskt utbetalda ersätt-
ningsdagar (Dagar)15 är mindre än antalet dagar mellan startdatum 
(From) och slutdatum (Tom) för t.ex. en sjukhändelse. Ibland kan or-
saken vara att försäkringskassan inte har godkänt alla dagar i perioden 
som ersättningsbara. I andra fall kan orsaken vara att personen under 
sin sjukperiod istället har haft rehabiliteringsersättning under en tid.  

                                            
12. I datafilen är uppgifterna kodade, så att det t.ex. står SP i stället för Sjukpen-

ning (variabeln Ersslag) och 100 i stället för 100% (variabeln Omf). Se Bilaga 2: Post-
beskrivning för RFV register, sid. 294.  

13. Det gäller ofta vid ersättningsslaget kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), som 
också har förändrats under perioden, men som ej analyseras i detta sammanhang.  

14. Karenstid (karensdag/-ar) är den tid under vilken ett försäkringsfall inte be-
rättigar till ersättning. Sedan den 1 januari 1993 är karenstiden inom den allmänna 
sjukförsäkringen en dag. (NE, 1993). Den som har inkomst av annat förvärvsarbete 
än anställning, dvs. företagare, kan ha en karenstid på 3 eller 30 dagar. Karenstiden 
påverkar sjukförsäkringsavgiften. (Socialförsäkring 1997 och 1998, RFV, 1999).  

15. Variabeln Dagar, som anger hur många dagar ersättning har utgått, kan be-
traktas som mycket pålitlig. Men i vissa fall går det inte att med säkerhet exakt 
ange för vilka dagar ersättning har betalats ut. Osäkerheten uppkommer när anta-
let dagar är mindre än tidsintervallet mellan ”From” och ”Tom”.  
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Ett metodproblem vid jämförelser av sjukskrivningsdata över tid 
När vi ska beskriva hur sjukskrivningen utvecklas över tid så är det 
viktigt att beakta att regelsystemet har förändrats under perioden. Från 
1 januari 1997 till 31 mars 1998 betalade arbetsgivaren sjuklön för de 28 
första sjukdagarna. Både före och efter denna period betalar arbetsgiva-
ren sjuklön för de 14 första sjukdagarna. Effekten av detta är att försäk-
ringskassan registrerar fler ersättningsdagar under de perioder när ar-
betsgivaren betalar sjuklön under färre dagar – givet samma underlig-
gande händelse. För att skapa jämförbara förhållanden måste vi räkna 
bort alla sjukdagar för personer som både har sjuklön från en arbetsgi-
vare under 14 dagar (dvs. endast sjukdagar för personer med anställ-
ning) och som samtidigt har högst 14 registrerade sjukpenningdagar. 
Dessa personer hade ju inte blivit synliga för försäkringskassan om ar-
betsgivaren hade betalt sjuklön för dem under maximalt 28 dagar. Om 
de blev friska på den 29:e dagen, så skulle de inte komma in i försäk-
ringskassans system. Med denna korrigering kan vi beskriva hur lång-
tidssjukskrivningen utvecklas över tid. Men data kan inte användas för 
att studera de faktiska kostnadsfördelningen mellan individ, arbets-
givare och samhälle, vilket inte har varit en uppgift för denna studie.  

Av olika skäl saknar en del möjlighet till sjuklön från en arbetsgivare 
– bl.a. den som är arbetslös, studerande eller gör ett tillfälligt avbrott i 
yrkeslivet – men de kan ändå vara berättigade till sjukpenning, som då 
betalas ut direkt av försäkringskassan – i regel efter en karensdag.16 
Även för denna kategori studerar vi endast långtidssjukskrivningarna, 
dvs. sjukskrivningsperioder som är minst 29 dagar.  

Datas kvalitet 
När det gäller DOK-datas kvalité, så har frågan diskuterats i våra tidiga-
re rapporter, varför den inte diskuteras igen. Vi ska endast nämna att 
vi inte själva kan bedöma kvalitén på de uppgifter, som hänför sig till 
tiden före 1 januari 1998. Det gäller sammanlagt fyra variabler: typ av 
missbruk, typ av familj, sysselsättningskategori och bostadssituation (se 
Bilaga 1: Data för Katrineholmsperioden, sid. 293). 

                                            
16. Den som ofta är sjuk kan slippa karensdagen, dvs. kan få ersättning direkt av 

försäkringskassan (eller i förekommande fall av arbetsgivaren). Antalet karensdagar 
är maximalt 10 under en tolvmånadersperiod.  
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Vi ska helt kort beröra kvalitén i Historikregistret, som är en bear-
betning av Försäkringskassans verksamhetsregister, med de fel och 
brister sådana datakällor ofta har. Registreringen av de olika händelser-
na görs av många olika personer, under varierande förhållanden och 
under olika tidsperioder. Det innebär att vi sannolikt också får en ”re-
gistreringspraxis” som varierar över person, rum och tid.  

Ett exempel på sannolika felaktigheter är att vi kan hitta många hän-
delser med startdatum (From) under t.ex. 1993/1994 och med ett slutda-
tum (Tom) senast under 1996/1997, men som fortfarande registreras 
som oavslutade (Status=pågående). Det innebär att STATUS-variabeln 
bör användas med en viss försiktighet.  

Enligt våra kontakter med RFV – olika personer på RFV, som arbe-
tar med bl.a. dessa register (Historikregistret och Försäkringsregistret, 
Freg) – ska alla som är 16 år och äldre finnas med i registret. Uppgif-
terna för de som är sjuka uppdateras oftare och är därmed både aktuel-
lare och av bättre kvalité. Generellt gäller att uppgifterna för personer 
under 30–35 år är av sämre kvalité än för personer som är äldre. Upp-
gifterna har av olika skäl, enligt källor på RFV, även blivit sämre under 
de senaste 6 åren på 1990-talet, vilket omfattar merparten av den period 
vi studerar.  

Ett annat fenomen som det kan vara värt att undersöka närmare är 
vad som kan ligga bakom det förhållandet att många personer har regi-
strerats på försäkringskassan med ett anmälningsdatum men därefter av 
någon anledning har ”försvunnit”. Status-koden på dessa händelser är 
”avslutad, ej avhörd17, ej inkommen, ej påbörjad”. Det finns även ett 
antal personer med mycket långa sjukskrivningsperioder – fleråriga. En 
separat studie av dessa kunde vara intressant för att bl.a. undersöka de-
ras betydelse för statistiken.  

 
 

                                            
17. ”Ej avhörd” är t.ex. personer som har gjort sjukanmälan men inte skickat in 

någon försäkran för sjukpenning som kan jämställas med en begäran om sjukpen-
ning, vilket t.ex. kan beror på att sjukperioden inte blev mer än en dag (karensdag).  
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Om bruk och missbruk 

Nationella folkhälsokommittén skriver i en statlig utredning Hälsa på 
lika villkor från 1999 att följderna av alkoholmissbruk (och rökning) 
tillhör ”de verkligt stora folkhälsoproblemen”, samtidigt som man på-
pekar att narkotikamissbruk inte har ”samma betydelse ur folkhälso-
synpunkt”, utan i första hand är ett ”kriminal- och socialpolitiskt pro-
blem.”18 Psykiatriprofessorn Johan Cullberg uttrycker sig mer målande 
när han skriver att ”alkohol är vår kanske största sjukdomsframkallare, 
som för hundratusentals människor skapar oerhörda lidanden, sjuk-
domar eller död” (Cullberg 1999:371). Även om narkotikaproblemet i 
dagsläget inte är ett stort folkhälsoproblem, så lever den ”lilla” gruppen 
av tunga missbrukare i en svår situation som kännetecknas av ”dålig 
ekonomi, hög sjuk- och dödlighet samt omfattande kriminalitet”.19  

Drogmissbruket har svåra konsekvenser för missbrukarna, deras an-
höriga och hela samhället. Hur hanteras detta på politisk nivå? Vilken 
drogpolitik har Sverige? Hur utvecklas den? Hur många missbrukare 
har vi? Blir de fler eller färre? Vilka effekter har missbruket för enskil-
da och samhälle? Vilken hjälp får missbrukarna? Av vem? Är hjälpen 
effektiv? Osv. Frågorna är många, svaren färre. Det finns ett behov av 
mer kunskap, bättre dokumentation och uppföljning av olika åtgärder, 
bättre utvärderingar och mer samordnade åtgärder mellan olika aktö-
rer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

                                            
18. SOU 1999:137, sid. 295, 353.  
19. Socialstyrelsen, EpC (2001a:kap. 7:172). I rapporten talas bl.a. om tendenser 

till framväxt av ”en alltmer marginaliserad narkomanpopulation under 1990-talet.” 
Se även SOU 1999:137, sid. 353, som lyfter fram narkomanernas omfattande sjuk-
lighet och jämförelsevis höga dödlighet.  
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Vi kommer i detta avsnitt att ge en mycket förenklad och översiktlig 
bild av några av de frågor som vi inledningsvis har ställt, dels för att 
sätta in missbrukarna på Vårnäs och den behandling som de får där i 
ett större sammanhang och dels för att få ett nationellt referensmaterial 
mot vilket populationen på Vårnäs kan speglas.  

Drogpolitikens grunder 
Om vi först ser på alkoholpolitikens grunder, så finns det ett samband 
mellan bruk och missbruk av alkohol, som den svenska alkoholpoliti-
ken – med höga alkoholskatter och minskad tillgänglighet som några 
dominerande inslag – baseras på. Politiken utgår från antagandet att ju 
större (mindre) bruket är desto större (mindre) blir också missbruket. 
Socialstyrelsen uttrycker detta på följande sätt ”ju mer alkohol som 
finns tillgängligt i samhället, desto fler antas drabbas av alkoholska-
dor”.20 Detta samband brukar benämnas totalkonsumtionsmodellen och 
baseras på ett stort antal internationella studier av olika slag.21 När till-
gängligheten ökar och skatteinstrumentet blir allt svårare att använda 
på grund av bl.a. EU-anknytningen, så befarar många att missbruket 
och alkoholskadorna ska öka.  

Narkotikapolitikens grunder har nyligen diskuterats i en statlig utred-
ning22, som fann att den svenska narkotikapolitiken står inför ett avgö-
rande vägval. Den ena vägen kräver ”ett betydande tillskott av resur-
ser”. Den andra vägen innebär ”sänkta ambitioner och en betydande 
acceptans av narkotikamissbruk.” Kommissionen lägger fram en rad 
förslag för att ”förstärka, förnya och utveckla den restriktiva narkoti-
kapolitiken”, som ju har drabbats av omfattande nedskärningar, samti-
digt som problemen vuxit och blivit svårare. Dessutom, menar insikts-
fulla bedömare, har tyngdpunkten i den svenska narkotikapolitiken 
under det senaste decenniet flyttats från ett brett socialpolitiskt för-
hållningssätt till ett alltmer polisiärt.23 Det är empiriskt belagt, även om 
det inte är särskilt sensationellt, att risken för narkotikamissbruk är en 
kombination av exponering och mottaglighet. Genom växande inter-

                                            
20. Socialstyrelsen, EpC (2001a:kap. 7:178).   
21. Se t.ex. Andréasson (2000:15f), SOU 1999:137, sid. 339f.   
22. SOU 2000:126 Vägvalet – Den narkotikapolitiska utmaningen, sid. 11f.   
23. Lenke (1999:12f).   
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nationella kontakter och inflytanden av olika slag – en sida av interna-
tionaliseringen – har exponeringen mot narkotika ökat, samtidigt som 
bl.a. den stora ungdomsarbetslösheten under delar av 1990-talet har 
ökat mottagligheten för narkotika bland grupper av ungdomar,24 vilket 
i sin tur, befarar man, kan bidra till att öka inflödet till gruppen av 
tunga narkotikamissbrukare.  

I följande avsnitt ska vi beskriva drogproblemets storlek och utveck-
ling i kvantitativa termer. Eftersom det inte är självklart var gränserna 
går mellan bruk och missbruk, så ska vi försöka teckna en vidare bild 
av drogfrågan genom att även belysa omfattningen och karaktären av 
icke-bruk, bruk och missbruk av främst alkohol och narkotika.  

Beroende, missbruk och riskfylld konsumtion 
Det kan vara bra att ha några etablerade och aktuella begreppsdefini-
tioner att relatera till när vi läser den fortsatta texten, även om dessa 
begrepp inte kommer till systematisk användning i rapporten. Vi tar 
begreppsdefinitionerna från den stora och grundliga utvärdering av Be-
handling av alkohol- och narkotikaproblem. En evidensbaserad kunskaps-
sammanställning, som Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) avrapporterade hösten 2001 efter ett omfattande arbete som in-
volverade flera av Sveriges ledande missbruksforskare.25  

Beroende betraktas där som en konsekvens av en längre tids riskfylld 
drogkonsumtion, som dock saknar en vetenskapligt fastlagd definition, 
även om praktiska och av många erkända kriterier finns för vad som 
kan anses vara en riskfylld drogkonsumtion (för riskfylld alkoholkon-
sumtion se not 39, sid. 40). Både alkohol- och narkotikaberoendet har i 
sin tur en rad samhälleliga, sociala, ekonomiska, psykologiska och bio-
logiska konsekvenser, som delvis kan variera med drogtyp och som vi i 
viss mån kommer att beröra längre fram i detta avsnitt.  

När ett beroende av alkohol eller narkotika har utvecklats är det en-
ligt SBU ofta kroniskt, även om många kan vara drogfria under långa 
tider. Beroendet är ofta förenat med både kroppsliga och psykiska 
sjukdomar, som också behöver åtgärdas parallellt med försöken att åt-

                                            
24. Lenke (1999:11f). Se även SOU 2000:126, kapitel 4 ”Insatser mot efterfrågan.”  
25. SBU 2001. Hela rapporten, i två delar, kan laddas ned som flera s.k. pdf-filer 

från SBU:s hemsida.  
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gärda beroendetillståndet. Behandlingen av drogberoende personer fö-
reter, enligt nämnda SBU-rapport, stora likheter med behandlingen av 
kroniska kroppssjukdomar, såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdo-
mar. Det är mot denna bakgrund som det beroende- och missbruksbe-
grepp, som SBU använder, har utvecklats och vuxit fram under en följd 
av år. Även om enighet kanske inte föreligger, så råder det ändå en viss 
konsensus kring dessa internationellt förankrade definitioner.  

Beroende 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) definierar beroende 
med att ”alkohol eller narkotika har fått en mycket större betydelse i 
individens liv än tidigare och lett till en betydande funktionsnedsätt-
ning eller lidande. De internationellt vedertagna kriterierna på beroen-
de är bl.a. att individen förlorat kontrollen över intaget, att abstinens-
besvär uppstår och att allt högre doser behövs för att uppnå ett rus.”  

Ett vanligt sätt att mäta (operationalisera) beroende är att utgå från 
”det så kallade DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) som, enligt den senaste versionen DSM-IV, innehål-
ler följande 7 kriterier av vilka 3 ska vara uppfyllda under ett års tid för 
att ett beroende kan anses föreligga:  

1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.  
2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 
3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som av-

sågs. 
4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 
5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta 

sig från bruket av alkohol eller narkotika. 
6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter för-

summas. 
7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.” 

Missbruk 
Även missbruk kan definierats enligt DSM-systemet. ”För att missbruk 
ska föreligga räcker det med att ett av följande 4 kriterier uppfylls un-
der ett års tid, enligt DSM-IV: 
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1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till 
misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan el-
ler i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situ-
ationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av miss-
bruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.” 

Dessa definitioner är också väl anpassade till det synsätt man har på 
behandlingshemmet Vårnäs när det gäller missbruk och beroende. En-
ligt dem kan missbruket vara tillfälligt och övergående, medan beroen-
det betraktas som en sjukdom som kräver livslång avhållsamhet från 
droger. Vi återkommer utförligare till Vårnäs och deras behandlingsfi-
losofi i nästa huvudavsnitt (Öppet Intag, sid. 59).  

Drogproblemet i kvantitativ belysning 
De personer som kommer till Vårnäs för behandling är bara toppen  
av isberget, dvs. de är ett urval mer eller mindre svåra drogmissbrukare 
från en betydligt större grupp av missbrukare. Men de har inte alltid 
varit missbrukare. Det finns ett tillflöde – några blir missbrukare – och 
en avrinning – några slutar, ibland självmant och ibland efter någon 
form av behandling, med sitt missbruk. Vilka processer (samhälleliga, 
sociala, kulturella och psykologiska) som reglerar tillflödet, kvarbli-
vandet och avrinningen från missbrukspopulationen och hur dessa 
processer kan påverkas (genom information, kunskap, lagstiftning, 
drogtillgänglighet, rådgivning, olika behandlingar osv.) är en angelä-
genhet både för teoretiker och praktiker, samt naturligtvis för miss-
brukarna och deras anhöriga. Det är dock mer regel än undantag att 
forskningen och engagemanget i missbruksfrågor baseras på studiet av 
(en del av) ”toppen” – några av de mest avancerade missbrukarna. Men 
den kunskapen riskerar att förmedla en skev bild av missbrukarna, att 
skillnaden mellan vi och dom kanske är större än vad den i realiteten 
är. Johan Cullberg ger ett belysande exempel på hur allmänhetens bild 
av missbrukaren ser ut, när han skriver att ”1 missbrukare av 30 är ut-
slagen, dvs. 29 av 30 är inte sådana missbrukare som de flesta föreställer 
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sig som alkoholister.”26 Om vi utgår från de missbrukare som finns på 
våra olika institutioner för vård och behandling, så kommer vi också 
att få en skev bild av missbrukarna. Vi kommer i regel att hitta en hög-
re andel personer med dubbla diagnoser – både missbruk och psykisk 
störning – på vårdinrättningar och behandlingshem än vad som finns i 
befolkningen som helhet, eftersom personer med dubbla diagnoser of-
tare söker vård och behandling än personer som enbart har ett pro-
blem.27 

Hur ser då isberget ut – den stora massan av olika typer av brukare 
och missbrukare av droger? Hur många missbrukare – alkoholister och 
narkomaner28 – finns det? Har antalet ökat eller minskat över tid? Är 
missbruksnivån i Sverige högre eller lägre än i andra länder? Vad kostar 
missbrukat i kronor och lidanden? Det finns en rad liknande kvantita-
tiva och beskrivande frågor som vi lätt kan ställa oss, men som inte 
lika lätt kan besvaras. Det beror på en rad olika omständigheter.29  

”Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: hur kom den hit?” 
Närmast ska vi ta upp en rad problem kring mätning och tolkning av 
missbruksstatistik. Det är svårt att mäta missbruk, bl.a. därför att om-
rådet är skam- och skuldbelagt och dessutom till stora delar dolt.  

För det första är det inte självklart hur missbruk ska definieras, vil-
ket kan låta lite motsägelsefullt mot bakgrund av den etablerade defini-
tion som vi tidigare lyft fram (se sid. 33 ff). Men det är t.ex. rimligt att 
skilja mellan olika grader och typer av drogbruk. Den som aldrig tagit 
ett glas sprit är naturligtvis ingen missbrukare, men hur mycket ska 
man dricka för att bruket ska övergå i missbruk? Behövs det en viss 
kvantitet under en viss tidsrymd, som kan vara olika för olika personer 
(t.ex. män, kvinnor, ungdom)? När det gäller narkotika är varje bruk – 
enligt gällande lag – ett missbruk. Samtidigt är det inte rimligt att be-
trakta den som någon gång vid något enstaka tillfälle har brukat något 

                                            
26. Cullberg (1999:371).   
27. Öjehagen (1999:105 f). Hon nämner att internationella studier visar att mellan 

40 och 80 procent av missbrukare i främst olika former av slutenvårdsbehandling 
samtidigt har en psykisk störning. Få liknande svenska studier finns. 

28. Vi har här medvetet utelämnat andra droger och sätt att droga sig, såsom 
psykofarmaka, sniffning, doping och tobak för att inte tynga texten i onödan.  

29. Se Olsson (1999:83-92) för metoder att skatta antalet narkotikamissbrukare.   
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narkotiskt medel som en narkotikamissbrukare likställd med den som 
är s.k. tung missbrukare. Hur vi definierar (olika kategorier av) miss-
bruk påverkar självklart den kvantitativa beskrivningen. Definitions-
problemet gäller inte bara individer, utan även uppgifter om olika be-
handlingsinsatser och tillhörande kostnader.30  

För det andra är det viktigt att vara medveten om att antalsberäk-
ningarna i regel gäller antalet missbrukare vid en viss tidpunkt eller 
under en viss tidsperiod (t.ex. ett år eller någon gång under livet). När 
det gäller data under en viss tidsperiod finns även risk för olika typer 
av dubbelräkning31, vars omfattning är svår att uppskatta, eftersom det 
inte finns något register över missbrukare.  

För det tredje är det metodiskt svårt att beräkna antalet tunga miss-
brukare med traditionella metoder (urval och enkäter), dels för att den 
gruppen, särskilt när det gäller narkomaner, är relativt liten i Sverige 
och dels för att det är svårt att nå missbrukarna och, om detta lyckas, 
att få dem att medverka och, om även detta lyckas, att få dem att ge 
”korrekta” svar.32 Traditionella enkätundersökningar, såsom SCB:s år-
liga undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden, förmår 
alltså inte fånga in den tunga missbrukarpopulationen, som istället blir 
överrepresenterad i bortfallet. Det är till och med sannolikt att delar av 
gruppen – oklart hur stora – inte ens har ingått i urvalsramen, dvs. inte 
ens finns med i bortfallet.33  

För det fjärde är det därmed också svårt att bedöma både missbru-
kets effekter och kostnader, eftersom dessa bland annat beror av hur 
missbruket först definieras och därefter kvantifieras. Det innebär att ef-
fektberäkningar och kostnadskalkyler, som i sig är svåra att göra, blir 
ännu osäkrare pga. brister i dataunderlaget.  

                                            
30. Se t.ex. Oscarsson 2000:60f.  
31. En person som t.ex. har varit inne på behandling två gånger under ett år kan 

räknas som två personer i behandlingsstatistiken.  
32. Underrapportering av olika typer av drogkonsumtion är dock ett mer gene-

rellt problem och gäller inte enbart missbrukarna.   
33. I Sverige används s.k. Case-finding studier, se Olsson (1999:87), för att beräk-

na antalet tunga narkotikamissbrukare. Metoden går ut på att insiktsfulla bedöma-
re, som känner missbrukarna och missbruksmiljöerna, räknar antalet kända miss-
brukare. Dessa uppgifter används sedan på olika sätt som underlag för att uppskat-
ta antalet okända missbrukare. Metoden är svår, tids- och kostnadskrävande.  
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För det femte har definitionerna av missbruk, liksom sättet att be-
räkna antalet missbrukare, förändrats över tid, vilket försvårar jämfö-
relser. Förändringarna kan bl.a. ha sin rot i nya synsätt, ändrad lag-
stiftning, annan praktik eller andra rutiner. När Lars Oscarsson, pro-
fessor i socialt arbete i Örebro, nyligen skulle beskriva den social-
tjänstbaserade missbruksvårdens utveckling under 1990-talet skrev han: 

”Den officiella statistiken på området bör således tolkas med stor 
försiktighet. Det gäller speciellt den frivilliga vården, dess platsantal, 
klienter och insatser, och vid jämförelser över tid. En användning av 
statistiken bör helst ske mot bakgrund av andra kända förhållanden 
inom området och huvudsakligen koncentreras till trender i materia-
let. När statliga utredningar och andra offentliga rapporter bygger på 
den officiella statistiken bör också dessa bedömas på motsvarande 
sätt.”34 

För det sjätte är det svårt att göra internationella jämförelser av anta-
let alkohol – och narkotikamissbrukare i olika länder. Definitionerna 
kan vara olika, mätmetoderna kan skilja sig osv. Inom EU:s ram pågår 
dock ett arbete med att hitta gemensamma definitioner för olika typer 
av drogmissbruk för att få fram mer jämförbara missbruksuppgifter.  

De svårigheter att mäta och tolka missbruksstatistik, som vi antytt 
ovan, har gjort att det har utvecklats en rik flora av olika indikatorer 
för att beskriva och bedöma utveckling och förändring av missbruks-
populationen. Med dessa indikatorer följer särskilda tolkningsproblem, 
samtidigt som många av dem är känsliga för bl.a. politiska, sociala, ad-
ministrativa och ekonomiska förändringar. För att ta ett enkelt exem-
pel. Om polisens resurser för narkotikabekämpning ökar, så kan t.ex. 
antalet narkotikabrott öka utan att missbrukssituationen i sig har för-
ändrats. Många indikatorer35 för att beskriva omfattningen och utveck-
lingen av missbruket hämtas från bl.a. följande undersökningar och 
statistikkällor:  

                                            
34. Oscarsson (1999:61).   
35. Se t.ex. Drogutvecklingen i Sverige Rapport 2000 (utges årligen av CAN och 

Folkhälsoinstitutet); Socialstyrelsen, Missbrukare och övriga vuxna – insatser år 2000, 
(årlig, men benämningen på rapporten kan variera); Oscarsson (2000:58-66). För ett 
längre historiskt perspektiv och en internationell överblick se Leissner (1997:38-46).  
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• Systembolagets försäljningsstatistik – antal (centi-)liter av olika ty-
per av drycker (ofta omräknat till ren alkohol) per (vuxen) person.  

• Skol- och värnpliktsundersökningarna – årsklasserna 6 (vartannat 
år) och 9, samt vid mönstringen tillfrågas om drogvanor och drog-
konsumtion under senaste månaden (veckan) eller någon gång. Båda 
undersökningarna har genomförts sedan början av 1970-talet.  

• Sjukvårdsstatistik – t.ex. antal dödsfall med alkohol/narkotikadiag-
nos eller i alkohol/narkotikarelaterade sjukdomar.  

• Socialtjänststatistik – olika uppgifter om antal kontakter vid alko-
holmottagningar och öppenvårdskliniker, vårdtillfällen vid öppna 
och slutna behandlingshem, antal vårddygn mm. 

• Polis-, tull- och kriminalvårdsstatistik – olika typer av ingripanden, 
drogbeslag och uppgifter om drogvanor bland personer på landets 
fängelser.  

• Bedömningar av på området ”sakkunnig” personal (används bl.a. i 
de s.k. case-finding undersökningarna för att uppskatta narkotika-
brukets omfattning).  

• Konsumtionsundersökningar bland ungdom 16-24 år (Ungdomsun-
dersökningen) har genomförts sedan slutet av 1970-talet först av 
SIFO och därefter av TEMO.  

• Konsumtionsundersökningar bland vuxna har genomförts sedan 
början av 1980-talet först av SIFO och därefter av TEMO.  

• Andra undersökningar, såsom ULF-undersökningarna vid SCB kan 
ibland innehålla allmän översiktlig drogrelevant information.  

I en av Välfärdskommitténs rapporter36 skriver Lars Oscarsson all-
mänt om de olika missbruksindikatorerna att: 

”Sammantaget torde dessa källor ge ett relativt gott underlag för att 
kunna bedöma trender och tendenser inom missbruksutvecklingen, 
medan faktiska siffror bör bedömas med försiktighet och sättas i rela-
tion till såväl mättekniska problem, förändringar i statistik-/register-
föring som förändringar i omvärldsfaktorer.” 

Om resurserna förändras, om andra prioriteringar görs, om drogre-
levanta omvärldsfaktorer förändras (t.ex. omfattningen av hembrän-

                                            
36. Oscarsson (2000:64) eller SOU 2000:38, sid. 64.  
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ning, försäljning av svartsprit) och om personalens uppgifter och kom-
petens förändras inom olika myndigheter (polis, sjukvård och social-
tjänst), så kan indikatorerna på missbruk påverkas utan att missbruket 
i verkligheten behöver ha förändrats eller så kan missbruket ha påver-
kats utan att det avspeglas av indikatorerna.  

Med de tidigare nämnda sex punkterna och med redovisningen av 
några centrala indikatorer på missbruksområdet vill vi lyfta fram ett 
sifferkritiskt perspektiv – inte förkasta statistiken – och i Brechts anda 
säga: ”Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: hur kom den hit?”37 Men när 
vi har satt fingret på varje siffra och känner till deras bakgrund och 
tillkomsthistoria kan siffrorna bli användbara. Vi vill alltså understry-
ka att det behövs kvalitativ kunskap för att krama ut information från 
kvantitativa data.  

I följande avsnitt görs ett försök till en kort sammanfattande be-
dömning av läget och, delvis också, utvecklingen under främst det se-
naste decenniet. Vi kommer att använda oss av socialläkaren och fors-
karen Jonas Åbergs målande sätt att försöka beskriva den svenska be-
folkningens bruk och missbruk av alkohol och narkotika med hjälp av 
två bilder – Gnurglan (eller ”Barbapappan”) och Tratten.38 Vi börjar 
med Gnurglan. 

Gnurglan – Om bruk och missbruk av alkohol 
Gnurglan är en päronformad figur som här används för att symboliskt 
visa hur alkoholkonsumtionen är fördelad bland den vuxna svenska 
befolkningen (knappt sju miljoner 16-84 år 1996). Majoriteten av kon-
sumenterna – fyra miljoner lågkonsumenter och knappt en miljon 
nykterister – finns i basen och i mitten av päronet, medan päronhalsen 
utgörs av drygt 1,1 miljoner medelkonsumenter, och päronets topp av 
cirka 575 000 högkonsumenter. Allt enligt SCB:s undersökning av 
svenska folkets levnadsförhållanden 1996/97.39 

                                            
37. Bertolt Brecht i dikten ”Lärandets lov”.  
38. Vi skulle naturligtvis kunna använda vår ”isbergsbild” på ett liknande sätt, 

men Åbergs bild är bättre – och roligare – här.     
39. Hög alkoholkonsumtion ≥30 (20) gram 100 procent alkohol/dag. Medelhög  

alkoholkonsumtion ≥ 18 (9) gram 100 procent alkohol/dag och ≤ 30 (20) gram 
100 procent alkohol/dag. Låg alkoholkonsumtion ≤ 18 (9) gram 100 procent alko-
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Helnyktra 10 18 

TOTALT 100 100 

Källa: Egen bearbetning av data i Folkhälso-
rapport 2001, kap. 6 (ULF-data 1996/97), samt 
Befolkningsutvecklingen under 250 år, tabell 
1.2 (år 1996), SCB.  

sumenterna står för en mycket stor del av alkoholkonsum-
an uppskattar att 10-15 procent av befolkningen står för halva 
nen och att 20 procent står för 80 procent av hela landets al-

sumtionen.40 Det innebär att 80 procent befolkningen (inklu-
15 procent helnykterister) svarar för 20 procent av konsum-

nomsnittliga alkoholkonsumtionen bland vuxna män (18-70 
r enligt de senaste 20 årens konsumtionsvaneundersökningar 
ppt 15 centiliter 100-procentig alkohol i veckan, dvs. ungefär 
ng” (en 37:a) starksprit i veckan. För kvinnorna pendlar mot-

                                                                                                    
pgifterna inom parentes gäller kvinnor. En grov ”översättning” är: 10 

rocent alkohol/dag ≈ lite drygt en vinflaska/vecka; 20 gram 100 pro-
l/dag ≈ drygt 2 vinflaskor/vecka och 30 gram 100 procent alkohol/dag 
skor/vecka. (Folkhälsorapport 2001:221). Även om det finns en hel del 
dessa siffror och indelningarna i konsumtionskategorier kan göras på 

å duger dessa data för att ge en översiktlig bild av volymen och omfatt-
venskarnas alkoholvanor. Berglund (2000:87 f) anger högkonsumtion av 
3 flaskor (2 flaskor) vin/vecka för män (kvinnor). I SBU (2001:14) anges 
d alkoholkonsumtion” inom forskarsamhället ofta definieras som tre 
 vin per vecka, 9–12 (6–9) burkar starköl per vecka eller 75 (50) cl stark-

cka för män (kvinnor).  
x. SOU 1999:137, sid. 324, Cullberg 1999:371, Drogutvecklingen i Sverige 

lnykterister 14 % (960 000) 
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svarande konsumtion kring 6 centiliter 100-procentig alkohol i veckan, 
dvs. ungefär en liten vinflaska (en 37:a) i veckan.41  

Enligt den tidigare nämnda SCB-undersökning var ungefär 12 pro-
cent av de vuxna männen och 5 procent av kvinnorna högkonsumen-
ter (se föregående tabell). Andelen högkonsumenter sjunker med sti-
gande ålder både bland män och kvinnor. Andelen storkonsumenter 
var lika hög bland manliga arbetare, lägre tjänstemän och gruppen mel-
lan och högre tjänstemän. Kvinnliga arbetare var storkonsumenter i 
lägre utsträckning än kvinnor inom tjänstemannayrkena.  

Hur ser den aktuella missbrukssituationen ut? Hur många missbru-
kare har vi? Att uppgifterna om antalet ”missbrukare” varierar så kraf-
tigt mellan olika källor beror på att ”missbruksbegreppet är vagt och 
att det inte finns några klara gränser mellan olika konsumtionskatego-
rier”,42 dvs. det finns inga enhetliga begrepp och definitioner av t.ex. ett 
socialt acceptabelt dryckesmönster, storkonsumtion, alkoholberoende, 
missbruk och allvarligt missbruk. Men, som vi tidigare nämnt finns det 
försök att införa ett mer systematiskt språkbruk (se sid. 33 ff), även om 
det inte har slagit igenom. Att missbruksbegreppet är mångtydigt 
framgår dock tydligt av de uppgifter som refereras i följande stycke där 
en rad olika begrepp kommer till användning, utan att innebörden av 
dem eller deras inbördes relation är möjlig att klargöra.  

Man räknar med att 10–20 (15) procent av den manliga befolkningen, 
och knappt hälften så stor andel av kvinnorna (cirka 5 procent), ut-
vecklar ett alkoholberoende,43 vilket motsvarar knappt 600 000 till 

                                            
41. Den verkliga konsumtionsnivån är högre – många underskattar sin konsum-

tion, andra ger en felaktig bild, men viktigast är att många ”högkonsumenter” inte 
nås av enkätundersökningar. (Drogutvecklingen i Sverige 2000:62). Utförlig drogsta-
tistik redovisas årligen i nämnda rapport, som utges av Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsoinstitutet.  

42. Se t.ex. CAN, Drogutvecklingen i Sverige (2000:49).  
43. Nordegren och Tunvig (1997:22-24). Egen beräkning av antalet missbrukare, i 

detta stycke, baseras på antal vuxna män respektive kvinnor 16-84 år 1996. Jämför 
även med CAN, Drogutvecklingen i Sverige (2000:92), som anger att 13 procent (7 
procent) män (kvinnor) har en problematisk eller skadlig alkoholkonsumtion. En-
ligt ”SBU:s sammanfattning och slutsatser” (SBU 2001/I:11) har ”stora befolknings-
undersökningar i USA” visat att ”10–15 procent av alla män och cirka 5 procent av 
alla kvinnor har ett kroniskt alkoholberoende. Av dessa är ungefär en fjärdedel i en 
fas av aktivt missbruk”, vilket förefaller ligga i linje med svenska data. (I den debatt 
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högst 800 000 personer. Enligt Nordegren och Tunvig beräknas 2–3 
procent av alla vuxna män (ca 80 000) få allvarliga missbruksproblem. 
Till detta bör sannolikt läggas ungefär hälften så många kvinnor. Enligt 
Cullberg (1999:371) finns det ca 250 000 alkoholmissbrukare, av vilka 
ungefär en tredjedel är kända inom vårdapparaten – främst inom soci-
alvården. Liknande siffror redovisas av Andréasson, som räknar med 
att ca 500 000 personer uppvisar ett riskbeteende på alkoholområdet, 
att ca 250 000 personer är beroende och ca 50 000 personer är svårt be-
roende av alkohol.44 

Hur ser dagens svenska alkoholkonsumtion ut ur ett historiskt och 
internationellt perspektiv? Dricker vi mer? Dricker vi mindre? Dricker 
vi annorlunda? När det gäller alkoholkonsumtionen i stort i Sverige 
upphörde ökningen av den totala alkoholkonsumtionen i mitten av 
1970-talet för att istället minska något under 1980-talet. Och även om 
det finns enskilda förändringar (t.ex. ökad vinkonsumtion, ökad kon-
sumtion bland ungdomar och kvinnor), så tycks helhetsmönstret un-
der det senaste decenniet ha varit relativt stabilt.45 Mönstret är likartat 
internationellt – det finns vissa tendenser till likriktning kring en in-
ternationell konsumtionsnivå och även till ett mer likartat konsum-
tionsmönster. Det kan dock vara viktigt att påpeka att den svenska al-
koholkonsumtionen fortfarande är låg i ett internationellt perspektiv. 
Ser vi enbart till de nordiska länderna så har Danmark i det närmaste 
en dubbelt så hög alkoholkonsumtion som Sverige, Norge och Island, 
medan Finlands konsumtion ligger ungefär mitt emellan.46 Det svenska 
dryckesmönstret och dryckesvanorna har också förändrats från att ti-
digare ha varit starkt dominerat av sprit till att idag bestå av starksprit, 
vin och öl i ungefär samma omfattning (räknat i liter 100% alkohol). 
Berusningsdrickandet är fortfarande vanligt bland svenskarna, restau-

                                                                                                                    
som blossat upp med anledning av SBU-rapporten kritiseras dessa uppgifter av Mä-
kelä, se Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift nr 5-6, 2001, sid. 508.)   

44. Andréasson (1999:44).    
45. Konsumtionen har dock börjat öka under senare delen av 1990-talet och ök-

ningen har fortsatt under 2000-talet.  
46. Drogutvecklingen i Sverige (2000:kap. 3, särskilt sid. 72, 87f, 107ff, och 2001:29). 

Se även Socialstyrelsen, EpC (2001a:kap. 7:172, 194f).  
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rangdrickandet har ökat i omfattning och i ett längre perspektiv har 
fler kvinnor börjat dricka sprit47 för att nämna några förändringar.    

Tratten – Om bruk och missbruk av narkotika 
Narkotikamissbruket kan beskrivas med hjälp av en uppochnedvänd 
tratt. Även om de exakta siffrorna varierar mellan åren, så lär ”tratt-
formen” bestå. Uppgifterna i ”tratten” och i tabellen på nästa sida gäll-
er situationen 1998. De visar att en överväldigande majoritet (ca 5,85 
miljoner) av den vuxna befolkningen (6,5 miljoner 15-75 år 1998) inte 
har någon som helst egen erfarenhet av narkotika. Knappt 10 procent 
av de vuxna (ca 600 000) säger att de har prövat narkotika någon gång i 
livet – betydligt fler män än kvinnor. En bråkdel (drygt 30 000) av de 
som har prövat narkotika någon gång i livet har gjort det den senaste 
månaden.48. Antalet riktigt tunga narkotikamissbrukare uppskattades 
nyligen till ca 26 000 (för år 1998).49  

Det är svårt att ge en bra helhetsbild av narkotikamissbruket, som 
enligt flera olika indikatorer, fortsätter att öka – fler har skaffat sig er-
farenhet av narkotika och även det tunga missbruket tycks fortsätta att 
öka. Det vi har valt att visa med ”tratten” är alltså situationen 1998, 
dvs. det senaste året med data om det tunga missbruket. Oaktat detta 
gäller tratt-bilden fortfarande i stort. Vad vi vet är att en stor majoritet 
inte alls befattar sig med narkotika, att en mindre grupp på maximalt 
ca 10 procent i befolkningen (ca 620 000 år 1998) någon gång i livet har 

                                            
47. Helmersson Bergmark (1999:26-35) lyfter dock fram en mer motsägelsefull 

bild av kvinnors drickande under de senaste decennierna – fler är nykterister, sam-
tidigt som de kvinnor som dricker alkohol dricker mer. Enligt Helmersson Berg-
mark gäller detta även för ungdomar (personlig kommentar). 

48. Observera att den vuxna befolkningen här är 15-75 år (6,5 miljoner) – ej 18-70 
år, även om informationen i Drogutvecklingen i Sverige 2000:57, 127 är lite oklar. I 
tabell 1 avgränsades den till 16-84 år (6,9 miljoner). Observera även att kategorierna 
”någon gång”, ”senaste månaden” och ”injicerat eller dagligt bruk” inte är varandra 
uteslutande, utan en precisering (undergrupp) av föregående kategori. Vi saknar 
alltså uppgifter om storleken på en ”mellankategori” av narkotikamissbrukare.  

49. I en studie som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning (CAN) på uppdrag av Socialdepartementet inom ramen för MAX-
projektet – narkotikamissbruk bland sociala marginalgrupper. Osäkerheten är stor 
(± 2 500). 
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hängett sig åt ett s.k. tillfälligt (experimentellt) bruk av narkotika och att 
en grupp om ca 26 000 personer klassificeras som tunga missbrukare.50 
Mellan dessa två kategorier finns en grupp av regelbundna narkotika-
missbrukare, vars storlek är svår att bestämma med vanliga enkätmeto-
der – urvalen blir för små och osäkerheten i skattningarna för stor ge-
nom att gruppen trots allt är så liten.51  
  

Tabell 3:  Narkotikakonsumtion bland 
män och kvinnor 15-75 år 
1998. Procent.  
Injicerat el. dagligt bruk: <0,5% (26 000)
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Källa: Egen bearbetning av data i Drogutveck-
lingen i Sverige (2000:265), befolkningsdata från 
Statistisk årsbok 2000:57-59, samt data från UNO-
undersökningen 1998.  

r det gäller erfarenheterna av narkotika bland elever i årskurs 9, 
pger tio procent av pojkarna och åtta procent av flickorna att de 
 gång prövat narkotika när de tillfrågades år 2000. Mätningarna 
ar genomförts årligen sedan 1971 visar att ca 15 procent av ele-

 hade prövat narkotika i början av 1970-talet. Därefter sjönk siff-
, så att de under perioden 1984–1994 pendlade mellan 3–5 procent, 
t åter börja stiga mot slutet av 1990-talet. Det finns ingen systema-
ller större skillnad mellan pojkars och flickors drogerfarenheter 
 enkätdata under dessa år. Drogerfarenheterna bland mönstrade 
nger uppvisar ett likartat utvecklingsmönster, men siffrorna lig-

                                  
ed tillfälligt (experimentellt) bruk av narkotika avses ”narkotikaanvändning 

 begränsat antal tillfällen, eller mindre regelbunden användning” och med 
arkotikamissbruk avses ”injektion av narkotika under det senaste året oav-

ekvens eller, om injektion inte förekommit, daglig eller så gott som daglig 
ning av narkotika under de senaste fyra veckorna” (se Drogutvecklingen i 
 2001: 31f, samt Olsson 1990:83f (eller SOU 1990:90, sid. 83f.) 
e Olsson 1990:83f (eller SOU 1990:90, sid. 83f.) 

Aldrig: 90% (5 850 000)  
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ger på en något högre nivå (17 procent hade t.ex. prövat narkotika nå-
gon gång bland de som tillfrågades 1999). Både i skol- och mönstrings-
undersökningen hade en mindre andel använt narkotika den senaste 
månaden – under senare delen av 1990-talet pendlade siffrorna mellan 
1–3 procent. Bland ungdomar 16–24 år uppgav ca 5 procent att de hade 
prövat narkotika de senaste tolv månaderna. Och bland vuxna (15–75 
år) visar den senast aktuella siffran att 12 procent (ca 800 000 personer) 
prövat narkotika någon gång.52 Bland vuxna är narkotikaerfarenhet 
nästan dubbelt så vanlig bland män som hos kvinnor. Det är mycket 
ovanligt med drogerfarenhet bland personer som är 50 år och äldre. 
Det bör också påpekas att erfarenheterna av narkotika är betydligt van-
ligare bland folk som bor i storstadsområdena än bland folk på mindre 
orter och i glesbygd.53  

När det gäller det tunga narkotikamissbruket finns idag tillgång till 
aktuell och uppdaterad information från de tre Utredningarna om 
Narkotikamissbrukets Omfattning (UNO), som har genomförts 1979, 
1992 och 1998 med varierande urval54 i form av s.k. case-finding studier, 
som innebär att myndigheter, organisationer, socialtjänst, sjukvård, po-
lis, tull, kriminalvård, behandlingshem m.fl. rapporterar vilka narkoti-
kamissbrukare de har varit i kontakt med och bl.a. redovisar deras 
kön, ålder, missbruksmönster och sociala förhållanden. Med en speciell 
statistisk metodik55 har man sedan uppskattat mörkertalet, dvs. de 
missbrukare som man inte hittat med sin case-finding metodik. Enligt 
uppgift har tekniken utvecklats, så att man har kunnat räkna om – 
korrigera vissa felkällor – i de två tidigare undersökningarna, vilket bi-
dragit till att det uppskattade antalet missbrukare har ökat. En sam-
manfattning av några uppgifter om gruppen tunga narkotikamissbru-
kare redovisas i tabellen på följande sida.  

                                            
52. Att situationen förändras relativt snabbt kan illustreras med uppgifterna i 

Åberg (1987:14), som skriver: ”Vi har idag i Sverige drygt 250 000 personer som an-
vänder eller har använt narkotika. 10–15 000 har blivit kvar i ett tungt missbruk.” 

53. Uppgifterna har hämtats från Drogutvecklingen i Sverige 2000 och 2001.  
54. UNO-undersökningen 1979 genomfördes i landets alla kommuner, under-

sökningen 1992 i 100 kommuner och undersökningen 1998 i 47 kommuner Olsson 
m.fl. (2001).  

55. Se Olsson (2001:17f) för en beskrivning av ”capture-recapture” metodiken. 
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Av tabellen framgår att gruppen tunga narkotikamissbrukare har 
blivit äldre för varje undersökning. Det framgår tydligt både av den 
ökade genomsnittsåldern – från 27 år, till 32 år och nu senast 35 år – 
och av åldersfördelningen – andelen 40 år och äldre har t.ex. stigit från 
6 procent till 30 procent på knappt 20 år (1979–1998), samtidigt som an-
delen yngre har sjunkit, även om vi kan se en svag ökning bland de all-
ra yngsta. En växande andel av gruppen har missbrukat i minst 10 år – 
en kraftig ökning från 19 procent 1979 till 47 procent 1992, och en svag 
ökning till 52 procent 1998. Kvinnoandelen har legat relativt stabilt 
strax under 25 procent vid alla tre undersökningarna.  

Tabell 4: Tunga narkotikamissbrukare enligt UNO-undersökningarna
56
 1979, 1992 

och 1998. Åldersfördelning, medelålder, andel kvinnor, andel som miss-
brukat minst 10 år, injicerat senaste året, brukar alkohol och narkotika.  

1979 1992 1998 
Ålder, kön och missbruk 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

 – 19 år 975 7% 284 1% 797 3% 

20 – 29 år 9 337 62% 5 703 30% 6 787 26% 

30 – 39 år  3 595 24% 8 987 47% 10 530 41% 

40 – 49 år 677 5% 3 299 17% 6 614 25% 

50 – år  212 1% 689 4% 1 197 5% 

Okänt 204 1% 38 0% 75 0% 

Totalt 15 000 100% 19 000 100% 26 000 100% 

          

Medelålder 27 år   32 år   35 år   

% kvinnor  24%  22%  23% 

% missbrukat minst 10 år  19%  47%  52% 

% injicerat senaste året  82%  93%  89% 

% samtidigt alkoholmissbruk  47%  47%  42% 

Vi ser även att injektionsmissbruket är mycket vanligt bland miss-
brukarna. Centralstimulantia (främst amfetamin) och opiater (främst 
heroin) har tillsammans med cannabis varit dominerande missbruks-
medel under hela perioden, men konsumtionsmönstret har förändrats 
rätt kraftigt under perioden och den senaste undersökningen visar att 
andra preparat sannolikt har fått en allt större betydelse. Knappt hälf-
ten av de tunga narkotikamissbrukarna missbrukar också alkohol. Till 

                                            
56. Olsson m.fl. 2001:38 och tabell 3-7, 19, (aktualiserade data jämfört med ”Press-

meddelande” från CAN 2001-02-01, samt Drogutvecklingen i Sverige 2000:130-141.) 



Drogproblemet i siffror  Centrum för Välfärdsforskning 

 48

detta kommer även bruk av läkemedel (lugnande medel) och i några få 
fall även dopingpreparat. Det finns tecken på att det tunga missbruket 
har fortsatt att öka och att koncentrationen till storstadsregionerna 
kan vara över två tredjedelar57 av alla tunga missbrukare.  

Ur ett internationellt perspektiv ligger narkotikamissbruket i Sveri-
ge på en låg nivå, men trenden – att fler ungdomar och vuxna prövar 
narkotika – följer i stort utvecklingen i andra europeiska länder. Det är 
som redan tidigare påpekats svårt att göra internationella jämförelser, 
men om siffrorna tolkas med försiktighet, så kan dessa ändå ge en upp-
fattning om narkotikasituationen i olika länder. Svenska skolelever 
(15–16 år) hade t.ex. en mycket liten erfarenhet av narkotika (6 pro-
cent) – ”prövat narkotika någon gång” – jämfört med elever i många 
andra europeiska länder (Storbritannien 42 procent, Irland 37, Tjeckien 
23, Italien 21 och Danmark 18 procent) enligt en sameuropeisk studie 
som gjordes 1995. Eleverna i Finland och Norge hade i stort samma er-
farenheter som sina svenska kamrater, medan 10 procent av eleverna på 
Island hade denna typ av erfarenheter. De lägsta nivåerna fanns på Mal-
ta och i Litauen (2–3 procent).58  

När det gäller vuxnas erfarenheter av narkotika finns en studie från 
1999 om situationen i ett antal europeiska länder – alla ingick inte. 
Bland de länder som ingick i studien hade Danmark, England/Wales 
och Spanien en hög andel som antingen prövat narkotika någon gång i 
livet eller under det senaste året. Höga nivåer fanns även i Frankrike 
och Holland. Låga nivåer uppvisades däremot i bl.a. Belgien, Finland, 
forna Östtyskland och Sverige. När det gäller det tunga missbrukets 
omfattning ligger Italien, Luxemburg och Storbritannien i topp, medan 
Belgien, Danmark, Frankrike, Irland och Norge intar en mellanposi-

                                            
57. Förändringen 1979–1992 (Drogutvecklingen 2000:140). Mellan 1992–1998 har 

däremot ökningen av personer misstänkta för narkotikabrott och första gången 
vårdade narkomaner inom slutenvården varit kraftigare i Övriga län än i Storstads-
länen. Narkotikarelaterade dödsfall har dock ökat mest i Storstadslänen.  

58. Uppgifter om ungdomen kommer från ESPAD (The European School Sur-
vey Project on Alcohol and Other Drugs)-undersökningen, Drogutvecklingen i Sve-
rige 2000:56, 154.  
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tion. Finland, Holland, Sverige, Tyskland och Österrike låg alla på en 
lägre nivå.59  

Man kan fråga sig varför narkotikamissbruket i Sverige ligger på en 
så pass låg nivå som det gör? En förklaring kan sannolikt vara att nar-
kotikabruket är en relativt ny företeelse i Sverige – man brukar ange 
slutet av 1960-talet som det moderna narkotikabrukets etableringsfas. 
En annan förklaring kan vara Sveriges geografiska läge, som menar en 
del (åtminstone tidigare) skulle bidra till att minska exponeringen för 
narkotika, och relativa välstånd, som skulle hålla tillbaka efterfrågan. 
En tredje förklaring kan ha att göra med en mycket restriktiv svensk 
narkotika- och drogpolitik rent allmänt, vilket säkerligen också bidra-
git till att hålla den svenska alkoholkonsumtionen på en internationellt 
sett låg nivå även om den idag är nästan dubbelt så hög som den var 
under perioden 1910–1945, då den var som lägst i Sverige.     

                                            
59. Uppgifter om vuxna och tunga missbrukare kommer från EMCDDA (Euro-

pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) enligt Drogutvecklingen i 
Sverige 2000:154ff.  
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Missbrukets effekter 

Vad får den svenska drogkonsumtionen – både bruk och missbruk – 
för effekter och konsekvenser för individ och samhälle? Vi kommer 
inte att ta upp hela den frågan, utan koncentrerar oss i första hand på 
effekterna i stort av konsumtionen av alkohol- och narkotika, såsom 
de framgår av aktuell litteratur. Det är, som vi redan påpekat flera 
gånger tidigare, av flera olika skäl inte möjligt att besvara frågan på ett 
exakt och entydigt sätt. Men det är möjligt att ange olika typer av ef-
fekter och även antyda storleksordningen av de olika effekterna. Mål-
sättningen med redovisningen här är främst att ge en grov bild av 
främst alkohol- och narkotikaproblemets omfattning och utvecklings-
tendenser i Sverige kring millennieskiftet.  

Alkoholens sociala kostnader 
Uppgifterna om antalet dödsfall per år som är direkt alkoholrelaterade, 
dvs. där den underliggande dödsorsaken är alkoholpsykos, alkoholism, 
levercirrhos eller alkoholförgiftning, låg 1997 på cirka 1 000 personer. 
Den alkoholrelaterade dödligheten – underliggande eller bidragande 
dödsorsak – låg samma år på nästan 2 600.60 Antalet dödsfall som är in-
direkt orsakade av alkohol – såsom merparten av dödsfallen i mat-
strupscancer, en mindre andel av några andra sjukdomar, upp till hälf-
ten av vissa typer av olycksfall med dödlig utgång, en hög andel (ca 40 
procent) av alla självmord – uppskattas sammanlagt till cirka sex gånger 
fler än de direkt alkoholrelaterade dödsfallen. Det ger ytterligare cirka 
6 000 dödsfall, vilket stämmer relativt väl med de uppgifter som ofta 

                                            
60. Drogutvecklingen i Sverige (2000:kap. 3, särskilt sid. 96-99 och tabell 43–49), 

samt Socialstyrelsen, EpC (2000b:222).  
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anges i litteraturen.61 Till detta kommer många förlorade levnadsår på 
grund av för tidig död förorsakad av alkoholkonsumtion.62 Man räknar 
t.ex. med att ca 25 procent av alla dödsfall i åldern 20–49 år ”orsakas” av 
alkohol.63 Om vi spinner vidare på sjukvårdstemat, så räknar man med 
att ca 10 procent av patienterna inom den slutna sjukhusvården har 
sjukdomar som är alkoholrelaterade. Av personer som söker sig till 
sjukvårdens akutmottagningar kan mellan 15 och 30 procent vara alko-
holpåverkade och/eller kända missbrukare.64  

Utöver sjuklighet och dödlighet förknippas alkoholkonsumtion 
även med skador, brott och olycksfall. Alkohol spelar t.ex. en stor roll 
vid olika typer av våldsbrott – 70 procent av gärningsmännen och 40 
procent av offren, i polisanmälningar där våld förekommer, är påver-
kade av alkohol. Om det är alkoholen, personerna som dricker, sprit-
vanorna eller miljön personerna befinner sig i eller en kombination av 
dessa faktorer som orsakar våldet kan diskuteras. Men sambandet mel-
lan alkohol och våld är t.ex. inte lika starkt i Danmark, som i Sverige 
och Finland.  

Missbruket av alkohol har också effekter på arbetsliv och familje-
situation – för de som inte är ensamboende. Merparten – siffror på 90 
procent anges – av problemdrickarna och högkonsumenterna har en 
anställning. Gruppen domineras av yngre män och kvinnor.65 Förvån-
ansvärt få studier behandlar, så vitt vi kan finna, alkoholproblemen i 
arbetslivet. När det gäller familjen är barnens villkor av central bety-
delse. Enligt vissa uppskattningar lever mer än 100 000 barn i familjer 
där minst en av föräldrarna har alkoholproblem.66 Enligt andra upp-
skattningar kan det vara frågan om 175 –200 000 barn som lever med 
(minst) en vuxen som har alkoholproblem.67 Många kvinnor har natur-

                                            
61. I många källor anges antalet dödsfall pga. alkoholmissbruk till något mellan 

5 000 och 7 000 personer. Se t.ex. SOU 1998:43, sid. 142f, SOU 1999:137, sid. 323, 332, 
Cullberg 1999:371. Det går dock inte, av redovisade data, att se hur antalsuppgifter-
na har räknats fram och det spelar ingen större roll i detta sammanhang.  

62. Andréasson 2000:14.  
63. Socialstyrelsen, EpC (2001b:222).  
64. SOU 1999:137, sid. 332f.  
65. Andréasson (2000:24).  
66. SOU 1999:137, sid. 333.   
67. Nordqvist 2001:4, som hänvisar till sid. 9 i Hansen, Frid (red.) (1995). Barn i 

familjer med missbruksproblem. Studentlitteratur.   
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ligtvis också på olika sätt en svår situation i de familjer där mannen är 
missbrukare. Kring varje missbrukare finns ofta även ett nätverk som 
kan bestå av föräldrar, syskon, andra anhöriga, vänner och arbetskam-
rater, som på olika sätt också kan beröras mer eller mindre direkt av 
missbruket.  

Narkotikans sociala kostnader 
Jämfört med de alkoholrelaterade dödsfallen är de narkotikarelaterade 
dödsfallen betydligt färre, även om de med vissa variationer har stigit 
från ca 30–40 i början på 1970-talet till ca 140–150 i mitten av 1980-talet 
och i slutet av 1990-talet tycks hamna över 250.68 Ökningen anses bl.a. 
bero på introduktionen av heroin och på att missbrukspopulationen 
blivit allt äldre69 – vilket även framgår av tabell 4, sid. 47. Det kan vara 
svårt att ge dessa siffror en begriplig innebörd för en ovan läsare. Om 
vi däremot anger hur mycket större risken att avlida är för en viss ka-
tegori av narkotikamissbrukare jämfört med motsvarande grupp i 
normalbefolkningen (samma köns- och åldersfördelning), så blir upp-
gifterna mer begripliga. Det finns studier som bl.a. visar att: 

• Sjukhusvårdade narkotikamissbrukare har 5 gånger högre dödsrisk 
(en undersökning i Stockholms län).  

• Heroinmissbrukare har 16 gånger högre dödsrisk och amfetamin-
missbrukare 8 gånger högre dödsrisk.70  

Andra jämförelser ger andra resultat, men uppenbart är att narkoti-
kamissbrukarna riskerar att dö i förtid. Även sjukligheten bland nar-
komaner är mycket högre än för motsvarande åldersgrupper i normal-
befolkningen. Detta beror bl.a. på narkotikans direkta effekter, hur 
den intas och på narkomanens livsstil och livsmiljö. Det anses att livs-
stils- och livsmiljöfaktorer ofta kan spela en större roll för sjukdom 
och dödlighet än de narkotiska preparaten i sig. Statistiken på området 
är dock mycket bristfällig – det är t.ex. svårt att identifiera missbru-
karna i de flesta sjukdiagnoser. Genom smittskyddslagens bestämmel-
ser finns dock statistik om antalet fall av hepatit (gulsot) och hiv, som 

                                            
68. Drogutvecklingen i Sverige 2000:152ff, 297 (tabell 97). Dödsfallsklassificeringen 

har förändrats vid olika tillfällen, vilket försvårar detaljerade jämförelser över tid.   
69. SOU 1999:137, sid. 360.  
70. Tunvig, Olsson Krantz 1989, enligt Drogutvecklingen i Sverige 2000: 152f.  



Centrum för Välfärdsforskning  Drogproblemet i siffror 

 53

uppkommit genom injektionsmissbruk. År 1999 fanns totalt ca 2 500 
hepatitfall (hepatit B och hepatit C) i Sverige, medan antalet intrave-
nöst hiv-smittade samma år var 15 (av totalt 217 hiv-smittade). Det var 
en drastisk sänkning från 1986 då motsvarande siffror var 204 av 964. 71 
Obehandlad hepatit, som är en virussjukdom, ger svåra leverskador 
och kan bidra till för tidig död. Omkring hälften av de intravenösa 
missbrukarna i Sverige lär ha hepatit-B och cirka 90 procent hepatit-C 
virus.72  

Andelen hepatit-B och hepatit-C fall på Vårnäs var knappt 10 re-
spektive drygt 20 procent av de intagna på Öppet Intag, som vi redovi-
sat i vår första rapport,73 men då bör vi beakta att andelen narkotika-
missbrukare av olika slag – inte bara injektionsmissbrukare – bara är ca 
en tredjedel. Mot den bakgrunden förefaller siffrorna på Vårnäs att 
stämma relativt väl med ovan redovisade nationella data.  

Genom att all hantering av narkotika är kriminell hamnar många 
narkotikamissbrukare i fängelse genom att inneha, använda och sprida 
narkotika. Våldsbrott, stöld och bedrägeri är också ofta förknippade 
med narkotika och kan i sin tur medföra fängelsestraff. I en undersök-
ning av inbrottstjuvar i Stockholm på 1970-talet fann man t.ex. att 10 
procent av tjuvarna, varav ca 75 procent var narkotikamissbrukare, 
stod för 90 procent av stölderna.74 Brottsligheten kan vara ett sätt att 
finansiera drogmissbruket, som ofta är mycket kostsamt. Dygnsdosen 
för en heroinmissbrukare under den mest aktiva missbruksperioden 
kan t.ex. kosta ca 3 000 konor. Enligt samma beräkningar blir den ge-
nomsnittliga dygnskostnaden för en tung narkotikamissbrukare 600 
kronor per dag under ett år, dvs. en genomsnittlig årskostnad på cirka 
220 000 kronor, vilket motsvarar en nettomånadslön på drygt 18 000 
kronor.75 Det kan man inte klara av på en normal lön och ännu mindre 
med förtidspensioner eller socialbidrag. Det är här den drogrelaterade 

                                            
71. Drogutvecklingen i Sverige 2000:151f, 294f (tabell 93-95), SOU 1999:137, sid. 333.  
72. SOU 2000:126, sid. 175ff. 
73. Ekholm, Jonsson, Sidebäck (1999).   
74. Se referenser i SOU 1999:137, sid. 361.   
75. SOU 2000:126, Bilaga 3, ”Samhällets kostnader för narkotikamissbrukare”, 

sid. 349-363. (Underlaget har tagits fram av doktoranden Kari Jess). Kostnaderna är 
tidsberoende, men kan enligt vissa bedömningar vara lägre idag.  
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kriminaliteten kommer in, som ett nödvändigt ont för att finansiera 
missbruket.  

I vår tidigare nämnda Vårnäsrapport fann vi att tre fjärdedelar av de 
som varit inskrivna på Vårnäs (Öppet Intag) hade varit dömda för brott 
och att hälften av de dömda också hade haft en fängelsedom. Detta är 
dock något som främst gäller männen – nästan 60 procent av kvinnor-
na var inte dömda, medan 90 procent av männen var dömda och lite 
drygt hälften av alla män hade en fängelsedom bakom sig.  

Mot den här bakgrunden är det inte konstigt att levnadsvillkoren för 
många av de tyngre missbrukarna är svåra. I en undersökning från 1997 
fann man t.ex. ca 36 procent bostadslösa bland vissa grupper av miss-
brukare (centralstimulantia och heroin), vilket var en ökning jämfört 
med situationen 1995. I ovannämnda undersökning fann man även att 
en femtedel hade sjukbidrag eller förtidspension, drygt hälften (55 pro-
cent) socialbidrag och cirka 6 procent uppgav att de försörjde sig på 
kriminalitet och prostitution. 76  

I vår första Vårnässtudie fann vi att endast sex procent av de in-
skrivna uppgav sig vara bostadslösa. Tre fjärdedelar hade egen bostad – 
en högre andel bland kvinnorna (86 procent) än bland männen (71 pro-
cent). Ungefär en fjärdedel försörjde sig huvudsakligen via lön, en lika 
stor grupp via socialbidrag och ungefär 15 procent hade sjukbidrag eller 
förtidspension. Här var könsskillnaderna inte så stora, medan ålders-
skillnaderna var tydliga när det gäller socialbidrag (andelen yngre per-
soner var högst) och förtidspension (andelen äldre högst).  

I en registerstudie av 11 000 personer som varit inskrivna i sjukvår-
den för narkomani åren 1986–1994 fann man, vilket kan vara värt att 
notera, att någon form av arbetsinkomster stod för merparten av dessa 
personers disponibla inkomster (75 procent 1986 respektive ca 50 pro-
cent 1994). Bostadssituationen var mycket problematisk. Många sakna-
de fast adress (27 procent av kvinnorna och 36 procent av männen 
1990), andra hade vräkts från sin bostad. Missbrukarna framstår i denna 
studie som ”en grupp människor med förhållandevis usel ekonomi, 
hög sjuk- och dödlighet, stor kriminell erfarenhet och med ett osäkert 
boende.”77  

                                            
76. SOU 1999:137, sid. 357, som refererar till en klientundersökning genomförd 

av socialtjänsten i Stockholm. 
77. Socialstyrelsen, EpC 2001:180.   
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I ännu högre grad än alkoholmissbrukarna drabbas narkotikamiss-
brukarna av en rad sociala problem när det gäller familj, barn, vänner 
och bekanta. De tunga missbrukarna har mer eller mindre brutit alla 
sociala band, medan personer som är på glid in i ett mer eller mindre 
permanent drogmissbruk befinner sig i en mellanställning. Men genom 
att drogmissbruket i Sverige fortfarande ligger långt ifrån alkoholmiss-
brukets nivåer är det inte lika många enskilda individer som drabbas av 
narkotikaproblematiken. I Vårnässtudien, som nämnts tidigare, fann vi 
att kvinnorna i betydligt högre utsträckning än männen enbart um-
gicks med andra missbrukare – 55 procent jämfört med 28 procent. 
Detta liksom en rad andra fakta antyder att det är viktigt att beakta 
könsdimensionen när missbruksfrågor studeras.  

De går ingen skarp gräns mellan t.ex. alkohol- och narkotikamiss-
brukare. En hel del av missbrukarna använder flera droger. Blandmiss-
bruket är vanligt förekommande, även om den stora missbruksgrup-
pen fortfarande utgörs av mer eller mindre rena alkoholister. I Vårnäs-
populationen är t.ex. drygt femtio procent rena alkoholister, ca sex 
procent rena narkomaner och knappt en procent rena läkemedelsmiss-
brukare, vilket innebär att andelen blandmissbrukare – alla kategorier 
– är över 40 procent. Det svåra missbruket är förenat med stora sociala 
problem, såsom hemlöshet, psykiska och hälsomässiga problem. Olika 
studier visar att alkohol- och drogproblem är mycket vanligt bland per-
soner som är hemlösa. Omkring hälften av de hemlösa uppbär socialbi-
drag och drygt en fjärdedel har förtidspension eller sjukbidrag.78 

Missbrukets ekonomiska konsekvenser 
Vi ska nu avrunda överblicken av alkoholmissbrukets effekter genom 
att redovisa några övergripande uppgifter om missbrukets ekonomiska 
konsekvenser. Även här är uppskattningarna relativt grova. En rad 
studier från olika länder uppskattar samhällets kostnader för alkohol(-
miss)bruket till mellan två och åtta procent av landets bruttonational-
produkt (BNP).79 Enligt andra uppskattningar ligger dessa kostnader i 

                                            
78. SOU 2000:14, sid. 103, 109.  
79. Andréasson (2000:13). Jämför även SBU 2001/I:11.  
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Sverige någonstans i intervallet mellan 50–80 (100) miljarder kronor 
per år.80 Bland kostnadsposterna ingår då, enligt Andréasson, bl.a.:   

• Kostnader för alkoholrelaterad vård och behandling (främst sjuk-
vård och socialtjänst).  

• Kostnader för alkoholrelaterade sociala problem, t.ex. familjestör-
ningar, misshandel, bostadsproblem.  

• Kostnader för alkoholrelaterade trafikolyckor.  
• Kostnader för produktivitetsminskningar till följd av sjukdomar, 

skador och förtida död orsakad av alkohol.  
• Kostnader uppkomna i samband med alkoholrelaterad kriminalitet. 

                                            
80. Se t.ex. SOU 1999:137, sid. 333, Cullberg 1999:371. SBU 2001/I:11 anger 30–120 

miljarder kr per år. 
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Sammanfattning 

Alkoholen är ett stort folkhälsoproblem. Och så i växande utsträck-
ning. Narkotikan har inte tillnärmelsevis samma kvantitativa spridning 
i den svenska befolkning. Den kan fortfarande karaktäriseras som ett 
kriminal- och socialpolitiskt problem. Men bruket av narkotika växer.  

Den svenska alkoholpolitiken har länge baserats på höga skatter och 
begränsad tillgänglighet, som verksamma instrument, enligt totalkon-
sumtionsmodellens teoretiska grundvalar. När dessa instrument idag 
raseras ökar spritkonsumtionen i snabb takt. Narkotikapolitiken som 
haft nolltoleransen som sitt rättesnöre eroderar under det samlade 
trycket av ekonomiska besparingar och begränsade möjligheter att för-
hindra narkotikans spridning. Lösningen blir att omdefiniera proble-
met.  

Vi har med stöd av två lånade bilder – Gnurglan (sid. 40 ff) och Trat-
ten (sid. 44 ff) – försökt beskriva drogproblemets kvantitativa omfatt-
ning. Enligt relativt samstämmiga uppgifter finns det idag i Sverige un-
gefär en halv miljon högkonsumenter av alkohol, hälften så många är 
beroende av alkohol och en mindre grupp bland dessa är svårt beroen-
de av alkohol. Siffrorna kan variera i olika uppskattningar, men det är 
frågan om mycket stora tal. Och mycket personligt lidande. Bruket 
och missbruket är i grova tal dubbelt så stort bland män som bland 
kvinnor. I jämlikhetens namn sker dock en utjämning mellan könen 
även på detta område, samtidigt som vi vet att kvinnor har en lägre to-
leransnivå än män när det gäller sprit.  

Narkotikamissbruket är mindre vanligt; ungefär 90 procent av be-
folkningen har aldrig prövat på narkotika. Fler kvinnor än män är 
oskulder på detta område. Om 600 000 har prövat på narkotika någon 
gång i livet, så visar olika undersökningar att endast en bråkdel (drygt 
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30 000) har gjort det den senaste månaden. Även om dessa siffror måste 
tas med en nypa salt, så bör de numeriska proportionerna stämma på 
ett ungefär. I en nyligen slutförd studie av antalet tunga narkotika-
missbrukare (se sid. 47) uppskattas dessa till ungefär 26 000 personer – 
nästan en dubblering från 1979 års uppskattade siffra på 15 000 tunga 
missbrukare.  

Både alkohol och narkotika har stora sociala och ekonomiska kost-
nader. Utöver personligt lidande för missbrukare, anhöriga och närstå-
ende följer sjukdomar och död i drogernas spår. Det typiske alkohol-
missbrukaren är inte A-lagaren i parkbänken, utan snarare en person 
med arbete – 90 procent av högkonsumenterna och problemdrickarna 
uppskattas ha ett arbete – och flera har familj – många barn (siffror på 
100–200 000 nämns i olika studier) och kvinnor drabbas hårt, även om 
det också finns kvinnliga missbrukare. Men deras missbruk har en an-
nan karaktär och delvis andra konsekvenser.  

Genom att narkotikamissbruket är kriminaliserat och i regel mer 
kostsamt och dessutom har andra konsekvenser är narkomanernas si-
tuation ofta svårare.  

Kostnaderna för missbruket kan räknas på många sätt och kalkyler-
na rymmer många osäkra skattningar, men trots alla reservationer 
finns flera samstämmiga skattningar som visar att alkoholens samhälle-
liga kostnaderna ligger i storleksordningen 100 miljarder kr per år; plus 
minus något tiotal miljarder. Till detta kommer kostnaderna för nar-
kotika och andra droger. Beloppen är svindlande stora.  
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Historisk och social kontext 

I detta kapitel ska vi först presentera Öppet Intag på behandlingshem-
met Vårnäs81 och dess idémässiga bakgrund. I samband med den pre-
sentationen kommer vi att ta upp självhjälpsrörelsen Anonyma Alko-
holister och den s.k. Minnesotamodellen, som har fått stor betydelse 
för svensk behandling av missbrukare. Avsikten är att sätta in den ak-
tuella verksamheten på Vårnäs i ett vidare historiskt och samhälleligt 
sammanhang.  

Öppet Intag – En alternativ inskrivningsform82  
Den 1 juli 1996 startades projektet Öppet Intag som ett pilotprojekt av 
Katrineholms kommun och Vårdförbundets Sörmlands behandlings-
hem Vårnäs för att effektivisera missbrukarvården och göra den mer 
tillgänglig.83 Under den första projekttiden – i ett och ett halvt år – del-
tog endast personer från Katrineholms kommun i Öppet Intag. Från 
den 1 april 1998 utvidgades verksamheten genom att alla kommuner i 
Sörmland, utom Flen, anslöt sig till verksamheten. Ett år senare, den 1 
april 1999, anslöt sig även Flens kommun.84 Även om all inskrivning på 

                                            
81. Vårnäs är en gammal alkoholistanstalt, som en tid även fungerat som ett §22-

hem.   
82. Se även beskrivning i Ekholm, Jonsson, Sidebäck (1999:3f) och Jonsson-Side-

bäck-Ekholm (2000:12ff).  
83. Sedan ett antal kommunrepresentanter från Katrineholm hade varit ”på stu-

diebesök på Island och tagit intryck från isländsk missbruksvård, startade Öppet 
Intag som pilotprojekt…” Carrén (2002, sid. 8). 

84. Från 1 januari 2000 deltar sju av Södermanlands nio kommuner i Öppet Intag. 
Flen och Trosa har ställt sig utanför – 1 april 1999 respektive 1 januari 2000. En 
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Vårnäs inte sker via Öppet Intag, dvs. att de inskrivna kommer utan 
myndighetsprövning till Vårnäs, så är det den dominerande inskriv-
ningsformen – ca åttio procent kommer på detta sätt. 

Vi har tidigare lyft fram och diskuterat tre karaktäristiska delar av 
projektverksamheten på Vårnäs; den beprövade delen, tolvstegsträning-
en, den nya oprövade delen, det öppna intaget och den tredje delen fri-
villigheten, dvs. motsatsen till tvångsintagning. Det öppna intaget för-
utsätter frivillighet, men man kan ha frivillighet utan att ha ett öppet 
intag. Även om Öppet Intag, i snäv mening, inte är en behandlingsform 
utan en inskrivningsform, så antas den påverka rekryteringens sam-
mansättning, de inskrivnas motivation och indirekt även få effekter på 
behandlingens effektivitet.85 Valet av inskrivningsformen Öppet Intag 
på Vårnäs har influerats av de goda resultat som man har uppnått på Is-
land när liknade (öppna) inskrivningsformer har använts vid rekryte-
ring och behandling av missbrukare.  

I detta kapitel ska vi på olika sätt fördjupa beskrivningen av verk-
samheten på Vårnäs, dess historiska och samhälleliga rötter (isländska 
influenser, påverkan från Anonyma Alkoholister och Minnesotamo-
dellen) och aktuella ambitioner (strävan till regional och nationell 
spridning av ”behandlingsformen” Öppet Intag).  

Projektets utgångspunkter, mål, organisation och verksamhet 
Vi börjar med att ge en relativt detaljerad beskrivning – jämfört med 
tidigare – av behandlingshemmet Vårnäs, dess utgångspunkter, mål, 
organisation och verksamhet för att få ett bättre underlag för att disku-
tera den statistik som vi senare kommer att presentera. Projektets ut-
gångspunkter är, enligt ett PM av Birgitta Hagdahl från april 1999, att:  

• betrakta missbruk som ett sjukdomstillstånd.86  

                                                                                                                    
motivering ges i Carrén (2002, sid. 11), observera dock att årtalsuppgifterna (1996-
97) i Carréns artikel när Flen var med i projektet är felaktiga.  

85. Av denna anledning har vi i våra tidigare rapporter talat om Öppet Intag, i 
vid mening, som en behandlingsform.  

86. Även om denna syn på alkoholism har ett stor spridning och starkt stöd 
bland viktiga aktörer på alkoholområdet, så har forskningen sedan början av 1960-
talet lyft fram vissa brister i detta synsätt och andra konkurrerande synsätt har ut-
vecklats, som bl.a. ser alkoholproblemen mer som ett livsstilsproblem. Se t.ex. 
Bergmark & Oscarsson (2000a, sid. 37-45).  
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• försöka göra behandlingen lika lättillgänglig som sjukvård. 
• låta missbrukaren själv bestämma om sin vård.  
• genomföra avgiftning och behandling på samma behandlingshem. 
• finansiera projektet genom samverkan med Försäkringskassan, 

Landstinget, berörda kommuner och enskilda företag i Söderman-
lands län.87  

Genom att betrakta missbruket som ett sjukdomstillstånd kan miss-
brukaren och de anhöriga avlastas skam och skuld vilket i sin tur kan 
underlätta behandling och rehabilitering. Genom att göra behandling-
en lättillgänglig och något som missbrukaren själv bestämmer över 
utan inblandning av t.ex. de sociala myndigheterna, så får missbruka-
ren ett större ansvar för sin egen behandling, samtidigt som en oönskad 
prövning eller registrering av behandlingen inte sker och man sanno-
likt når fler missbrukare i ett tidigare skede av missbruket. Genom att 
avgiftning och behandling sker på samma plats blir möjligheterna att 
avgiftningen även följs av en behandling större (erfarenheter från Is-
land). Genom samfinansiering tar alla inblandade parter ansvar för sin 
del av kostnaderna (och vinsterna). Den enskilde betalar en sjukhus-
avgift (vårdavgift), som för närvarande är 80 kr/dag för behandlingen.88 

Genom projektets uppläggning (utgångspunkter) vill man uppnå den 
övergripande målsättningen, som enligt ovannämnda PM, är att: 

• fler missbrukare (och anhöriga) ska söka hjälp i ett tidigare skede av 
beroendeutvecklingen än vad man tidigare gjort. 

• minst 50 procent av de som genomgår behandlingen första gången 
ska uppnå en stabil nykterhet. 

• uppnå samhällsekonomiska vinster genom minskade kostnader för 
sjukvård, sjukskrivning, socialbidrag mm.  

Avsikten med projektet är att de missbrukare som vill ha hjälp själva 
tar kontakt med behandlingshemmet Vårnäs. De får komma dit så 

                                            
87. Budgeten för det första projektåret 1998 låg på ca 10 mkr, varav Försäkrings-

kassan stod för 2,8 mkr, Landstinget 0,95 mkr, Socialdepartementet 0,8 mkr och 
kommunerna för resten. Inget företag var med i detta skede.  

88. Enligt SoL är detta en vanlig form av ersättning för behandlingskostnad. En-
ligt Birgitta Hagdahl fakturerar Vårnäs patienterna på vårdavgiften, som sedan be-
talas tillbaka till respektive hemkommun.    
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snabbt det finns en ledig plats, dock senast inom tre veckor. Personalen 
består av en konsultläkare, några sjuksköterskor, flera89 alkohol- och 
drogrådgivare (f.d. missbrukare som har varit drogfria i minst fem år), 
som ansvarar för behandlingsarbetet, samt övrig personal, som sköter 
inre och yttre service (kök, fastighetsskötsel, körningar och övriga 
ärenden). På Vårnäs sjuk- och mottagningsavdelning, som har plats för 
åtta personer, erbjuds den inskrivne normalt avgiftning i 7 – 10 dagar, 
dvs. man kan vara drogpåverkad90 när man kommer dit. På avdelning-
en diagnostiseras och bedöms de inskrivna. Vid behov får de också an-
nan sjukvårdshjälp, samtidigt som man försöker motivera dem att fort-
sätta med behandlingen genom föreläsningar och gruppaktiviteter. Vid 
slutet av avgiftningsfasen får de intagna själva ta ställning till om de vill 
gå vidare till primärbehandlingen.  

För de som vill gå vidare utarbetas planer för den s.k. behandlings-
fasen (primärbehandlingen), som omfattar tre veckors tolvstegsträning 
i grupp enligt AA:s91 12-stegsmodell och enligt en metod som använts 
under många år på Island och som vi återkommer till senare. Själva 
verksamheten under behandlingsperioden består av ett rullande schema 
av föreläsningar, gruppaktiviteter, enskilda samtal och AA- respektive 
NA-möten, som alla hinner gå igenom under en tre veckors period, 
även om de kommer in i behandlingsprocessen vid olika tidpunkter. 
Behandlingsmodellen bygger, som redan nämnts, på idén att alkoho-
lism (ett beroende) bör betraktas som en sjukdom och baseras på AA:s 
12 steg mot tillfrisknande. Man kan tillfälligt vara missbrukare, t.ex. på 
grund av en livskris eller dylikt, utan att ha utvecklat ett beroende. 
Om däremot ett beroende har utvecklats anses det, inom denna be-
handlingstradition, vara livslångt. Ett viktigt mål med behandlingen är 
att personen får insikt om sin sjukdom och behovet av ett livslångt 

                                            
89. Åtta rådgivare år 2002 enligt Carrén 2002, sid. 7.  
90. Behandlingshemmet kan bara avvisa en person vars fysiska eller psykiska sta-

tus gör att han/hon inte kan delta i behandlingsprogrammet (avgörs av läkare). En-
ligt Carrén (2002, sid. 8) kan man även avvisa personer som inte behärskar det 
svenska språket tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig behandlingen, liksom 
rörelsehandikappade med tanke på den fysiska omgivningen.   

91. AA (Alcoholics Anonymous) används i texten som förkortning för Anony-
ma Alkoholister och NA (Narcotics Anonymous) för Anonyma Narkomaner.  
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stöd, som t.ex. kan ske i självhjälpsgrupperna AA eller NA, för att kla-
ra ett liv utan droger.  

Som ytterligare stöd får varje missbrukare möjlighet att bjuda in tre 
anhöriga till ett separat behandlingsprogram för anhöriga under tre da-
gar (tidigare fyra dagar plus en dag för återbesök), med ett endags åter-
besök efter en månad.92 En viss belysning av programmet finns i en ak-
tuell C-uppsats93 från Örebro universitet. De åtta intervjuerna, som ut-
gör uppsatsens empiriska underlag, antyder att programmet sannolikt 
fungerar bra för många anhöriga. I uppsatsen anges även att ca 100 an-
höriga deltog år 2000 i programmet och antalet förväntas stiga till det 
dubbla under år 2001. Är detta mycket eller litet? Av våra data framgår 
att Vårnäs hade ca 240 inskrivningar år 199994 (ca 190 år 1988). Om vi 
antar, som ett räkneexempel, att antalet inskrivna år 2000 är ungefär 
lika många som 1999 och att två anhöriga per inskriven i genomsnitt 
deltar i anhörigprogrammet, så har 50 inskrivna av 240 (drygt 20 pro-
cent) haft anhöriga i anhörigprogrammet. Om vi antar att en anhörig 
per inskriven i genomsnitt deltar i anhörigprogrammet, så har 100 in-
skrivna av 240 (drygt 40 procent) haft anhöriga i anhörigprogrammet. 
Även om detta är räkneexempel, så blir slutsatsen trots allt att anslut-
ningen är relativt god (alla har ju inte ens anhöriga) och att den plane-
ras bli väsentligt bättre.  

När behandlingen avslutats fakturerar Vårnäs den aktuella missbru-
karens hemkommun, som betalar fakturan utan att veta vem missbru-

                                            
92. De anhöriga som kommer till programmet via någon missbrukare på Öppet 

Intag gör det kostnadsfritt. Under senare tid har anhörigprogrammet utvidgats, så 
att anhöriga till missbrukare kan delta i programmet på eget initiativ, vilket för 
närvarande kostar 3 000 kr. För missbruksanhöriga från Katrineholms kommun är 
det dock kostnadsfritt sedan 1 januari 2001, dvs. för dem gäller också ”Öppet Intag” 
till anhörigprogrammet. Sedan en tid får anhöriga även göra ett valfritt antal en-
dags återbesök.  

93. Nordqvist (2001, sid. 10).  
94. Den maximala behandlingskapaciteten på Vårnäs under nuvarande betingel-

ser ligger ungefär på denna nivå; 8 platser i avgiftning och 2 x 8 = 16 platser i be-
handling under i genomsnitt en månad, dvs. man kan ha ca 25 missbrukare inne 
samtidigt (vilket innebär 250 – 300 missbrukare per år). Avbrott, längre avgiftnings-
tider och inflödet av patienter skapar en viss variation över tiden. 
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karen är.95 För ”patienter” på Vårnäs, som behöver mer social träning 
än vad som ryms inom de ordinarie programmet på tre veckor, tar 
man kontakt med socialtjänsten i personens hemkommun för att via 
biståndsprövning hitta lämpliga former för en förlängd behandling i 
t.ex. halvvägshus (i vårt material finns totalt 24 sådana fall för 22 per-
soner av 461 inskrivna, dvs. ca fem procent), annat skyddat boende el-
ler familjehem (särskilt ungdomar). 

Vårnäs behandlingshem har utvecklat ett nätverk av kontakter med 
länets kommuner och landstingets sjukvårdsenheter för att sprida kän-
nedom om sin verksamhet och via dem även nå ut till allmänheten och 
missbrukarna. För kommunerna är dock Vårnäs bara ett av flera möj-
liga behandlingsalternativ, som de på olika sätt kan utnyttja och sprida 
kännedom om. I t.ex. Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs kommun 
har man byggt upp öppenvårdsenheter, som dels är rådgivande (infor-
mation, stöd, samtal, eftervård via kommunerna, såsom återfallspre-
vention, fördjupad tolvstegsträning och ev. andra behandlingsalterna-
tiv) och bl.a. informerar om Öppet Intag och dels  bedriver ett förebyg-
gande och uppsökande arbete kring missbruksfrågor. En viktig del av 
det förebyggande och uppsökande arbetet sker även via sjukvården, 
som troligen kommer i kontakt med flest missbrukare. I några av lä-
nets kommuner har personal inom primärvården utbildats för att på 
ett tidigt skede upptäcka personer med missbruksproblem. Läkare som 
gör sin s.k. AT-tjänstgöring inom psykiatrin i Katrineholm och Nykö-
ping, erbjuds att auskultera på avgiftningsenheten på Vårnäs under två 
till tre dagar (tidigare en vecka), som ett led i sin utbildning och många 
gör det också.  

Den verksamhet som bedrivs inom Öppet Intag ska alltså inte ses 
som en isolerad del av behandlingen, utan motiverings- och uppfölj-

                                            
95. Gäller kommuner som deltar i Öppet Intag. Faktureringen baserades tidigare 

på ett antal vårddagar för varje kommun beräknat utifrån befolkningsunderlaget. 
Men sedan den 1 januari 2001 har Vårnäs ett tre-årigt avtal om en fast finansiering 
via anslag för en kalkylerad årskostnad på 11–12 miljoner kr. Landstinget bidrar 
med 3,6 mkr, försäkringskassan med 1 mkr, kommunerna (7 av 9) med drygt 6 mkr 
i proportion till befolkningstalet, medan övriga intäkter beräknas till knappt 1 
mkr. Av årsbudgeten på knappt 12 mkr beräknas knappt 4 mkr gå till sjukavdel-
ningen och resten till själva behandlingen. Vårdavgiften beräknas till ca 1 300 kr 
per dygn eller ca 50 000 kr per hel behandling. Källa: Hagdahl (2000).  
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ningsarbetet i AA- och NA-grupper betraktas som en självklar förläng-
ning av själva behandlingen. Även om anhörigverksamheten har som 
mål att förbättra de anhörigas välbefinnande, så är det inte osannolikt 
att den också kan fungera som ett stöd och en hjälp till ett drogfritt liv 
för några av de berörda missbrukarna. Inga egna data om uppföljnings-
arbetet (AA/NA-grupperna) eller anhörigverksamheten96 har insamlats 
för denna undersökning, däremot har vi samlat in uppgifter om per-
sonernas återbesök, som utgör en annan del av uppföljningsarbetet. För 
samtliga personer som har fullgjort tre veckors tolvstegsträning har vi 
data som visar i vilken utsträckning som de även fullgjort de fyra inpla-
nerade återbesöken – efter en, två, tre och sex månader – på Vårnäs. 
Men vad är ett återbesök? Vad händer under ett återbesök? Vilken be-
handlingseffekt kan ett återbesök tänkas ha? 

Varje återbesök omfattar tre heldagar på Vårnäs.97 De som gör åter-
besök går in i en av de två ordinarie grupper på maximalt åtta personer 
som är under behandling och deltar i verksamheten (behandlingen) på 
samma sätt som övriga personer. Under en hel vecka kommer i genom-
snitt omkring sex personer på återbesök, även om variationerna kan 
vara rätt stora, vilket innebär att behandlingsgrupperna vid vissa till-
fällen kan bestå av något fler än åtta personer. Återbesökarna kan för-
hoppningsvis bli en resurs och ett positivt föredöme för de som ge-
nomgår ordinarie behandling, samtidigt som återbesökarna själva ge-
nom återbesöken på olika sätt bör kunna stärkas i sin målsättning att 
leva drogfritt.  

Sammanfattningsvis består kärnverksamheten på Vårnäs av en rad 
olika aktiviteter – några som de flesta genomgår eller planeras genomgå 
(avgiftning, tolvstegsträning och eftervård), några som de har möjlighet 
att få del av om behov finns (efterbehandling), samt några som utgör 
ett mer indirekt stöd för dem (familjebehandling):  

• Sjuk- och mottagningsavdelningen (avgiftning mm), 7 – 10 dagar.  
• Tolvstegsträning (primärbehandling), tre veckor.  

                                            
96. Utöver en utvidgad studie av anhöriggruppen vore det intressant att få veta 

vilka missbrukare, som har haft anhöriga eller närstående i anhörigprogrammet för 
att se om dessa eventuellt uppnår ett bättre behandlingsresultat. 

97. Återbesöken sker antingen måndag förmiddag till onsdag eftermiddag eller 
onsdag förmiddag till fredag eftermiddag. Detta avsnitt baseras på muntliga uppgif-
ter av Birgitta Hagdahl 13 september 2001.  
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• Efterbehandling (halvvägshus, skyddat boende, familjehem o.dyl.)  
• Eftervård (återbesök).  
• Familjebehandling.  

Självhjälpsrörelsen AA och Minnesotamodellen  
För att underlätta läsandet och ge ett historiskt perspektiv på delar av 
den idéhistoriska bakgrund som behandlingen på Vårnäs behandlings-
hem utgår ifrån ska vi helt kort beröra uppkomsten av och tankarna 
bakom självhjälpsrörelsen Anonyma Alkoholister (AA) och dess insteg 
i Sverige, liksom relationen mellan AA och den s.k. Minnesotamodel-
len.98  

Självhjälpsrörelsen AA:s bildande kan dateras till juni 1935 när ak-
tiemäklaren Bill Wilson, som var religiöst influerad av Oxfordgrupp-
rörelsen99 (MRA), fick sin första lärjunge, den alkoholiserade läkaren 
Robert Smith.100 I början hade de inte något större stöd – de saknade 
ännu namn och organisation – men när deras skrift ”Anonyma Alko-

                                            
98. Underlaget i detta avsnitt baseras bl.a. på en kortfattade beskrivning av AA:s 

behandlingsmodell (och Minnesota-modellen) i Löfgren och Nelson-Löfgren (1992, 
sid. I-XII), Lindström (1992), en utförligare beskrivningen, som bl.a. sätter in AA:s 
behandlingsmodell i ett bredare idéhistoriskt perspektiv och även redovisar resultat 
från flera olika studier av Minnesotamodellen, i Fridell (1996:kapitel 5), samt på en 
bok som chefen (1961–1986) för behandlingshemmet Hazelden, Daniel J Anderson, 
har skrivit om Minnesota-projektet – Anderson (1988). Även Bergström (1996) har 
utnyttjats.  

99. En rörelse startad av den lutherske prästen Frank Buchman (1878–1961) från 
USA, som kring 1930 kallades för Oxfordgrupprörelsen. I slutet av 1930-talet ver-
kade man med Moralisk upprustning (Moral Re-Armament, MRA), som senare 
även blev rörelsens namn. MRA höll "house-parties", där deltagarna bekände sina 
synder och överlämnade sig till Gud för hans ledning. Målet var att människans liv 
skulle präglas av absolut ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. MRA hade även 
ett stort stöd i Sverige, men fick också stark kritik för sin moralism och sin kopp-
ling till amerikansk högerpolitik. Rörelsen är fortfarande aktiv i flera länder. (NE).   

100. Roberth Smith enligt Nationalencyklopedin, DVD-versionen, uppslagsordet 
AA. Bergström (1996) nämner här ”doktor Silkwoorth”, men denne William D. 
Silkworth var den läkare som gav Wilson den avgörande kunskapen (informatio-
nen) om alkohol (”From this doctor, the broker had learned the grave nature of al-
coholism”, som det står i det andra förordet till AA-boken.). Leissner (1997) talar 
om ”dr Bob” som är samma person som Roberth Smith.  



Centrum för Välfärdsforskning  Öppet Intag 

 69

holister” kom ut 1939 fick de sitt namn och i synnerhet när en större 
amerikansk tidskrift ett par år senare skrev om dem började rörelsen 
också växa organisatoriskt. Den idémässiga grunden för rörelsen är de 
s.k. tolv stegen, som alla medlemmar i AA ska arbeta med (se Bilaga 3: 
Anonyma Alkoholisters 12 steg, sid. 295).  

Genom främst artiklar i tidskriften Det Bästa i mitten på 1940-talet 
blev rörelsen känd i Skandinavien. En tid efteråt startades i Stockholm 
självhjälpsorganisationen Länkarna – en modifierad och anpassad AA-
liknande rörelse för svenska förhållanden. Den första ”riktiga” AA-
gruppen på svensk mark bildades först 1953. Fridell uppskattade antalet 
AA-grupper i Sverige 1995 till ca 350.101 Fyra år senare, 1999, uppskattas 
antalet till 500 AA-grupper med 10-12 deltagare i varje grupp.102 Under 
1970-talet har AA-rörelsen även skapat grupper för anhöriga och barn 
(Alanon respektive Alateen), samt grupper för före detta narkotika-
missbrukare (NA-grupper).103 Även om den idémässiga basen för AA 
har varit relativt intakt, så har den både modifierats och anpassats efter 
regionala förhållanden och historiska förändringar. Många AA-inspire-
rade behandlingsformer, som alltså inte ska förväxlas med gemenskap-
en inom AA-rörelsen, har under senare tid också inkorporerat nya be-
handlingstekniker i sina program.  

Trots att många ofta talar om Minnesotamodellen, så är det tveksamt 
om man kan tala om en enhetlig behandlingsmodell. Många av de sven-
ska institutioner som säger sig utgå från Minnesotamodellen är mycket 
olika varandra och har ofta även olika amerikanska förebilder.104 Men 
den gemensamma kärnan är dock AA:s 12 stegsprogram, som på olika 
sätt har integrerats med ett mer professionellt behandlingsprogram.  

                                            
101. Fridell (1996:172), medan Löfgren och Nelson-Löfgren (1992, sid. IV) räkna-

de med ca 300 grupper 1990.  
102. Nationalencyklopedin, under uppslagsordet ”AA”. (Enligt NE bestod AA 

1999 av 90 000 AA-grupper med ca 2 miljoner medlemmar i 110 länder.) 
103. Nationalencyklopedin uppger under uppslagsordet ”AA” att AA:s 12 steg i 

dag också tillämpas på andra problem än alkoholism. NE anger att det finns över 
100 självhjälpsrörelser av AA-typ. Utöver de ovan nämnda finns t.ex. Emotions 
Anonymous och Overeaters Anonymous. 

104 Löfgren och Nelson-Löfgren (1992:I), Bergmark & Oscarsson (2000b:82). Ett 
bättre uttryck kunde vara Minnesota-projektet eller Minnesota erfarenheterna 
(jämför den svenska/amerikanska titeln på boken Anderson (1988)).  
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I slutet på 1940-talet inrättades tre av varandra relativt oberoende be-
handlingscentra för alkoholister i Minnesota; Pioneer House som fick 
ekonomiskt stöd av en socialförvaltning inrättades 1948, Hazelden som 
var en privat icke-vinstgivande stiftelse med stöd av det privata närings-
livet inrättades 1949 och Willmar State Hospital, som var ett centrum 
som länge hade arbetat med mentalpatienter och alkoholister, upplevde 
ett starkt behov av förnyelse och omorganiserades 1950. Samtliga dessa 
behandlingscentra hade inspirerats av AA-rörelsen och samverkade in-
timt med den.105 Verksamheterna vid dessa centra kom med tiden att 
bli förebilder i behandlingen av alkoholister både i USA och även i 
många andra delar av världen – främst Västeuropa. Detta är den histo-
riska bakgrunden till uttrycket Minnesotamodellen, som även kallas för 
12-stegsmodellen eller Hazeldenbehandling. I Sverige fick Minnesota-
modellen ett kraftigt genomslag under 1980-talet och konkurrerade ut 
många enskilda behandlingshem.106 I början av 1990-talet var fortfaran-
de de miljöterapeutiska behandlingshemmen vanligast (21 procent), 
medan behandlingshem med olika slag av Minnesotabehandling nästa 
var lika vanliga (19 procent). Den tredje största kategorin utgjordes av 
behandlingshem baserade på humanistisk psykologi (16 procent).107  

 

                                            
105. Anderson (1988:11-15). Det var AA-rörelsens 12 stegsprogram, som utgjorde 

fundamentet för behandlingsverksamheten.  
106. Fridell (1996:173).  
107. Bergström (1996:72), som hänvisar till en rapport från Centrum för Utvär-

dering av socialt arbete från 1994; föregångaren till Berglund, Mats m.fl. (2000). Be-
handling av alkoholproblem. En kunskapsöversikt. Centrum för utvärdering av soci-
alt arbete. Stockholm: Liber. från 1994. Vi har ej dock kunnat hitta dessa uppgifter 
i CUS-rapporten från år 2000.    
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Isländska impulser108 
Som vi redan tidigare nämnt är behandlingen på Vårnäs starkt påver-
kad och inspirerad av en isländsk behandlingsmodell för missbrukare, 
som i sin tur är en speciell anpassning och tolkning av tolvstegspro-
grammet. På Island har flera personer och organisationer arbetat aktivt 
med att utveckla denna inriktning sedan 1976. Den Minnesota-inspire-
rade behandlingen (Freeport på isländska), som är en del av sjukvården 
på Island, har under lång tid i det närmaste haft en monopolliknande 
situation, vilket bidragit till en kraftig expansion av AA-rörelsen.109  

Sedan slutet av 1970-talet driver t.ex. SAA, Stiftelsen för alkohol och 
drogbehandling på Island, ett sjukhus för avgiftning och behandling 
(Vogur), några polikliniker, efterbehandlingshem (rehabilitering), halv-
vägshus och ett center för social verksamhet.110 Man lär årligen behand-
la över 2 000 patienter, utöver de som kommer till poliklinikerna. Bud-
geten ligger på cirka 50 miljoner svenska kronor per år. Ungefär hälft-
en av patienterna fortsätter efter avgiftning (och ev. behandling av vissa 
komplikationer) på Vogur till en cirka 28 dagars behandling på någon 
av rehabiliteringsenheterna. Den andra hälften erbjuds polikliniskt 
stöd. Eftersom missbrukarvården på Island ligger inom sjukvårdens an-
svarsområde, till skillnad mot i Sverige, har det heller aldrig varit kons-
tigt att vårda missbrukare när de själva söker hjälp vid t.ex. ett sjukhus. 

Islänningarna hade även tidigt ambitioner att ”exportera” en anpas-
sad form av sin missbruksbehandling till övriga Skandinaviska länder 
och utbildade därför ”ambassadörer” (nyktra alkoholister) från dessa 
länder med uppgift att sprida modellen på hemmaplan. När det gäller 
Sverige tycks kontakterna fortgå och utvecklas.  

                                            
108. Uppgifterna kommer dels från en stencil ”Beskrivning av GSK:s modell för 

behandling av missbrukare” och dels från den klickbara länken ”Om tolvstegsbe-
handling i världen”, som finns på Vårnäs hemsida http://www.sormland.se/vard-
forbund/ och leder till ”G.S.K. ehf Homepage . Länken till den isländska alkohol-
behandlingen.” (GSK står för Gudni Stefansson Konsultbolag och ehf är isländska 
för aktiebolag.) Man kommer dit även via http://www.simnet.is/GSKEHF/.  

109. Helmersson Bergmark (1995:19) och Stenius (1999:119, 131).  
110. SAA grundades i oktober 1977 enligt http://www.saa.is/saa (se svensk text). 

Uppgifterna i detta stycke har hämtats från nämnda nät-källa.   
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En centralfigur ur svenskt perspektiv är islänningen Gudni Stefans-
son,111 som har arbetat med tolvstegsprogram i ett par decennier. Han 
har sedan 1985 haft kontakt med ca tio behandlingshem i Sverige, så-
som programutvecklare, personalutbildare och handledare för personal 
på behandlingshem som använder tolvstegsprogram. Ett av dessa be-
handlingshem är Vårnäs, som han arbetat med sedan 1994. Utan att gå 
in på detaljer i den isländska modellen, som även förändrats genom 
åren, kan några särdrag lyftas fram ur Stefanssons egen beskrivning:  

• ”Huvuduppgiften blev … att skapa en positiv gruppdynamik … i en 
varm och förstående atmosfär där alla drog åt samma håll mot ett 
gott, innehållsrikt liv i nykterhet.” genom att ”skapa ett minisam-
hälle där alkoholisten fick asyl och assistans för att undersöka sin 
sjukdom, pröva på tolvstegsprogrammet som livsstil, komma till in-
sikt och lägga av sitt förnekande med värdighet.” 

• Behandlargruppen borde bestå av nyktra alkoholister (eller andra 
kategorier av f.d. missbrukare) med bred terapeutisk kompetens, så 
att patienterna kan identifiera sig med personalen.  

• Inlärningen blir effektivare om den ”initieras av egna positiva upp-
levelser och undersökningar.”  

• Genom att inte provocera eller angripa patienternas försvarsmeka-
nismer kan denne lättare återvända efter ett ev. återfall i missbruk.  

                                            
111. Han bedriver en mycket aktiv marknadsföring för sin verksamhet på web-

ben med uppräkning av kontakter, projekt, workshops, dokument, rapporter och 
data, som på olika sätt ger stöd för verksamheten. Intressant är att både Torgerd 
Jansson (bl.a. hennes anförande på en jubileumskonferens 1997) och projektet Öp-
pet Intag (riksdagsmotion, pressmeddelanden, utvärderingsrapporter mm), får rela-
tivt stort utrymme på webb-sidorna. Hösten 2000 hölls även en workshop på Is-
land med tonvikt på organisation och tillgänglighet till behandling – Öppet Intag 
lyftes fram som ett positivt exempel. Stefansson nämner att ca 500 svenskar har 
deltagit i hans workshops och konferenser på Island sedan 1988. Han säger sig ha 
haft ”… deltagare från Finland, Norge, Färöarna, Island och - huvudsakligen - Sve-
rige… besök av kommuner som Stockholm, Örnsköldsvik, Gävle, Falun, Öster-
sund, Katrineholm, Eskilstuna, Nyköping och Arvika.” Dessutom besök av lands-
tingen i Örebro och Stockholm, samt Kriminalvården, Försäkringskassan, Statens 
Institutionsstyrelse och Socialstyrelsen, liksom från ”de flesta behandlingshem som 
arbetar med tolvstegsprogrammet i Sverige.” (utdrag från Stefanssons webb-sida).  
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Målet för behandlingen är att patienten själv ska (1) komma till in-
sikt om sin alkoholism, (2) göra ett medvetet val som innebär ”byte av 
referensgrupp och livsstil” och (3) börja öva ”det nya nyktra livet inom 
patientgruppens ram”. De två första punkterna klaras av under första 
veckan, då patienterna går i ”sjukhuskläder”, för att understryka att de 
är sjuka (i alkoholism).112 Den andra punkten är viktig och handlar vä-
sentligen om att ingjuta hopp hos de som vill byta ”referensgrupp och 
livsstil”. Här är erfarenheterna från alkohol- och drogrådgivarna bety-
delsefull, liksom kontakten med de ”återvändare” som besöker Vårnäs 
efter 1, 2, 3 och 6 månader och visar att programmet fungerar utanför 
Vårnäs. När de två första punkterna är avklarade får patienten välja 
mellan att fortsätta med sitt gamla liv eller att försöka börja ett nytt 
nyktert liv. De som väljer att återgå till sitt gamla liv skrivs ut – övriga 
fortsätter behandlingen under tre veckor113, som bl.a. innebär att de 
fördjupar sig i tolvstegsprogrammet och tränar sig att leva nyktert.   

Stefansson antyder att behandlingen var effektiv. T.ex. levde över 
hälften av de drygt hundra patienterna på ett färöiskt behandlingshem 
(1985) nyktra tre år senare. När samma program genomfördes på Solli-
den i Åkarp (1986) fann man att hälften av de sextio första patienterna 
levde nyktra två år efter behandlingen. Man fann även att AA-rörelsen 
utvecklades kraftigt både på Färöarna och i trakten av Solliden. Men 
verksamheterna gick av olika skäl i stå – behandlingen var ny, ledning-
en oklar över vilka krav som kunde ställas, alkoholrådgivarnas114 ställ-
ning och status var oklar – mot slutet av 1980-talet. Det krävdes, enligt 
Stefansson, en omprövning och ett nytänkande för att vidareutveckla 
behandlingsmodellen, så att den blev accepterad, effektiv och billig.  

Hösten 1990 ansåg Stefansson att han hittat sin modell, som enligt 
honom innehåller ”förutom primärprogram med avgiftning, ett åter-
fallsprogram, ett personalprogram, riktlinjer för rådgivararbetet, rikt-

                                            
112. Sjukhuskläderna försvårade dessutom ”införsel av rusmedel” och, inte minst 

viktigt, ersatte patienternas ofta rätt ”skitiga gångkläder” (Stefansson 1990a, sid. 4).  
113. Observera att detta program är upplagt som ett fyraveckorsprogram, medan 

Vårnäs arbetar med ett treveckorsprogram (jfr Stefansson 1990a, sid. 4).  
114. För att kunna kalla sig (alkohol-)rådgivare måste en nykter alkoholist ha en 

sammanhängande nykterhetsperiod på minst två år (Stefansson 1990b, sid. 2).  



Öppet Intag  Centrum för Välfärdsforskning 

 74

linjer för rådgivarutbildning, etiska riktlinjer, riktlinjer för samarbete 
med kommuner, familjeprogram och eftervårdsprogram.”115 

”I have a dream…” 
Öppet Intag har uppmärksammats i en rad olika sammanhang. Den 5 
februari 1998 fick t.ex. en av projektets ivrigaste förespråkare Torgerd 
Jansson, som då var och fortfarande är, ordförande i socialnämnden i 
Katrineholm, ”berätta om ett särskilt projekt inom missbrukarvården” 
vid en offentlig utfrågning inför socialutskottet.116 Under perioden 1 
juli 1996–31 december 1997, dvs. under ett och ett halvt år, hade man, 
bedrivit Öppet Intag på Vårnäs med stöd av enbart Katrineholms 
kommun. Från den 1 april 1998 skulle alla Sörmlands kommuner utom 
Flen också gå in i projektet. Det var alltså i övergången mellan en ex-
perimentfas och en expansionsfas, som Janssons anförande hölls. Det 
är ett mycket intressant och välartikulerat anförande, som dels skisserar 
en samhällssyn (ett missbruksfritt samhälle) och en behandlingsideolo-
gi (Öppet Intag), dels argumenterar politiskt för vikten att hitta en lös-
ning på missbruksfrågan, dels skisserar ett politiskt program för att im-
plementera Öppet Intag i Södermanland (och Sverige) och dels bygger 
under argumentationen med en rad olika typer av faktauppgifter.  

 
Vi koncentrerar oss på drömmen:  

”Jag är här därför att jag har en dröm. Jag har en dröm om ett miss-
bruksfritt samhälle. Inte ett drogfritt samhälle – dit kommer vi aldrig, 
inget samhälle i världen har någonsin lyckats nå total drogfrihet – men 
ett samhälle fritt från det gissel som missbruket innebär för hundratu-
sentals människor i vårt land i dag. Men jag är också här därför att vi 
tycker att vi har funnit en väg för att komma en bra bit fram mot 
drömmen om ett missbruksfritt samhälle. Den vägen heter Öppet intag 
till behandling. Denna metod har provats i 20 år på Island. Vi har pro-

                                            
115. Enligt Birgitta Hagdahl, verksamhetschef på Vårnäs, visar Stefanssons sten-

cil (1990) ”på ett bra sätt tankarna som vår behandlingsmodell vilar på.”  
116. Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU17 Vård av missbrukare m.m. Bila-

ga: Offentlig utfrågning i riksdagen om missbrukarvården m.m. sidan 28 utgör under-
lag för texten och citaten i detta avsnitt.  
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vat den i ett och ett halvt år i min hemkommun Katrineholm. Den har 
gett sensationella resultat.” 

Lite längre fram frågar sig Jansson retoriskt:  

”Vad är då nyckeln till framgången med det öppna intaget? … Ja, det 
är helt enkelt grundtankarna i tolvstegsträningen, dvs. att göra det en-
kelt … för missbrukarna att få hjälp. Därför har vi det anonyma och 
öppna intaget till behandlingshemmet. Det avlastar skuld och skam, 
och gör att människor kommer fram mycket tidigare och tar steget till 
hjälp. Det hela är lättillgängligt. Man ringer själv, åker ut dit och skri-
ver in sig tillsammans med sjuksköterskor och läkare som finns där 
ute. Vi fattar inga politiska beslut. Det görs ingen registrering i social-
tjänstregistret … De flesta känner mycket stor ångest, skuld och skam 
över att gå till socialen, bli registrerade och förevisade …”  

Hon fortsätter:  

”Nyckeln till framgången är också att vi inte ser antingen öppen-
vård eller institutionsvård, utan vi ser institutionsvården som en del i 
en vårdkedja, där vi också knyter in en öppen behandlingsverksamhet. 
Vi har byggt upp ett informations- och utbildningscenter på hemma-
plan, där vi jobbar med att försöka förändra attityderna till missbruk i 
samhället på så sätt att hela samhället mobiliseras att säga nej.” 

”… det finns en effektiv och billig behandling att få. Vårt program 
bygger på att man lär sig självhjälpsprogrammet i tolv steg. Man tränar 
i fyra veckor, och fortsätter sedan en livslång träning i AA- och NA-
grupperna. Därmed utnyttjar man de goda krafterna som ersättning 
för drogen. Det är det som är det märkvärdiga i självhjälpsprogram-
met. Att det fungerar så pass väl beror på att människor ersätter kick-
en av drogen med kicken av någonting annat. En del kallar det Gud. 
För min del tycker jag att det är kärlek. Det kan vara gemenskap eller 
kamratskap – det spelar ingen roll vad det är. Men vi har alla upplevt 
den känslan inom oss … Vi vet att när vi har den inom oss kan mirakel 
hända.” Och direkt efter:  

”De blir inte bara nyktra, sade en av våra gamla medarbetare ute på 
Vårnäs som hade varit med på torktiden. De blir ju lyckliga också! Me-
toden fungerar för alla droger. Den är väl beprövad och utövad sedan 
60 år tillbaka. Den är effektmässigt mycket väl dokumenterad. I USA 
har man forskat mycket runt metoden. Varje satsad krona ger minst 
11–15 kr igen osv.” 
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”Rent praktiskt står detta projekt på två ben – både institutionsvård 
och öppenvård. Det är en gräddfil till behandling och ett anonymt in-
tag till behandlingshemmet … Avgiftning sker på behandlingshemmet. 
Avgiftning är egentligen en landstingsuppgift, men vi har tagit på oss 
den … Det ligger en vårdpolitisk tanke bakom detta. Människor är 
nämligen lättast att motivera att ta tag i sin situation just under avgift-
ningsfasen. Släpper vi ut någon i samhället igen efter tre dagars avgift-
ning är det nästan omöjligt att klara av att leva nyktert … Därför har 
vi avgiftningen, och sedan tre veckors grundträning.” 

”Man lär sig ett sätt att klara att leva nyktert dag från dag. Det är ett 
mycket enkelt sätt, som handlar om hur man skall bete sig. Det är ing-
et mirakel i detta, så att man blir en ny människa, löser upp alla knutar 
från barndomen eller något sådant. Det är ett enkelt och praktiskt för-
hållningssätt, eller levnadssätt, utvecklat av de människor som kan det-
ta, nämligen de som själva är missbrukare. Egentligen är det inte så 
konstigt att man kan behöva lära sig leva nyktert. Vi har faktiskt trä-
ningsprogram för att lära oss köra bil och åka skridskor. Vi får hjälp 
att lära oss att simma, räkna och läsa. En del människor behöver också 
enkla, handfasta regler för att kunna leva nyktert.” 

”Det andra benet är det informations- och utbildningscenter vi har 
på hemmaplan. Det är väldigt viktigt för att klara att mobilisera sam-
hället, skapa bättre kunskap kring missbruk, stödja familjerna och 
barnen och de missbrukare som behöver eftervårdsprogram.” 

Den politiska argumentationen för att det är viktigt att lösa drogfrå-
gan sker med en rad mer eller mindre kända uppgifter om drogpro-
blemets omfattning och effekter på nationell nivå. Även om de enskil-
da siffrorna i Janssons anförande ibland kan diskuteras, så illustrerar de 
mycket väl drogproblemets sociala och ekonomiska betydelse. De data 
som Jansson anför om verksamheten på Vårnäs baseras på vad som då 
fanns tillgängligt i en preliminär AA-studie.117 Även om den av Jansson 
anförda empirin i detta tidiga skede inte var, och inte kunde vara, helt i 

                                            
117. Alltså en studie av Öppet Intag på Vårnäs. Underlaget är litet (40 personer 

hösten 1996) och den period personerna hunnit vara ute efter behandlingen är ock-
så väl kort för att avläsa en behandlingseffekt för en del av de totalt 89 inskrivna 
(120 inskrivningar) under perioden 1 juli 1996 – 31 december 1997. Utfrågningen i 
riksdagens socialutskott ägde rum den 5 februari 1998. (Källa: Muntlig hänvisning 
till AA-studien av Torgerd Jansson). 
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nivå med argumentationen i övrigt, så finns det, som vi sett, andra 
goda argument för Öppet Intag.  

Målet för Jansson är att utvidga verksamheten i länet och till landet.  

”Det öppna intaget har fungerat i ett och ett halvt år nu i Katrine-
holm. Vi försöker nu utvidga det till att omfatta hela Södermanland. 
Min förhoppning är att vi den 1 april i år (1998, vår anm.) går i gång 
med ett försök över hela länet.”118  

Men för att klara detta behövs en samfinansiering. I ”dagsläget” är 
det, som Jansson påpekar under sitt anförande, kommunerna som står 
för kostnaderna, medan arbetsgivarna, försäkringskassan och delvis 
landstinget skördar frukterna av satsningen. Men det är inte bara finan-
sieringsformerna som är ett problem. Det finns även andra typer av 
motstånd enligt Jansson. En invändning finns bland en del socialsekre-
terare; ”Hur ska jag då veta vad som händer med mina missbrukare?” 
En annan invändning mot behandlingsformen är att ”Det där duger 
bara för vissa välutbildade och väletablerade”. En tredje invändning är 
att ”Man kan väl inte bli nykter på en månad!”. En fjärde invändning 
är att missbrukarvården är kommunernas ansvar och att man därför 
inte ska använda försäkringskassans pengar till missbrukarvård.  

Under påföljande höst (i oktober 1998) motionerade två socialdemo-
krater119 om att riksdagen ska vända sig till regeringen och ge sitt stöd 
för alternativa behandlingsformer och bl.a. ge ”sitt godkännande och 
stöd för samarbete mellan olika vårdfinansiärer.” Motionen fick varken 
stöd av socialutskottet eller riksdagen när den behandlades våren 1999.  

I dagsläget fortsätter Jansson med sina försök att exportera Sörm-
landsmodellen till resten av landet.120 Enligt henne finns det flera intres-
senter, så har t.ex. Stockholms kommun år 2000 beslutat att införa 
modellen på försök. Och hon planerar en föreläsningsserie över landet 
genom Kommunförbundets länsavdelningar.  

                                            
118. Se inledningen till avsnittet ”Öppet intag – En alternativ behandlingsform” 

i början av detta kapitel. Under en period är hela Södermanlands län med, men 
idag (hösten 2001) är Flen och Trosa ej längre med.   

119. Motion 1998/99:So396 av Mariann Ytterberg (Västmanlands län) och Berndt 
Ekholm (Västra Götaland) med rubriken ”Öppet intag till behandlingshem”. Ut-
skottet föreslog avslag, vilket även blev riksdagens beslut (1999-04-14, Protokoll 
1998/99:79).   

120. Uppgifterna i detta stycke baseras på Carrén 2002, sid. 9.   
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Har 12-stegbehandlingen effekt? 121 

I den stora och aktuella genomgång och analys av mängder av nationel-
la och internationella forskningsrapporter och studier om olika be-
handlingar och behandlingseffekter som forskarna bakom SBU-rap-
porten nyligen slutfört, och som vi kort berört tidigare, fann de bl.a. 
att vissa s.k. psykosociala behandlingsmodeller, som är inriktade på 
själva missbruksbeteendet mot alkoholberoende, i många vetenskapligt 
genomförda studier hade enligt författarna påvisbara effekter. Flera 
andra behandlingsmetoder hade inga påvisbara effekter eller visade sig 
vara ineffektiva i de vetenskapliga studier som hade granskats.  

Kännetecknande för de framgångsrika behandlingarna var att de ut-
märktes ”av en klar struktur och väldefinierade åtgärder”, ofta ”basera-
de på detaljerade riktlinjer” och att de hade en likartad effekt, dvs. ing-
en av dessa metoder var generellt bättre än en annan. Till denna grupp 
av behandlingar hör kognitiv beteendeterapi (KBT) och 12-stegsbehand-
ling (t.ex. Minnesotamodellen), men i vissa studier har även ”strukture-
rad interaktionell terapi och strukturerad modern terapi med psyko-
dynamisk referensram … visat samma effekt som” KBT.  

Det är vanligt att kognitiv beteendeterapi och 12-stegsbehandling 
kombineras med olika former av självhjälpsprogram (såsom hos AA 
och NA)122 och olika former av motivationshöjande behandlingar för 

                                            
121. Se SBU 2001/I:11-28, samt kap. 3 ”Psykosocial behandling av alkoholpro-

blem” och kap. 6 ” Psykosocial behandling av narkotikaberoende” för en utförliga-
re och mer detaljerad redovisning. Förkortningen SBU ska uttolkas Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering.  

122. På Vårnäs betraktar man AA och NA, som gemenskaps- och stödgrupper 
för missbrukarna och inte som en behandlingsform, vilket dock andra ibland tycks 
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att underhålla, stödja och om möjligt befästa en positiv behandlings-
effekt.  

Några andra resultat ur den faktaspäckade och rika dokumentatio-
nen i SBU-studien, som kan lyftas fram i detta sammanhang, är att man 
bara fick ett svagt empiriskt stöd för att vissa behandlingsmetoder skul-
le kunna vara mer effektiva för vissa patientkategorier. Detta ska ses 
mot bakgrund av den omfattande diskussion som under många år har 
förts kring den s.k. matchningshypotesen och som vi berört i en av våra 
tidigare rapporter.123 Dessutom påpekar författarna bakom SBU-studien 
att för ”patienter med mindre uttalat alkoholberoende förefaller be-
gränsad behandling ha samma effekt som mer omfattande behandling.” 
Men om alkoholproblemen är av svårare karaktär ger en mer omfat-
tande insats bättre resultat. Man har inte kunnat dokumentera att be-
handlingar som varit speciellt inriktade på kvinnor skulle vara effekti-
vare  än behandlingar som har båda könen som målgrupp.  

När det gäller psykosocial behandling för att ändra missbruksbete-
endet (SBU benämner detta som ”omlärande behandlingsformer”) hos 
narkomaner, så finns det stora likheter med de tidigare nämnda speci-
fika behandlingarna mot alkoholberoende och SBU har funnit liknande 
positiva effekter. Mer allmänt stödjande och ospecifika behandlingsme-
toder (terapier) för narkomaner uppvisar däremot inga effekter precis 
som man fann när det gäller motsvarande form av ospecifika och all-
männa behandlingsformer för alkoholister. Men rapporten pekar också 
på att olika behandlingsåtgärder har olika effekter på olika typer av 
narkotikamissbruk. Vissa åtgärder tycks inte alls fungera med vissa ty-
per av narkotikamissbruk, så har till exempel inte dynamiska psykote-
rapier någon effekt på kokainmissbrukare och psykosocial behandling 
har enligt SBU:s genomgång inte någon påvisbar effekt på cannabisbe-
roende.  

Utöver de psykosociala behandlingsmodellerna har man i SBU-
rapporten även tagit upp olika former av farmakologisk behandling 
och abstinensbehandling, som i många fall har en påvisar effekt på al-
kohol- eller narkotikaberoende (heroin, men ej kokain).  

                                                                                                                    
göra, så nämner t.ex. SBU 2001/I:179 att deltagande i AA-grupper i flera studier ses 
”som en komponent i standardbehandling”.   

123. Se Jonsson, Sidebäck, Ekholm (2000:13 ff.)  
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Ett annat viktigt resultat av SBU-studien är att man klart visar hur 
vissa enkla (och förhållandevis billiga) förebyggande åtgärder inom häl-
so- och sjukvården mot riskfylld alkoholkonsumtion ofta har en bety-
dande positiv effekt jämfört med många andra typer av förebyggande 
insatser. De åtgärder (interventioner) som i regel praktiseras innebär 
att man identifierar riskfylld alkoholkonsumtion genom att ställa någ-
ra enkla frågor till patienten och på basis av patientens svar vid behov 
ger information om riskerna med fortsatt alkoholkonsumtion och på 
ett medkännande sätt därefter försöker förmå personen att minska el-
ler sluta dricka alkohol. För att ge personalen på sjukhusen (läkare el-
ler sjuksköterskor) kompetens att handskas med dessa frågor behövs 
bara en kort utbildning på ett par dagar.  

Vi vill avslutningsvis påpeka att SBU-studien inte behandlar läkeme-
dels- och tablettmissbruk och inte heller alla de mer eller mindre vanli-
ga blandformer av missbruk som finns av alkohol, olika typer av nar-
kotika och olika varianter av tabletter och läkemedel.   

Missbruksvården institutionella struktur 
Den svenska missbruksvården sker enligt en studie från 1999, som So-
cialstyrelsen genomförde, till nittio procent inom den öppna vården – 
räknat efter behandlade personer – och huvudsakligen i kommunal 
regi eller i samarbete med landstingen, som även bedriver abstinensbe-
handling och korttidsvård på sjukhusen. Sjuttio procent av missbru-
karna är män, vilket stämmer väl med könsfördelningen på Vårnäs. En 
hög andel av den institutionsbundna missbruksvården sker i stiftelse-
form eller i privat regi. 

SBU har inte lyckats finna några generellt giltiga effekter av institu-
tionsbunden behandling jämfört med öppna vårdformer för personer 
med alkoholproblem. Däremot har psykiskt sjuka eller hemlösa nar-
komaner uppvisat bättre resultat vid behandling på institution än med 
behandling inom t.ex. den psykiatriska öppenvården.  

SBU-rapporten utsatt för kritik… 
Knappt hade trycksvärtan i SBU-rapporten hunnit torka, den utgavs i 
september 2001 och var på drygt 800 sidor, innan delar av den nationel-
la och nordiska expertisen på missbruksområdet var inbegripna i en 
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kritisk diskussion om delar av rapporten.124 Det hela började med att 
tre nordiska samhällsvetare (Thorkil Thorsen, Klaus Mäkelä och An-
ders Bergman) anmodades av redaktionen för Nordisk Alkohol- & Nar-
kotikatidskrift att kommentera ”några avsnitt eller aspekter av rappor-
ten” i det sista tidskriftsnumret för år 2001. De kritiserade författarna 
till SBU-rapporten (Sten Thelander & Mikko Salaspuru, Mats Berglund 
och Sven Andreasson & Agneta Öjhagen) återkom med svar på kriti-
ken i påföljande nummer av tidskriften, samtidigt som kritikerna fick 
komma med ett genmäle.  

Vad handlar kritiken om? Vad är det man är oenig om? Vi ska inte 
ta upp hela kritiken men nämna några punkter som kan vara relevanta 
för vår översikt och redovisning av de för oss relevanta delarna av SBU-
rapporten. Det tycks finnas skäl att vara försiktig med att alltför 
snabbt och enkelt anamma en del av de resultat som SBU-rapporten för 
fram. Här kan det också vara viktigt att betänka att de sammanfattande 
slutsatserna i rapporterna, som inte alltid tycks ha stöd i de bakomlig-
gande forskarrapporterna (enligt kritikerna), har redaktionen ansvaret 
för, medan de bakomliggande analyserna och underlagen har utarbetats 
av en grupp forskare.  

Kritiken handlar dels om den metodik (metaanalyser), som forskar-
gruppen har använt för att extrahera fram sina resultat. Kriterierna för 
att ta med studier i metanalyserna anser flera av kritikerna125 tillämpas 
på ett inkonsekvent sätt, vilket gör att studier som inte borde vara med 
finns med och omvänt studier som borde vara med inte har tagits med. 
Effekten av att inkludera vissa studier och exkludera andra kan vara 
betydelsefull, vilket Bergmark exemplifierar på ett drastiskt sätt. Om 
resultaten från projekt MATCH126 skulle medtas, vilket han menar att 

                                            
124. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift vol. 18, nr 5-6, 2001 och vol. 19, nr 1, 

2002.  
125. Se t.ex. Bergmarks kritik i Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (2002, sid. 

511f), men liknande synpunkter framförs även av Thorsen och Mäkelä i samma 
nummer av tidskriften.  

126. Projekt MATCH har funnits både i en svensk och i en internationell ver-
sion. Grundhypotesen i projektet var att en ”matchning”, enligt vissa kriterier som 
forskningen borde kunna identifiera, av klient och behandlingsform borde kunna 
medföra bättre behandlingsresultat.  
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det finns fog för, så skulle ”effektstorleken127 för kognitiv beteendete-
rapi förändras från 1,20 till –0,37!”. Det innebär att resultatet av meta-
analysen i denna del delvis skulle bli motsatt den man nu redovisar.  

I några fall anses de studier som ingår i metaanalyserna vara alltför 
heterogena för att det skall vara meningsfullt att behandla dem till-
sammans. I andra fall har resultaten inte ansetts möjliga att på ett en-
kelt sätt överföra till praktisk verksamhet genom att studierna inte ge-
nomförts under realistiska förhållanden.128 En annan typ av kritik har 
att göra med hur bortfallsproblematiken hanteras. Stora bortfall riske-
rar ju generellt att försvåra generaliseringar och i värsta fall till och 
med att omöjliggöra dem.  

För att illustrera kritiken kan vi exemplifiera med Bergmarks syn-
punkter, som berör för oss centrala kapitel i SBU-rapporten. Han skri-
ver:129  

”Problemen i kapitel 3 och 6, de kapitel som berör psykosociala in-
satser för alkohol- och narkotikaproblem, kommer till uttryck i såväl 
terminologiska, analytiska som metodologiska oklarheter och brister.”   

Bergmark påpekar att ”12-stegsbehandling” i olika sammanhang i 
SBU-rapporten beskrivs ”simultant både som en specifik – och därmed 
effektiv – och som en sedvanlig metod – och därmed ineffektiv – be-
handlingsmetod. Liknande kritik framförs även mot kognitiv beteen-
deterapi. När debattens krutrök har lagt sig så får forskningen med att 
bygga upp en evidensbaserad kunskapssammanställning fortsätta och ta 
avstamp både i SBU-rapporten och i den kritiska debatt som fortfaran-
de pågår.  

                                            
127. Effektstorleken beräknas som skillnaden i medeltal mellan mättillfällen di-

videras med ett spridningsmått (t.ex. standardavvikelsen).   
128. Se t.ex. Thorsens kritik av vissa studier kring sekundärprevention (miniin-

terventioner) i Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (2002, sid. 504f).  
129. Se Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (2002, sid. 510).  
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Sammanfattning 

Behandlingsformen Öppet intag vid Vårnäs riktar sig till sörmlänningar 
med en problematisk drogkonsumtion. Grundtanken är att den en-
skilde drogmissbrukaren själv kan söka hjälp för sitt drogmissbruk, 
utan att några kommunala myndigheter utreder eller bedömer behovet 
av hjälp. Däremot betalar de kommuner som har anslutit sig till Öppet 
intag vårdkostnaderna för sina medborgare. Dessutom bidrar försäk-
ringskassan och landstinget ekonomiskt. Drygt 80 procent av miss-
brukarna är inskrivna via Öppet Intag, övriga är det på annat sätt.  

Behandlingen består av avgiftning under (i regel) 7–10 dagar, som 
följs av en tolvstegsbehandling på 21 dagar och en efterbehandling med 
fyra inplanerade korta återbesök efter en, två, tre och sex månader. Vid 
dessa återbesök möts nyinskrivna missbrukare och tidigare missbruka-
re, som försöker leva ett liv fritt från missbruk. Men alla fullföljer inte 
behandlingen; avbrott sker under alla faser av behandlingen.  

Vårnäs kan ha ungefär 25 missbrukare inne samtidigt och klarar årli-
gen av att behandla ungefär 250–300 personer. Det finns en viss flexibi-
litet i siffrorna. Man bedriver även anhörigverksamhet, hjälper till med 
efterbehandling och eftervård, samt sprider kännedom om behand-
lingshemmet och dess arbetsmetoder.  

Några viktiga utgångspunkter för verksamheten är att:  

• betrakta missbruk som ett sjukdomstillstånd.  
• försöka göra behandlingen lika lättillgänglig som sjukvård. 
• låta missbrukaren själv bestämma om sin vård.  
• genomföra avgiftning och behandling på samma behandlingshem. 
• finansiera projektet genom samverkan med Försäkringskassan, 

Landstinget, berörda kommuner och enskilda företag i Sörmland.  
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Den idéhistoriska bakgrunden till behandlingen på Vårnäs är själv-
hjälpsrörelsen AA, med rötter i 1930-talets USA, och den mångfasette-
rade behandlingsform som benämns Minnesotamodellen – andra namn 
är 12-stegbehandling eller Hazeldenbehandling – och som började sitt 
segertåg på svensk mark under 1980-talet. Modellen är idag en av tre 
ungefär lika stora behandlingsmodeller på svensk mark. Men AA-
rörelsen fick redan på 1940-talet insteg i Sverige genom självhjälpsorga-
nisationen Länkarna, som länge var betydligt större än AA-rörelsen. 
Länkarna har dock av olika skäl under de senaste decennierna inte 
uppnått samma publika och ekonomiska130 framgångar, som AA-
rörelsen. Länkarna och AA kompletterar varandra genom att erbjuda 
olika verksamhet (dagverksamhet resp. möten någon gång per vecka).  

En viktig inspirationskälla när det gäller att utveckla verksamheten 
på Vårnäs – och på andra håll i landet – kommer från Island, som har 
en lång tradition av att arbeta efter ungefär samma riktlinjer som Vår-
näs gör idag – se ovannämnda utgångspunkter.  

I Sverige har socialnämndens ordförande i Katrineholm, Torgerd 
Jansson, varit en av den isländska behandlingsmodellens ivrigaste före-
språkare. Hon har även haft möjligheter att berätta om projektet Öppet 
Intag inför riksdagens socialutskott i februari 1998 – när projektet ännu 
befann sig i sin linda. Vi har sammanfattat hennes presentation i av-
snittet: ”I have a dream…” (se sid. 74). Ambitionerna är högt ställda. 
Målet är att sprida verksamheten över landet.  

I en stor, nyligen genomförd, utvärdering av behandling av alkohol- 
och narkotikaproblem av Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) var en av de behandlingsformer som i vetenskapliga utvärdering-
ar visade sig ha effekt 12-stegsbehandling (Minnesotamodellen). Många 
andra behandlingsformer hade inga vetenskapligt påvisbara effekter. 
Det upplevdes säkert som en fjäder i hatten av folket på Vårnäs och av 
tillskyndarna bakom Öppet Intag. Men det finns redan kritiska röster 
som menar att slutsatsen åtminstone delvis är förhastad.  

 
 

                                            
130. AA-rörelsen, i snäv mening, tar inte emot ekonomiska bidrag.   
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Hur, hur ofta och när? 

Innan vi börjar beskriva vilka som kommer till Vårnäs ska vi i detta 
kapitel lyfta fram tre aspekter eller dimensioner, som på olika sätt kan 
användas för att gruppera eller kategorisera de inskrivna – Vårnäspopu-
lationen. Det handlar för det första om inskrivningsformen, för det 
andra om antalet inskrivningar och för det tredje om en speciell kate-
gorisering av den s.k. behandlingsperioden – till skillnad från en kate-
gorisering av inskrivningstidpunkten – i relation till vissa för denna 
studie, och för Vårnäs, specifika tidsperioder. Det sistnämnda kan låta 
lite kryptiskt, men det kommer förhoppningsvis att klarna när frågan 
tas upp om en stund. Dessa tre olika indelningar kommer sedan att 
återkomma på olika sätt och i olika kombinationer i både beskrivning-
ar och analyser av de inskrivna på Vårnäs. De tre uppgifter, som står i 
fokus för detta kapitel, är att avgränsa och definiera:  

• En uppdelning av hela den aktuella Vårnäspopulationen i inskrivna 
via Öppet Intag och inskrivna på annat sätt (Ej Öppet Intag).  

• En uppdelning av populationen i de som varit inskrivna en gång 
och de som varit inskrivna flera gånger på Vårnäs.  

• En uppdelning av populationen i olika grupper beroende på be-
handlingsperiodens utsträckning (längd) i relation till några för 
Vårnäs och för denna studie intressanta tidsperioder.  

I påföljande kapitel kommer fokus däremot att vara en beskrivning 
av Vårnäspopulationen med avseende på bl.a. köns- och åldersfördel-
ning, typ av droganvändning och huvudsaklig försörjning mot bak-
grund av dessa tre kategoriseringar. Vi börjar med att förtydliga inne-
börden av de tre ovan nämnda uppgifterna.  
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Den första frågan, som vi vill få ett preliminärt svar på, är om de 
som kommer till Vårnäs från kommuner i Sörmland utan myndighets-
prövning (Öppet Intag) skiljer sig från de missbrukare som kommer till 
Vårnäs på andra grunder och ibland också från kommuner utanför 
Sörmland (Ej Öppet Intag). Även om vi inte har något direkt mått på 
behandlingseffekten, så är det angeläget att även försöka utröna even-
tuella effekter och skillnader mellan de två olika huvudformerna av in-
skrivning – detta tas upp i påföljande avsnitt. Om dessa eventuella skill-
nader och effekter i sin tur beror på att grupperna såg olika ut från bör-
jan eller på att de har genomgått behandlingen på olika sätt eller på en 
kombination av båda dessa förhållanden kan vi naturligtvis inte avgöra 
med tillgängliga data. För detta krävs en annan forskningsuppläggning 
och andra data. Av tradition har man ofta förlitat sig på olika former 
av mer eller mindre experimentella forskningsuppläggningar.131  

Den andra frågan som kan vara intressant att belysa är om det finns 
en systematisk skillnad mellan de som varit inskrivna på Vårnäs (eller 
på något annat behandlingshem) bara en gång och de som varit inskriv-
na flera gånger. Det finns olika tecken som tyder på detta. Det finns 
dock ett metodologiskt problem med en sådan jämförelse, som vi bör 
vara medvetna om. Det kommer nämligen alltid att finnas ett (okänt) 
antal förstagångsinskrivna i populationen, som senare kommer att 
skrivas in igen och därmed blir flergångsinskrivna. Det bör finnas en 
högre andel okända potentiella flergångsinskrivna bland personer som 
har sin första inskrivning sent under datainsamlingsperioden än bland 
de som har varit inskrivna på Vårnäs i ett tidigare skede. Detta feno-
men bör ha till effekt att eventuella skillnader mellan dessa två grupper 
i viss mån försvagas om vi studerar hela populationen.  

Den tredje frågan som bl.a. aktualiseras av de flergångsinskrivna är 
behovet av en specialanalys av dem eftersom deras inskrivningar ofta är 
av olika karaktär, både vad gäller innehåll och tid mellan inskrivning-

                                            
131. Dessa har under senare tid bl.a. kritiserats för att ofta förbise att socialt 

verksamma mekanismer ger olika effekter för olika personer under olika omstän-
digheter (se Pawson & Tilly (1997)), vilket antyder behov av mer preciserade och 
specifika forskningsuppläggningar. Liknande synpunkter framförs av t.ex. Lind-
ström (1994/2000) som bl.a. menar att ”det aktuella forskningsläget” ger anledning 
att ”... närmare studera samspelet mellan klienttyp, behandlingsform och resultat” 
(sid. 167).  
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arna. Ibland har inskrivningen avbrutits redan under avgiftningsfasen 
och ibland har den avslutats med en behandling i varierande omfatt-
ning, ibland har perioden mellan inskrivningarna varit kort och ibland 
har det dröjt flera år mellan inskrivningarna. Vi kommer att benämna 
tidsperioden mellan den första inskrivningens början och den sista (se-
nast kända) inskrivningens slut för individens period av inskrivningar 
(se sid. 97 ff). Denna period har en bestämd förankring och utsträck-
ning i tiden. Det finns ett start- och ett slutdatum, som omfattar den 
sammanlagda tiden för inskrivningarna och tiden mellan dem. Vi me-
nar att detta periodbegrepp kan vara ett fruktbart hjälpmedel i analy-
sen och kommer i ett senare kapitel att gruppera individerna efter de-
ras period av inskrivningar. I våra tidigare rapporter har vi grupperat de 
inskrivna utifrån datum för inskrivningsenkäten (en tidpunkt).  

Öppet Intag – Ej Öppet Intag  
I detta kapitel ska vi beskriva och avgränsa vilka som tillhör inskriv-
ningsformen Öppet Intag och vilka som inte gör det. Vi kommer dels 
att ta upp en del metodologiska svårigheter och problem som följer 
med avgränsningen och dels att diskutera olika typer av uppgifter som 
vi har om personerna, dvs. våra data och hur dessa kan tänkas åter-
spegla verkligheten. Vi har tidigare diskuterat132 tre karakteristiska drag 
för behandlingsformen Öppet Intag – det öppna intaget, tolvstegsträ-
ningen och frivilligheten – och ska inte upprepa den diskussionen här. 

De flesta som kommer till behandlingshemmet Vårnäs kommer dit 
på s.k. Öppet Intags kriterier. Det innebär dels att de kommer dit utan 
någon myndighetsprövning och dels att de kommuner som de kom-
mer ifrån, olika Sörmlandskommuner, är beredda att betala för deras 
tid på Vårnäs. Ett fåtal kommer från kommuner utanför Söderman-
land och/eller på kriterier som ej överensstämmer med Öppet Intag.  

När det gäller den regionala sammansättningen av Vårnäsklienterna 
kan det vara viktigt att känna till att det enbart var personer från Katri-
neholm som skrevs in under den första perioden. Först den 1 april 1998 
utvidgades Öppet Intag till att omfatta 8 av Södermanlands 9 kommu-
ner och ett år senare, den 1 april 1999, anslöt sig även Flens kommun. 

                                            
132. Jonsson, Sidebäck, Ekholm (2000:12-16).   
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När det gäller fördjupade analyser är det viktigt att vara medveten 
om att DOK-systemet infördes först den 1 januari 1998. Det innebär att 
uppgifter om klienterna på Vårnäs är mycket få för perioden 1 juli 
1996 – 31 december 1997. I vårt datamaterial finns det totalt 89 personer 
som har varit inskrivna under denna period, men eftersom 23 av dem 
senare har återkommit till Vårnäs, så innebär det att vi har utförliga 
uppgifter även för dem, dock inte från deras första inskrivning.  

Så långt är avgränsningen enkel, men det finns ett antal komplice-
rande faktorer, som vi måste förhålla oss till, och undersöka vilken be-
tydelse de kan ha för avgränsningen av populationen. Komplikationen 
beror på två förhållanden, dels att några personer har varit inskrivna på 
Vårnäs flera gånger och dels att personer flyttar.  

Inskrivna flera gånger: För de som har varit inskrivna på Vårnäs mer 
än en gång finns – i princip – uppgifter om dem från varje inskrivning. 
Dessa inskrivningsdata finns samlade antingen i ett kortformulär eller i 
ett långformulär, som registreras i DOK-systemet. Om vi inte ska an-
vända uppgifter från alla formulär, vilket kan vara relativt besvärligt, så 
måste vi göra ett urval. Men hur ska urvalet göras, dvs. vilka uppgifter 
ska vi välja? Ska vi välja uppgifter från den första (eller sista) enkäten – 
oberoende av om det är ett långformulär eller ett kortformulär? Eller, 
där det är möjligt, de utförligare uppgifterna i ett långformulär? Vi har 
i de tidigare rapporterna använt följande urvalskriterium. Först en av-
gränsning i tid- och rum (kommun), så att vi får med de personer som 
är av intresse. Därefter har vi, för personer med flera inskrivningar, 
valt den inskrivning som är dokumenterad genom ett långformulär om 
det är möjligt. Om det finns flera inskrivningar med riklig information 
(långformulär), så har vi valt den som kommer tidsmässigt först.133 I 
denna studie kommer vi även att utnyttja viss information från samtli-
ga enkäter (formulär). 

                                            
133. Enkätdata finns för totalt 395 personer. För de 332 som bara varit inskrivna 

en gång används självklart den första (och enda) enkäten. För de 39 som har varit 
inskrivna två gånger används första enkäten i 31 fall och andra enkäten i 8 fall. För 
samtliga 11 som varit inskrivna tre gånger används första enkäten. För 12 personer 
som varit inskrivna fyra gånger används första enkäten i 8 fall, andra enkäten i 3 
fall och den tredje enkäten i 1 fall. För den person som har sex inskrivningar an-
vänds data från den andra enkäten. Sammanlagt används den första enkäten alltså i 
382 av 395 fall, den andra enkäten i 12 fall och den tredje enkäten i 1 fall.   
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Inskrivna enligt olika lagrum: För personer med flera inskrivningar 
kan självfallet den kontakt som kan ske enligt ett av elva olika möjliga 
lagrum variera mellan inskrivningarna dvs. ibland kan kontakten ske 
”utan myndighetsprövning”, ibland kan kontakten vara föranledd av 
”kontraktsvård”, ”LVM §27” eller KvL §34 osv. Vi får ett urvalsproblem 
om en person både har haft kontakt ”utan myndighetsprövning” och 
kontakt enligt något annat lagrum, som innebär att de, vid detta till-
fälle, ej kan hänföras till Öppet Intag. Om dessa fall är relativt få, så kan 
vi undvika problemet genom att inte ta med dessa personer bland dem 
som räknas till Öppet Intag. En granskning av underlaget visar att vi 
endast behöver ta bort fem personer.134 Om dessa fall hade varit många, 
så hade vi varit tvungna att försöka tänka ut någon annan åtgärd. 

Byte av adress enligt DOK-data: Personer med flera inskrivningar kan 
också ha flyttat från en kommun till en annan kommun, som dessut-
om kanske inte är ansluten till Öppet Intag. I princip medför detta un-
gefär samma problem som i föregående punkt. Det kan också åtgärdas 
på ett likartat sätt. Av DOK-data framgår att detta inte heller är något 
problem.  

                                            
134. En granskning av samtliga dubbletter (hemkommun (Fi9), kontakt enligt 

lagrum (Fi17) och typ av formulär (Fi5)) visar att problemet i praktiken är mycket 
litet. Av samtliga 40 med två DOK-inskrivningar fanns en (eller två) avvikelser för 
totalt 11 personer. Två personer bodde utanför Södermanland och ingick därmed 
inte i Öppet Intag. Tre personer som vid båda tillfällena kontaktat Vårnäs ”utan 
myndighetsprövning” hade flyttat mellan kommuner i Södermanland, som stödde 
verksamheten Öppet intag. En person som enligt våra kriterier inte ingick i Öppet 
Intag hade senare en andra kontakt ”utan myndighetsprövning”, men inräknas allt-
så inte till Öppet Intag. Återstår fem personer som enligt våra kriterier vid sin för-
sta kontakt registrerades som hörandes till Öppet Intag, men som vid sin andra 
kontakt kom enligt andra lagrum (SoL §6, LVM §27 eller Skyddstillsyn med före-
skrift). Dessa fem exkluderas från gruppen som tillhör Öppet Intag.  

Av samtliga sex personer med tre DOK-inskrivningar är det bara en, som ej bor i 
Södermanland, som inte har kommit ”utan myndighetsprövning” alla gånger.  

Av samtliga fyra personer med fyra DOK-inskrivningar på Vårnäs är det bara en 
som inte har kommit ”utan myndighetsprövning” alla gånger. Men personen har 
enligt våra kriterier redan klassificerats, som ej tillhörande Öppet Intag.  

Av de 23 personer som varit på Vårnäs både före 1 januari 1998, då DOK-syste-
met började användas, och efter 1 januari 1998, är det 3 personer som ej ska inräk-
nas till Öppet Intag. En av dem ingår redan i ovannämnda grupp på fem personer 
som ska ”tas bort”. Övriga två räknas, genom DOK-data, ej in i Öppet Intag.  
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Byte av adress enligt DOK-data och data från RFV: Med data från Riks-
försäkringsverket (RFV) kan vi också identifiera flyttningsrörelser. Ge-
nom att jämföra kommunkoderna i DOK-data med kommunkoderna i 
de data vi har fått från RFV – både från november 1999 och april 2000 – 
så kan vi få grepp om en del av flyttningarna. En preliminär specialbe-
arbetning visar att det förekommer relativt omfattande flyttningar, 
men att de flesta inte sker över kommungränserna. Totalt kan t.ex. ca 
30 flyttningar mellan kommuner noteras i RFV-data mellan november 
1999 och april 2000. Vi kommer dock inte att utnyttja denna informa-
tion i detta sammanhang. 

Efter några få anpassningar och justeringar kan vi redovisa den aktu-
ella populationen i tabell 5 (på sid. 94), såsom den ter sig om vi utgår 
från en tidpunktsbaserad kategorisering (inskrivningsdatum). Det kan 
vara på sin plats att först förklara tabellens uppläggning. Uppdelningen 
i tidsperioder beror dels på datatillgången – för personer inskrivna före 
1 januari 1998 har vi mycket få uppgifter, men för perioden efter detta 
datum har vi DOK-data för alla inskrivna – dels på att anslutningen till 
Öppet Intag breddades 1 april 1998 – före det datumet var endast Katri-
neholms kommun ansluten till Öppet Intag, och dels slutligen på att om 
vi vill kunna följa de som skrivits ut från Vårnäs under minst 12 måna-
der efter den senaste behandlingen, så kan vi inte ta med personer som 
skrivits ut under perioden från och med den 1 april 1999. I kolumnen 
”Hemkommun” anges från vilken kommun de inskrivna kommer – 
för Södermanland anges kommunerna med namn, medan alla andra 
kommuner i landet samlats under kategorin ”Utanför Södermanland”. 
Indelningen efter kommuner presenteras eftersom det kan vara intres-
sant att se den regionala fördelningen av inskrivna.  

Av de totalt 461 personerna som någon gång varit inskrivna på Vår-
näs har 375 varit inskrivna under behandlingsformen Öppet Intag, dvs. 
drygt 81 procent. Av de 86, som ej varit på Öppet Intag kommer 52 per-
soner från kommuner utanför Södermanland. Det innebär att 34 per-
soner från Södermanland har varit inskrivna med någon form av myn-
dighetsprövning.  

Katrineholm har gett sitt stöd till behandlingsformen Öppet Intag 
sedan 1 juli 1996 och har under den studerade perioden haft samman-
lagt 148 personer inskrivna. Eskilstuna har varit med under kortare tid, 
sedan 1 april 1998, och har haft sammanlagt 100 personer inskrivna på 
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Öppet Intag, därefter kommer residensstaden Nyköping med 38 in-
skrivna personer. Dessa tre kommuner har tillsammans drygt tre fjär-
dedelar av alla inskrivna på Öppet Intag under den aktuella perioden.   

En av uppgifterna för oss är att studera hur sjukskrivningsmönstret 
ser ut för personer inskrivna via Öppet Intag. Här är det naturligtvis in-
tressant att studera och beskriva de inskrivnas sjukhistoria i ett längre 
tidsperspektiv, men också att relatera denna sjukhistoria tidsmässigt till 
behandlingen på Vårnäs. En central fråga att reflektera över är vad man 
kan få ut av en analys av sjukskrivningsmönster före och efter en in-
skrivning (behandling). Vi återkommer till detta i nästa block (huvud-
avsnitt). I den mån dataunderlaget medger det kommer vi att studera 
olika grupper som varit inskrivna på Vårnäs, dels en uppdelning efter 
inskrivningsform Öppet Intag/Ej Öppet Intag och dels en uppdelning av 
grupperna efter hur lång tid före/efter utskrivningen de kan studeras.  

En intressant grupp utgörs av de 66 personer som har varit inskrivna 
på Vårnäs under perioden 1/7 1996 – 31/12 1998 – alla tillhör Öppet In-
tag – och för vilka vi har begränsade data, men som i gengäld kan stu-
deras under en relativt lång period före/efter behandling (maximal s.k. 
efterperiodlängd135 810 dagar, dvs. nästan 2 år och 3 månader). Men, som 
det kommer att framgå senare (se sid. 192 ff), finns endast 49 personer 
med i försäkringskassans register, och bara 28 har någon gång blivit re-
gistrerade som långtidssjukskrivna under en tidsperiod på 810 dagar 
före/efter den senaste utskrivningen, vilket innebär att det statistiska 
underlaget är alltför magert för en fördjupad analys av denna grupp.  

En annan intressant grupp utgörs av alla personer, som har en efter-
periodlängd på minst 360 dagar, dvs. som vi kan följa i minst 360 dager 
efter deras senaste utskrivning. Samtliga personer i denna grupp måste 
vara inskrivna före 1 april 1999 om vi ska kunna följa personerna under 
ett år efter den (för oss) senast kända inskrivningen/utskrivningen. 
Om vi skulle ta med alla som är inskrivna efter 31 mars och t.o.m. 30 
september 1999, så skulle den gruppen bara kunna följas under ett 
knappt halvår efter den senaste utskrivningen, vilket vi har bedömt 
som en alltför kort tid för de analyser ur ett före/efter perspektiv, som 
vi diskuterar här. Vi återkommer senare till dessa frågor (se sid. 189 ff).  

                                            
135. Efterperiodlängd lika med antalet dagar mellan senaste utskrivningsdatum 

och det datum då RFV-statistiken är aktualiserad (2000-04-01). Se även sid. 189. 
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Tabell 5: Fördelning av inskrivna på Vårnäs behandlingshem efter tidsperiod för in-
skrivningstidpunkt (enligt använt DOK-formulär), hemkommun och om 
kontakt tagits ”utan myndighetsprövning” (Öppet Intag) eller ej. Samt-
liga inskrivna någon gång under 1 juli 1996 – 30 september 1999.  

Tidsperiod Hemkommun 
Öppet 
Intag 

Ej Öppet 
Intag Totalt 

Period 1: 1/7 1996–31/12 1997 Katrineholm 66 0 66 

Period 2: 1/1 1998–31/3 1998 Gnesta  1 1 

 Katrineholm 16 3 19 

 Strängnäs  1 1 

 Utanför Södermanland  7 7 

Period 2: 1/4 1998–31/3 1999 Vingåker 8 2 10 

 Gnesta 8 1 9 

 Nyköping 27 6 33 

 Oxelösund 8  8 

 Flen  2 2 

 Katrineholm 41 7 48 

 Eskilstuna 60 4 64 

 Strängnäs 24  24 

 Trosa 7 1 8 

 Utanför Södermanland  29 29 

 SUMMA PERIOD 2 199 64 263 

Period 3: 1/4 1999–30/9 1999 Vingåker 6  6 

 Gnesta 6  6 

 Nyköping 11  11 

 Oxelösund 5  5 

 Flen 7 2 9 

 Katrineholm 25  25 

 Eskilstuna 40 4 44 

 Strängnäs 8  8 

 Trosa 2  2 

 Utanför Södermanland  16 16 

 SUMMA PERIOD 3 110 22 132 

 TOTALT 375 86 461 

Eftersom uppgifterna i tabellen ovan baseras på den enkät, som valts 
ut enligt en särskild procedur – den mest informationsrika enkät, som 
tidsmässigt kommer först – för alla som har mer än en inskrivning, så 
finns det personer inskrivna under period 2 (1/1 1998–31/3 1999), som 
dels har varit inskrivna före 1 januari 1998 (”Katrineholmsperioden”) 
och dels har inskrivningar efter den 31 mars 1999. Dessutom har klassi-
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ficeringen av personer till de olika tidsperioderna baserats på inskriv-
ningsdatum, vilket medför att vi av den anledningen får ett antal per-
soner som avslutar sin behandling efter den sista mars 1999. Vi åter-
kommer om en stund till en periodbaserad indelning av Vårnäspopula-
tionen, som vi kommer att arbeta med i resten av rapporten.  

Antal inskrivningar  
I följande tabell redovisas hur antalet inskrivningar fördelar sig på de 
två inskrivningsformerna.  

Tabell 6:  Inskrivna på Vårnäs fördelade efter typ av inskrivning och antal inskriv-
ningar. Antal och procent.   

Antal inskrivningar Typ av inskriv-
ning En Två Tre Fyra Sex Total 

Öppet Intag 312 41 12 9 1 375 

Ej Öppet Intag 72 10 1 3 0 86 

Total 384 51 13 12 1 461 

Öppet Intag 83% 11% 3% 2% 0% 100% 

Ej Öppet Intag 84% 12% 1% 3% 0% 100% 

Ungefär fyra av fem (81 procent eller 375 av 461) är inskrivna på Öp-
pet Intags kriterier och något fler har endast en inskrivning (83 procent 
eller 384 av 461). Ser vi till hela populationen så har drygt två av tre (68 
procent eller 312 av 461) varit inskrivna på Öppet Intag bara en gång. 
Det innebär att fördelningen av individer på tabellens olika kombi-
nationer av typ av inskrivning och antal inskrivningar är mycket skev. 
Om vi delar upp inskrivningarna  i två kategorier en resp. flera (dvs. 
två till sex) inskrivningar, så kan en grupp betraktas som stor (68% el-
ler 312/461), två som förhållandevis små (14% eller 63/461 resp. 16% el-
ler 72/461) och en tredje som mycket liten (3% eller 14/461). Vi kan 
inte notera någon skillnad mellan typ av inskrivning och andel fler-
gångsinskrivningar – för båda inskrivningsformerna ligger andelen 
flergångsinskrivna på 16–17 procent (63 av 375 resp. 14 av 86).  

När det gäller typ av inskrivning kan det vara intressant att dels se 
på vilka grunder de som tillhör Ej Öppet Intag har blivit inskrivna och 
dels se vilka som har varit initiativtagare till kontakten. Vi kan dock 
endast få fram dessa uppgifter för de 395 personer som varit inskrivna 
någon gång efter 1 januari 1998. Totalt har 66 personer varit inskrivna 



Inskrivning och behandling  Centrum för välfärdsforskning 

 96

enbart före den 1 januari 1998, dvs. under den s.k. Katrineholmsperiod-
en då endast Katrineholms kommun medverkade i Öppet Intag. Samtli-
ga 66 personer räknas av oss som inskrivna under formen Öppet Intag.  

Tabell 7 på följande sida visar att nästan hälften (ca 46 procent eller 
39 av 85) av de som var inskrivna via Ej Öppet Intag, var inskrivna utan 
myndighetsprövning och att flertalet av dem (21 av 39) hade kommit 
till Vårnäs på eget initiativ. Nästan en tredjedel (27 av 85) var inskrivna 
enligt Socialtjänstlagens sjätte paragraf (SoL §6). Och en dryg femtedel 
(19 av 85) var inskrivna av andra mer ”tvångsmässiga” skäl (Kontrakts-
vård, KvL §34, LVM §27, LVU och skyddstillsyn med föreskrift).  

Om vi ser till vem som är initiativtagare till kontakten, så har ca 84 
procent (259 av 309) av personerna inskrivna via Öppet Intag kommit 
på eget initiativ. Medan ca 43 procent (37 av 85) av personerna som är 
inskrivna via Ej Öppet Intag har kommit på eget initiativ. Socialtjänst-
en, arbetsplatsen och anhöriga är tre andra initiativtagare till kontakten 
på Vårnäs. Både antals- och andelsmässigt är dessa initiativtagare sam-
mantaget lika vanliga (36 av 85 eller 42 procent) som de som kommit på 
eget initiativ (37 personer) bland de som är inskrivna via Ej Öppet In-
tag. Bland inskrivna via Öppet Intag är motsvarande andel endast ca 14 
procent (44 av 309). Det finns en mindre grupp, som kanske kan be-
traktas som ett tyngre och svårare klientel (kontaktinitiativ via krimi-
nalvård, domstol, somatisk eller psykiatrisk vård), som utgör knappt 
tio procent av de som är inskrivna via Ej Öppet Intag. Gruppen utgör 
endast ca en procent av de inskrivna via Öppet Intag.  

I tabell B1 (tabellbilagan sid. 323) undersöker vi om det finns något 
mönster mellan typ av inskrivning, kontakt enligt lagrum, främsta ini-
tiativtagare till kontakten och antalet inskrivningar. Det är svårt att 
hitta ett samlat mönster mellan nämnda variabler och antal inskriv-
ningar i den aktuella tabellen. Möjligen tycks det vara så att de som 
kommit genom Öppet intag eller på eget initiativ oftare än andra kate-
gorier har fler inskrivningar. Men jämförelsen blir mycket osäker på 
grund av att flera av kategorierna innehåller få personer.  
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Tabell 7: Inskrivna på Vårnäs uppdelade efter främsta initiativtagare till kontakten 
och efter vilket lagrum kontakten skett, samt dessa uppdelade efter in-
skrivningsformen Öppet Intag/Ej Öppet Intag. Antal. 

Kontakt enligt lagrum  

Ej Öppet Intag Öppet In-
tag 

Främsta  
initiativtagare 
till kontakten 

SoL 
§6 

LVU LVM  
§27 

Kon-
trakts
vård

KvL 
§34 

Skydds- 
tillsyn 
med 
före- 
skrift 

Utan  
myndig- 
hetspröv- 

ning 

Total 

Utan  
myndig- 
hetspröv-

ning 

Socialtjänst 9  2    2 13 14 

Somatisk vård 1       1 0 

Psykiatrisk vård 1       1 2 

Kriminalvård    4 1   5 2 

Domstol     1   1 0 

Arbetsplats 5   1   10 16 15 

Frivillig organisation       1 1 1 

Eget initiativ 7 1 1 4 2 1 21 37 259 

Kamrat       1 1 0 

Anhörig 4      3 7 15 

Annan    1   1 2 1 

TOTAL
136

 27 1 3 10 4 1 39 85 309 

Sammanfattningsvis innebär detta att nästan hälften av de som är in-
skrivna via Ej Öppet Intag har kommit utan myndighetsprövning, en 
dryg femtedel är inskrivna på mer ”tvångsmässiga” grunder och en 
knapp tredjedel är inskrivna enligt socialtjänstlagens sjätte paragraf 
(SoL §6). Trots denna skillnad var, som vi tidigare såg (tabell 6), fördel-
ningen mellan engångsinskrivna och flergångsinskrivna nästan identisk 
mellan de båda inskrivningsformerna.  

Period för inskrivningar och pop-Grupper  
I detta kapitel ska vi gruppera de individer som har varit inskrivna på 
Vårnäs efter olika principer och kriterier, som vi redovisar successivt. 
Vi börjar med att tala om inskrivningar och tidsperioder. Varje in-
skrivning kännetecknas av en (enskild) inskrivningsperiod, som kan 

                                            
136. Ej svar på dessa två variabler från en man född 1975 boende utanför Söder-

manland. Han skrevs ut efter två dagar och har bara en registrerad inskrivning.  
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omfatta allt från en kort vistelse med en avbruten avgiftning till en 
längre period på (i regel) cirka en månad som innefattar både avgiftning 
och behandling. För de engångsinskrivna finns bara en inskrivningspe-
riod, medan de flergångsinskrivna har minst två inskrivningsperioder 
åtskilda av en eller flera perioder mellan inskrivningarna. För personer 
med flera inskrivningar har vi därför tidigare infört begreppet period av 
inskrivningar (se sid. 89), som omfattar hela tidsperioden mellan den 
för oss första kända inskrivningen på Vårnäs och den för oss senast 
kända utskrivningen från Vårnäs.137  

Vad varje period av inskrivningar omfattar innehållsligt och tidsmäs-
sigt av relevans för missbruksfrågan varierar för de inskrivna, men 
mycket av detta är för oss okänt. Vi vet en del om vad som händer på 
Vårnäs, vi har viss bakgrundsinformation genom DOK-enkäterna och 
även en del sjukskrivningsdata för de som har/har haft en arbetsmark-
nadsanknytning. Men vi saknar många viktiga upplysningar om vad 
som händer mellan inskrivningarna för de flergångsinskrivna och vad 
som händer efter den senaste inskrivningen. Vad möter klienterna när 
de lämnar Vårnäs? Hur många har ett arbete att återvända till? En fa-
milj? Icke-missbrukande vänner? Hur många har kontakt med en AA- 
eller NA-grupp? Det är några få exempel på stora svarta hål i vår kun-
skap om de inskrivna på Vårnäs. Hur många av de (nyligen) engångsin-
skrivna kommer att återvända till Vårnäs? Hur många har lyckats bry-
ta sitt missbruk? För hur länge? Hur många har återfallit?  

Det kan vara viktigt att påpeka att det kan finnas personer som har 
genomgått olika typer av behandlingar (inskrivningar) på andra institu-
tioner än Vårnäs både före, under och efter den av oss avgränsade peri-
oden av inskrivningar. Sannolikt har även ett antal personer i vår po-
pulation på 461 personer en eller flera (åter-)inskrivningar på Vårnäs ef-
ter den 30 september 1999, som är slutdatum för vår datainsamlingspe-
riod. Vi har dock inte kunnat kontrollera detta i denna studie.  

Vi talar om inskrivningsperioder istället för behandlingsperioder för 
att understryka att alla som har varit inskrivna på Vårnäs i strikt me-
ning inte alltid har genomgått en behandling. En hel del inskrivningar 
avbryts antingen under avgiftningsfasen eller under behandlingsfasen. 

                                            
137. För de engångsinskrivna sammanfaller inskrivningsperioden med det som 

för de flergångsinskrivna betecknas som perioden för inskrivningar.  
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Behandlingarna fullföljs även i varierande omfattning – många slarvar 
t.ex. med återbesöken.  

Pop-gruppsindelningen  
I följande tabell grupperas individerna efter hur perioden av inskriv-
ningar förhåller sig till de tre tidsperioderna (period 1, period 2 och pe-
riod 3), såsom de tidigare avgränsats i tabell 5. Syftet är främst att på ett 
åskådligt sätt beskriva hur perioden av inskrivningar förhåller sig till 
de tre angivna tidsperioderna, dvs. ligger de inom en period eller 
sträcker de sig över en eller flera tidsperioder (och i så fall vilka). Vi gör 
denna indelning både för Öppet Intag och Ej Öppet Intag. Med pilsym-
boler i tabellen anges om perioden av inskrivningar sträcker sig över 
två eller tre tidsperioder. Med inramade fält i tabellen anges att perio-
den av inskrivningar ligger helt inom en viss tidsperiod.  

Tabell 8: Vårnäspopulationen gruppindelad efter typ av intag och start- och slut-
datum för perioden av inskrivningar. (Pilsymbolen anger att den perioden 
sträcker sig över två eller tre av de angivna tidsperioderna.) 

Period av inskrivningar (utsträckning) 

Typ av intag och grupp

Tidsperiod 1:  
1/7 1996 – 31/12 

1997 (1,5 år) 

Tidsperiod 2:  
1/1 1998 – 31/3 
1999 (1,25 år) 

Tidsperiod 3:  
1/4 1999 – hösten 
1999 (drygt 0,5 år) 

Öppet intag    

Grupp 1  66   

Grupp 2 A  158  

Grupp 2 B  13  

Grupp 3 A   100 

Grupp 3 B   7 

Grupp 3 C   31 

SUMMA ÖPPET INTAG 66 171 138 

Ej Öppet intag     

Grupp 4 A  50  

Grupp 4 B  3  

Grupp 5 A   22 

Grupp 5 B   11 

SUMMA EJ ÖPPET INTAG 0 53 33 

Av tabellen framgår bl.a. att 13 personer som var inskrivna under 
den första tidsperioden (före 1 januari 1998) har sin sista inskrivning 
under den andra tidsperioden (grupp 2 B i tabellen), att 7 från den för-
sta tidsperioden avslutar sin inskrivning (blir utskrivna) under den 
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tredje tidsperioden (grupp 3 B). De grupper som blir intressanta att spe-
cialstudera när det gäller sjukskrivningsmönster är huvudsakligen 
Grupp 1 (66 personer), som har en efterperiodlängd på 810 dagar och 
Grupp 1, 2A, 2B, 4A och 4B (66+158+13+50+3 personer), som har en 
efterperiodlängd på 360 dagar och som dessutom består av personer 
från de båda inskrivningsformerna. För övriga grupper blir perioden 
efter den senaste inskrivningen (utskrivningen) mindre än sex månader, 
vilket vi betraktar som en för kort period för den typen av före/efter 
analyser. Men samtliga grupper har en period före den senaste utskriv-
ningen på minst 1 300 dagar (drygt 3,5 år), som kan användas för att 
bl.a. studera sjukskrivningsmönster före utskrivningen.  

För att kunna tala om och hänvisa till denna gruppindelning kom-
mer vi att kalla grupperna för pop-grupper och indelningen för pop-
gruppsindelningen.138  

En effekt av gruppindelningen är att vi dels får fem grupper, som 
huvudsakligen består av personer som bara har en inskrivning – Grupp 
1, Grupp 2 A, Grupp 3 A, Grupp 4 A och Grupp 5 A – och dels  får 
fem grupper som huvudsakligen består av personer som har flera in-
skrivningar – dessa grupper är markerade med en pilsymbol. Uppdel-
ningen i dessa två grupper är huvudsakligen en följd av vår gruppindel-
ning. Personer med en inskrivning hamnar i regel inom en tidsperiod, 
medan personer med flera inskrivningar i regel har en längre tidsperiod 
av inskrivningar, som ofta kan sträcka sig över två eller flera tidsperio-
der. Observera även att tidsperioderna är olika långa – den första peri-
oden är 1 år och 6 månader, den andra är 1 år och 3 månader och den 
tredje perioden är drygt 6 månader, eftersom arton personer skrivs ut 
månaden efter de sista registrerade inskrivningarna i september 1999.139 

Vi ska närmast redovisa hur antalet inskrivningar fördelar sig på de 
tio grupperna, som enligt tabellen varierar kraftigt i storlek. Sex av 
grupperna består av mindre än femtio personer, en grupp består av ex-
akt 50 personer och en av 66 personer, vilket också är relativt litet. Den 
näst största gruppen består av 100 personer (Grupp 3 A) och den största 
gruppen av 158 personer (Grupp 2 A).  

                                            
138. Beteckningen är godtycklig, men ”pop” kan här tolkas som population.   
139. Sjutton av de arton blir utskrivna under oktober och en den 1 november.   



Centrum för Välfärdsforskning  Inskrivning och behandling 

 101

Antal inskrivningar  
Av totalt 461 personer har 384 engångsinskrivna140 (drygt 83 procent) 
bara en inskrivningsperiod. Övriga 77 har minst två inskrivningar un-
der perioden. Av tabellen framgår att 37 personer har flera inskriv-
ningar i Grupp 1 och Grupp 2 (A och B) – se de tonade rutorna.  

Tabell 9: Antal inskrivningar på Vårnäs fördelat efter typ av intag och grupp (del-
population), samt andel personer med minst 2 inskrivningar efter grupp.  

Antal inskrivningar på Vårnäs 
Typ av intag och grupp 

1 2 3 4 6 

Antal 
Totalt 

Andel med minst 
två inskrivningar  

Öppet intag: Total  312 41 12 9 1 375 17 % 

varav Grupp 1 52 12 2   66 21 %  

Grupp 2 A 148 8 2   158 6 % 

Grupp 2 B  5 4 4  13 (100 %) 

Grupp 3 A 98 2    100 2 % 

Grupp 3 B  1 3 2 1 7 (100 %) 

Grupp 3 C 14 13 1 3  31 (55 %) 

Ej Öppet intag: Total  72 10 1 3 0 86 16 % 

varav Grupp 4 A 49 1    50 2 % 

Grupp 4 B  1  2  3 (100 %) 

Grupp 5 A 20 1 1   22 (9 %) 

Grupp 5 B 3 7  1  11 (73 %) 

TOTAL 384 51 13 12 1 461 17 % 

Det framgår tydligt att samtliga ”B– och C–grupper”, som alla har 
inskrivningsperioder som sträcker sig över två eller tre tidsperioder (se 
tabell 8), helt naturligt har en (mycket) hög andel personer med flera 
inskrivningar (se tabellen ovan). Nu utgör dessa fem grupper en rela-
tivt liten andel (ca 14 procent eller 65 personer) av alla deltagare, men 
en mycket hög andel – 74 procent – av dem har minst två inskrivningar 
(48 av 65). Det innebär att andelen personer med minst två inskriv-
ningar i de andra fem grupperna endast är 7 procent (29 av 396). I tabel-
len anges även andelen personer med minst två inskrivningar på Vår-
näs under den aktuella perioden för samtliga tio grupper.  

                                            
140. Detta framgick visserligen redan av tabell 6, men i tabell 9 ovan ser vi bättre 

hur dessa personer fördelar sig på de olika grupper, som skapats i tabell 8.   
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Av tabellen framgår även att inskrivningsmönstret ser ut på ungefär 
samma sätt för de som är inskrivna enligt Öppet Intag och de som inte 
är inskrivna enligt dessa kriterier.  

Genom att sammanställa uppgifterna i de två senaste tabellerna kan 
vi även få fram att av de 89 personer som hade sin första inskrivning 
under period 1 (1 juli 1996 – 31 december 1997), så hade 37 personer yt-
terligare minst en inskrivning under perioden fram till september/ok-
tober 1999. Det innebär att ca 42 procent återkom en eller flera gånger. 
Av de 250 personer som hade sin första inskrivning under period 2 (1 
januari 1998 – 31 mars 1999), så hade 36 personer ytterligare minst en 
inskrivning under perioden fram till september/oktober 1999. I denna 
grupp återkom alltså ca 14 procent en eller flera gånger. Av de 122 som 
hade sin första inskrivning under period 3 (1 april 1999 – hösten 1999), 
så hade 4 personer ytterligare minst en inskrivning under samma peri-
od. Här återkom endast 3 procent en eller flera gånger.  

Återinskrivningsfrekvensen inom ett år  
De ovan angivna återinskrivningsfrekvenserna141 beror till en stor del 
på att exponeringstiden, eller den möjliga tiden för återfall, varierar 
kraftigt för personer inskrivna under period 1 (exponeringstid 22 – 40 
månader), period 2 (7 – 22 månader) och period 3 (0 – 7 månader). Det 
här innebär, som vi redan tidigare antytt, att många av de som är en-
gångsinskrivna under senare delen av studieperioden sannolikt kom-
mer att återkomma till Vårnäs. Det innebär att vi här har ett metodo-
logiskt problem. Med den uppläggning studien har får vi en under-
skattning av andelen återfall. Men detta går att åtgärda om vi följer upp 
alla förstagångsinskrivna under lika lång tid. Det kan antingen ske ge-
nom att vi förlänger datainsamlingsperioden, så att även de senast in-
skrivna får en längre exponeringstid eller genom att vi räknar om våra 
data, så att vi kan beräkna återfallsfrekvensen efter t.ex. 12 eller 24 må-

                                            
141. Vi har valt uttrycket återinskrivning för att explicit koppla det aktuella åter-

fallet i missbruk till en registrerad inskrivning på Vårnäs. Det kan naturligtvis fin-
nas flera återfall, som ej resulterar i inskrivningar eller som resulterar i inskriv-
ningar på andra behandlingshem. Dessa återfall har vi ingen kunskap om, vilket 
innebär att våra siffror kan ses som en form av minimisiffror på återfall. Jämför 
även text och tabell på sid. 135.  
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nader från den första inskrivningen. Gör vi på det första sättet får vi en 
större grupp att arbeta med och även möjligheter att följa dem under 
en längre tid, men det kräver att nya data samlas in. Gör vi på det and-
ra sättet blir gruppen mindre, tidsperioderna kortare, men data finns.  

Genom en enkel kalkyl på tillgängliga data kan vi beräkna återin-
skrivningarna inom ett årslångt intervall från den första utskrivningen.  

Tabell 10 Återinskrivna inom 1 år, dvs. senast 30 september 1999, räknat från den 
första utskrivningen efter några bakgrundsfaktorer. Procent och antal.  

Återinskrivna inom 1 år räknat från  
den första utskrivningen 

Bakgrundsfaktorer
142

 Procent Återinskrivna Totalt 

Kön    

Kvinna 26% 13 50 

Man 24% 36 149 

Ålder    

Under 30 år 26% 10 38 

30 till 39 år 19% 9 47 

40 till 49 år 29% 21 72 

50 år och äldre 21% 9 42 

Typ av drogmissbruk    

Enbart alkohol 19% 17 91 

Narkotika + annat 31% 22 72 

Övriga kombinationer 29% 10 34 

Huvudsaklig försörjning    

Lön,  20% 13 64 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 39% 12 31 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 29% 8 28 

Socialbidrag,  27% 8 30 

Annat, Bortfall 17% 8 46 

Inskrivningsform    

Öppet Intag 26% 42 161 

Ej Öppet Intag 18% 7 38 

Behandlingsindex, första inskrivning    

Ej påbörjad/fullföljd behandling 29% 26 90 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 21% 23 109 

TOTALT  25% 49 199 

                                            
142. För en definition av typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning och be-

handlingsindex se Bilaga 4: Index, mått och begrepp, sid. 298 ff.  
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Men som vi strax ska se är siffrorna något instabila. De påverkas av 
relativt små förändringar i beräkningssätt. Vi kommer att ge några all-
männa kommentarer, men låter tabellen i huvudsak tala för sig själv.  

Av samtliga inskrivna på Vårnäs under den aktuella perioden får vi 
ett årslångt intervall med början vid den första utskrivningen för totalt 
199 personer, dvs för ca 43 procent. Återinskrivningsfrekvensen (minst 
en återinskrivning/ett återfall) för denna grupp blir 25 procent (49 per-
soner). För inskrivna via Öppet Intag är återinskrivningsfrekvensen 26 
procent (42 av 161) och för övriga är den 18 procent (7 av 38).143  

Om vi gör motsvarande beräkning med början vid den första in-
skrivningen så får vi något annorlunda siffror. Totalt blir det 216 per-
soner med en återinskrivningsfrekvensen på 22 procent (48 personer). 
För inskrivna via Öppet Intag blir motsvarande frekvens 23 procent (40 
av 173) och för övriga blir den 19 procent (8 av 43). Det här är ett sätt 
att illustrera osäkerheten i siffrorna. Men trots detta bör vi ha en rela-
tivt korrekt skattning av andelen återinskrivningar – bortsett från den 
”statistiska” osäkerheten.  

Återinskrivningsfrekvensen skiljer sig inte mellan könen, men där-
emot finns det vissa åldersskillnader. Tydligast är att gruppen 40–49 år 
återkommer oftare än de äldsta och personer i åldern 30–39 år. Av 
drogmissbrukarna är det narkomaner och tablettmissbrukare (övriga), 
som återkommer oftast, alkoholisterna mindre ofta. Den högsta ande-
len återinskrivna finner vi bland personer vars huvudsaklig försörjning 
utgörs av A-kassa, sjukpenning eller AMS-bidrag (39 procent), men 
gruppen är relativt liten och siffrorna därmed mer osäkra. De som har 
fullföljt behandlingen återkommer mindre ofta än de som inte har det.  

Ett mindre antal personer har sin första återinskrivning efter drygt 
ett år. I vårt underlag handlar det bara om sju personer. Men en 
granskning av den lilla gruppen antyder inte att den på något sätt skul-
le vara mer stabil eller välförankrad än den grupp som blivit återin-
skriven inom ett år, snarare tvärtom.  

                                            
143. Det är inte meningsfull att ange återinskrivningsfrekvensen för pop-grupp-

erna eftersom en effekt av hur de har skapats är att fem av dem (per definition) får 
en hög andel återinskrivningar och fem får en låg andel återinskrivningar.  
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Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redovisat efter vilka kriterier en person anses in-
skriven via Öppet Intag eller inskriven på annat sätt (Ej Öppet Intag). Vi 
har även beräknat återfallsrisken – eller mer exakt återinskrivningsris-
ken – för olika delgrupper och för olika tidsperioder.   

• Drygt 80 procent av de 461 inskrivna personerna med missbruks-
problem, som studeras i denna rapport är inskrivna via Öppet Intag. 

• Ungefär 17 procent (77 personer) av alla har varit inskrivna minst 2 
gånger (en 6 gånger).  

• Av de 89 personer som var inskrivna före 1998 återkom 37 före den 
sista september 1999, dvs. 42 procent ”återföll” en eller flera gånger 
under en period av nästan 22 månader (668 dagar).  

• Återinskrivningsprocenten inom ett år är 25 procent. Något högre 
för de som är inskrivna via Öppet Intag (26 procent) och något läg-
re för de som ej skrivits in via Öppet Intag (18 procent). Siffrorna 
bör betraktas som relativt grova approximationer.  

I kapitlet skapas även – i deskriptivt syfte – en speciell gruppering av de 
inskrivna; den s.k. pop-gruppsindelningen (se sid. 97 ff).  
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Vilka skrivs in på Vårnäs? 

Vilka skrivs in på Vårnäs? Medför det Öppna Intaget att man når andra 
grupper av missbrukare än vad mer traditionella behandlingshem gör? 
Vilken social sammansättning har de inskrivna? Hur ser deras drog-
konsumtionen ut? Hur vanligt är det med avhopp under avgiftnings- 
och behandlingsfasen? Hur många fullföljer en behandling på planerat 
sätt? Finns det något samband mellan avhopp och återkommande in-
skrivningar? Även om vi inte har data för att direkt besvara alla dessa 
frågor, så ska vi försöka belysa dem på olika sätt med våra data. Men 
möjligheterna till en fördjupad och förfinad analys av hela popu-
lationen begränsas av att vi har mycket få uppgifter för inskrivningarna 
innan DOK-systemet infördes på Vårnäs den 1 januari 1998.  

Kön, ålder och drogbruk  
För att få en utgångspunkt för jämförelsen ska vi först redovisa hur 
fördelningen av kön, ålder och drogmissbruk (se Bilaga 4: Index, mått 
och begrepp, sid. 298 för mått på drogtyp) ser ut för hela Vårnäspopu-
lationen, dvs. för alla 461 inskrivna (se tabell på nästa sida).  

Vi noterar en tydlig könsskillnad i missbruksmönstret. Männen 
missbrukar alkohol och i synnerhet narkotika i högre utsträckning än 
kvinnorna. Medan missbruket av läkemedel mm (kategorin ”Övrigt”) 
bland kvinnorna är dubbelt så vanligt som bland männen – 30 procent 
jämfört med 15 procent. En närmare analys av missbrukets karaktär vi-
sar att den enskilt vanligaste kombinationen för kvinnor är alkohol 
och läkemedel (25 personer), ett par använder enbart läkemedel och 
nio brukar lösningsmedel (och en dopingpreparat) tillsammans med 
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andra droger. För männen är lösningsmedel och dopingpreparat i olika 
kombinationer lika vanligt som alkohol och läkemedel.   

Tabell 11:  Samtliga inskrivna vid Vårnäs efter kön, ålder och typ av drogmissbruk 
som föranlett inskrivning. Alkohol = enbart alkohol, Narkotika = narkoti-
ka ensamt eller i kombination med andra droger, Övrigt = övriga kombi-
nationer (narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat mm).  
Antal och procent. 

Kvinna Man 

Total Total 

Ålder Alkohol
Narko-
tika Övrigt Antal % Alkohol 

Narko-
tika Övrigt Antal % 

– 30 år 2 12 4 18 15 8 33 8 49 15 

30 – 39 år 10 11 5 26 21 30 51 11 92 27 

40 – 49 år 21 5 16 42 34 58 21 24 103 31 

50 år – 25 1 12 38 31 81 4 6 91 27 

Total 58 29 37 124 100 177 109 49 335 100 

Total, % 47 23 30 100  53 33 15 100  

Vi kan även se att de missbrukande kvinnorna är aningen äldre än 
männen. Men intressantare att notera är att de kvinnliga narkotika-
missbrukarna (ca 41 procent eller 12 av 29) är yngre än motsvarande ka-
tegori bland männen (ca 30 procent eller 33 av 109), medan de kvinnliga 
missbrukarna av läkemedel mm är betydligt äldre (ca 32 procent eller 
12 av 37) än samma kategori av manliga missbrukare (ca 12 procent el-
ler 6 av 49). Men det kanske mest slående är att narkotikamissbruket 
står för två tredjedelar av missbruket i den yngsta ålderskategorin både 
bland män och bland kvinnor. Bland männen står narkotikamiss-
bruket för drygt hälften av allt missbruk även i åldersgruppen 30–39 år. 
Alkoholmissbruket dominerar i åldersgrupperna över 40 år både bland 
män och kvinnor. Två tredjedelar av kvinnorna, som är femtio år eller 
äldre är alkoholister, medan nästan nittio procent av männen i samma 
ålder är alkoholister.  

Utan att här redovisa motsvarande tabeller för inskrivna via Öppet 
Intag och inskrivna på andra grunder (se tabell B2 och B3, sid. 324 i ta-
bellbilagan), så är det svårt att direkt se några dramatiska eller systema-
tiska skillnader. Dock kan det påpekas att andelen narkotikamissbru-
kare bland männen som är inskrivna via Ej Öppet Intag är högre än 
bland männen som kommit via Öppet Intag till Vårnäs. En närmare 
analys visar att det tycks finnas två olika grupper av inskrivna män via 
Ej Öppet Intag. Dels en yngre grupp manliga narkomaner, dels en äldre 
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grupp manliga alkoholister. En viktig del av den sistnämnda gruppen 
utgörs av de 19 personer (varav 17 är män, 14 är alkoholister och 18 är 
40 år eller äldre), som tillhör projekt Bojen i Borlänge. (Se Projekt Bojen 
– en arbetsgivarstödd missbrukarvård, sid. 118). Den gruppen påverkar 
starkt sammansättningen och karaktären av gruppen Ej Öppet Intag. 

Inskrivna en respektive flera gånger 
Det finns skäl att tro att missbruksmönstret skiljer sig mellan personer 
som bara varit inskrivna en gång och de som varit inskrivna flera gång-
er, vilket också bekräftas om vi granskar följande tabell.  

Tabell 12:  Kön, ålder och typ av drogmissbruk som föranlett inskrivning för samtli-
ga inskrivna vid Vårnäs uppdelat efter de som varit inskrivna en gång 
resp. flera gånger. Alkohol = enbart alkohol, Narkotika = narkotika en-
samt eller i kombination med andra droger, Övrigt = övriga kombinatio-
ner (narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat mm). Antal och pro-
cent. Med ( ) kring ett procenttal anges att bastalet är mindre än 50.  

Kvinna Man 

Total Total 

Ålder Alkohol 
Narko-
tika Övrigt Antal % Alkohol

Narko-
tika Övrigt Antal % 

En inskrivning 

– 30 år 2 7 1 10 10 8 26 7 41 15 

30 – 39 år 10 8 4 22 22 25 43 8 76 27 

40 – 49 år 18 5 12 35 34 50 14 18 82 29 

50 år – 24 1 10 35 34 71 4 6 81 29 

Total 54 21 27 102 100 154 87 39 280 100 

Total, % 53 21 26 100  55 31 14 100  

Flera inskrivningar 

– 30 år  5 3 8 36  7 1 8 15 

30 – 39 år  3 1 4 18 5 8 3 16 29 

40 – 49 år 3  4 7 32 8 7 6 21 38 

50 år – 1  2 3 14 10   10 18 

Total 4 8 10 22 100 23 22 10 55 100 

Total, % (18) (36) (45) 100  42 40 18 100  

Här kan vi direkt notera en dramatisk skillnad i missbruksmönster 
mellan de som bara varit inskrivna en gång och de som varit inskrivna 
flera gånger. Bland de engångsinskrivna dominerar alkoholmissbruket 
bland båda könen och det är dessutom ungefär lika vanligt bland kvin-
nor, som bland män – drygt femtio procent. Vi kan också konstatera 
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att tablettmissbruk mm är vanligare bland kvinnor än bland män (26 
jämfört med 14 procent), som däremot i högre utsträckning än kvin-
norna använder narkotika (31 jämfört med 21 procent). Bland de som 
varit inskrivna flera gånger är alkoholmissbruket lägre än bland de en-
gångsinskrivna, bland kvinnorna dramatiskt lägre (18 respektive 53 
procent). Istället är blandmissbruket högre, särskilt bland kvinnorna. 
Även om antalet flergångsinskrivna kvinnor är litet, så är det en kraftig 
majoritet (fyra av fem) som är blandmissbrukare144 i någon form (18 av 
22). Bland de flergångsinskrivna männen är det sex av tio (32 av 55) som 
är blandmissbrukare. 

Vi kan också notera att alkoholmissbruk inte förekommer som en-
sam orsak till inskrivning bland de yngsta (under 30 år) flergångsin-
skrivna och att det även är mycket ovanligt bland 30–39-åringar – inga 
kvinnor. I gruppen av flergångsinskrivna är alkoholmissbruk, utan att 
kombineras med andra droger, företrädesvis ett fenomen som känne-
tecknar äldre män. Det kanske bör påpekas att alkohol ofta förekom-
mer bland både narkomaner och tablettmissbrukare.  

Pop-grupper: Kön, ålder och drogbruk 
Av tabellen på nästa sida framgår att andelen kvinnor är något högre 
(28 procent) bland de som är inskrivna enligt Öppet Intag än bland de 
som inte är inskrivna enligt dessa kriterier (21 procent). Här kan note-
ras att andelen kvinnor är mycket lågt i Grupp 4A. När det gäller ål-
dersfördelningen145 kan vi konstatera att den inte skiljer sig på något 
dramatiskt eller systematiskt sätt mellan personer inskrivna enligt Öp-
pet Intag och personer som är inskrivna enligt andra kriterier.  

Den tydligaste skillnaden i åldersfördelning finns mellan personer i 
Grupp 1 och övriga när det gäller åldersgruppen 30–39 år och 40–49 år. 
I Grupp 1 är andelen 30–39-åringar lägre än i övriga grupper (18 pro-
cent) och andelen 40–49-åringar högre än i övriga grupper (45 procent). 
Men eftersom de flesta grupper är mycket små, så är det inte menings-
fullt att gå in på en utförligare jämförelse av köns- och åldersfördel-
ningen mellan de olika delgrupperna.  

                                            
144. Blandmissbruk betyder här alla kombinationer utom enbart alkohol.  
145. Vi har utgått från åldern vid den av oss senast kända utskrivningen.  
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det tycks finnas en 
tendens till att Öppet Intag rekryterar fler kvinnor än det icke-öppna 
intaget. Orsakerna till detta kan vi dock inte uttala oss om. Det är möj-
ligt att det kan vara olika samverkande faktorer kring bl.a. rekrytering-
en som kan ligga bakom den noterade skillnaden. Men påpekas bör att 
andelen kvinnor bland de inskrivna är betydligt lägre än andelen män – 
27 procent kvinnor jämfört med 73 procent män.  

Det mest markanta när det gäller åldersfördelningen är att ca 80 pro-
cent av de inskrivna är i åldern 30–59 år. Antalet yngre är alltså litet – 
endast 8 personer var under 20 år vid utskrivningen146, medan 61 perso-
ner (13 procent) var i åldern 20–29 år. Det fanns totalt 16 personer (var-
av två kvinnor), som var minst 60 år vid utskrivningen; de två äldsta, 
som var män, var minst 70 år.  

Tabell 13 Köns- och åldersfördelning på inskrivna vid Vårnäs efter typ av intag och 

grupp, samt totalt antal individer i varje grupp. Procent och antal.
147

  

Procent i respektive åldersgrupp och totalt Typ av intag  
och grupp 

Procent 
Kvinnor < 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60 -  Totalt

Totalt 

Antal 

Grupp 1 30 2 11 18 45 21 3 100 66 
Grupp 2 A 27 3 15 27 28 23 4 100 158 
Grupp 2 B (23) 0 (8) (31) (31) (23) (8) 100 13 
Grupp 3 A 33 0 10 24 32 29 5 100 100 
Grupp 3 B 0 0 (29) (29) (43) 0 0 100 7 
Grupp 3 C (23) 0 (13) (35) (29) (19) (3) 100 31 

Öppet intag 28 2 13 26 33 23 4 100 375 

Grupp 4 A 14 0 18 24 26 30 2 100 50 
Grupp 4 B (33) (33) (33) (33) 0 0 0 100 3 
Grupp 5 A (32) (5) (5) (32) (23) (36) 0 100 22 
Grupp 5 B (27) 0 (27) (18) (36) (18) 0 100 11 

Ej Öppet intag 21 2 16 26 26 29 1 100 86 

Total Procent 27 2 13 26 31 25 3 100  

Total Antal 124 8 61 118 145 113 16  461 

 

                                            
146. Två av ungdomarna var 18 år och sex var 19 år, varav två var kvinnor.  
147. En parentes ( ) kring ett procenttal innebär att procenten är uträknad på ett 

bastal mindre än 50.  
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Pop-grupper och droganvändning  
När det gäller droganvändning har vi utgått från DOK-formulärets frå-
ga om bruk som föranlett inskrivning och skapat ett enkelt index för 
drogtyp med tre alternativ (se bilaga Bilaga 4: Index, mått och begrepp, 
sid. 298 f) – enbart bruk av alkohol, bruk av narkotika ensamt eller i 
kombination med andra droger (dock ej lösningsmedel eller doping-
preparat) eller bruk av lösningsmedel eller dopingpreparat ensamt eller 
i kombination med andra droger.  

Tabell 14 Typ av droganvändning för inskrivna vid Vårnäs efter typ av intag och 
grupp. Alkohol = Enbart alkohol, Narkotika = Narkotika ensamt eller i 
kombination med andra droger, Övrigt = Övriga kombinationer (Narko-
tikaklassade läkemedel, dopingpreparat mm). Antal och procent.  

Drogtyp – Antal Drogtyp – Procent Typ av intag  
och grupp Alkohol Narkotika Övrigt Total Alkohol Narkotika Övrigt Totalt 

Grupp 1 35 18 12 65 54 28 18 100 

Grupp 2 A 80 54 24 158 51 34 15 100 

Grupp 2 B 6 4 3 13 (46) (31) (23) 100 

Grupp 3 A 58 18 24 100 58 18 24 100 

Grupp 3 B 1 4 2 7 (14) (57) (29) 100 

Grupp 3 C 13 10 8 31 (42) (32) (26) 100 

Öppet intag 193 108 73 374 52 29 20 100 

Grupp 4 A 25 17 7 49 51 35 14 100 

Grupp 4 B  3  3 (0) (100) (0) 100 

Grupp 5 A 12 5 5 22 (55) (23) (23) 100 

Grupp 5 B 5 5 1 11 (45) (45) (9) 100 

Ej Öppet intag 42 30 13 85 49 35 15 100 

Total 235 138 86 459 51 30 19 100 

Sammanfattningsvis är alkohol den helt dominerande drogen bland 
de missbrukare, som besöker Vårnäs. Omkring hälften av personerna i 
de större grupperna skrevs in p.g.a. alkoholmissbruk, medan narkotika 
i olika kombinationer var inskrivningsorsak för ca 30 procent. Reste-
rande 20 procent utgjordes av blandmissbrukare som använder lös-
ningsmedel eller dopingpreparat ofta i kombination med andra droger. 
Andelen narkomaner var något högre bland personer inskrivna via Ej 
Öppet Intag (ca 35 procent), medan andelen Övriga var något lägre (ca 
15 procent). Skillnaden i missbruksmönster mellan de båda inskriv-
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ningsformerna kan vara en effekt av att andelen kvinnor är högre 
bland de som är inskrivna via Öppet Intag (28 procent) jämfört med de 
som är inskrivna via Ej Öppet Intag (21 procent).   

Huvudsaklig försörjning  
Hur ser försörjningssituationen ut för de som var inskrivna på Vårnäs 
under den aktuella perioden? Hur många hade ett arbete eller åtmin-
stone en anknytning till arbetsmarknaden? Hur många försörjer sig 
genom socialbidrag? Hur många är pensionerade eller uppbär sjukbi-
drag? Skiljer sig försörjningsmönstret mellan personer som är inskriv-
na genom Öppet Intag eller på annat sätt? Finns det skillnader mellan 
engångsinskrivna och flergångsinskrivna? Även om vi inte kan besvara 
alla dessa frågor på djupet, så kan vi ändå teckna en grov bild av de in-
tagnas försörjningssituation – ett halvt år före deras inskrivning på 
Vårnäs, såsom den framgår av främst enkätdata.  

Inskrivningsform och antal inskrivningar  
För de som varit inskrivna flera gånger är försörjningssituationen mer 
komplex och svårare att ge en helhetsbild av. Vi har skapat ett försörj-
ningsmått, som redovisas i följande tabell, genom att kombinera upp-
gifter från DOK-enkäten, som täcker 85 procent av populationen, med 
vissa äldre uppgifter om de inskrivnas sysselsättningsförhållanden.148  

Även om uppgifterna bör tolkas med försiktighet, så tycks de som är 
inskrivna via Ej Öppet Intag ha en något bättre arbetsmarknadsanknyt-
ning – 46 procent anger att lön är deras huvudsakliga försörjningskälla, 
vilket är dubbelt så mycket som de som har flera registrerade inskriv-
ningar.149 Övriga uppgifter i tabellen pekar i stort sett i samma rikt-
ning. För alla grupper, utom de som varit inskrivna flera gånger, är lö-
nen den viktigaste försörjningskällan. För de flergångsinskrivna är so-
cialbidrag, a-kassa (inkl. sjukpenning) och lön tre ungefär lika stora in-
komstkällor (ca 25 procent vardera). Ser vi till sammansättningen av 

                                            
148. För en utförligare redovisning av hur vårt försörjningsmått har bildats se 

Bilaga 4: Index, mått och begrepp (sid. 298 ff). 
149. Se Projekt Bojen – en arbetsgivarstödd missbrukarvård, sid. 118. Eftersom 15 

av 19 personer (79 procent) på Bojen har lön, medan 24 av resterande 67 (36 pro-
cent) har lön, så är det Bojen som skapar den högre arbetsmarknadsanknytningen.   
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kategorin förtidspension, sjukbidrag och ålderspension för alla 391 som 
besvarat denna del av enkäten, så kan vi notera att förtidspension är 
dubbelt så vanlig som sjukbidrag, som i sin tur är dubbelt så vanlig som 
ålderspension.150 Om vi på analogt sätt ser på kategorin arbetslöshetser-
sättning, sjukpenning och AMS-bidrag, så framgår det att de båda först-
nämnda ersättningsformerna är ungefär lika vanliga, medan AMS-bi-
draget utgör en marginell del (ca 6 procent). I den sista av tabellens ka-
tegorier är annat försörjningssätt vanligast, följt av studiebidrag i någon 
form, medan försörjning genom föräldrar eller anhöriga endast utgör 10-
15 procent av kategorin.  

Tabell 15 Huvudsaklig försörjning för personer som varit inskrivna på Vårnäs efter 
typ av inskrivning (Öppet Intag – Ej Öppet intag), antal inskrivningar (en 
– flera), samt totalt. Antal och procent.  

Typ av inskrivning, 
Antal inskrivningar Lön 

A-kassa, 
sjuk-

penning, 
AMS-
bidrag 

Förtids-
pension, 

sjuk-
bidrag, 
pension

Social-
bidrag 

Annat, 
studie-
medel, 

förälder, 
anhörig Total Bortfall 

Öppet intag 118 68 60 67 39 352 23 

Ej Öppet intag 39 10 7 19 10 85 1 

En inskrivning 141 61 57 68 39 366 18 

Flera inskrivningar 16 17 10 18 10 71 6 

Totalt, Antal 157 78 67 86 49 437 24 

 

Öppet intag 34 19 17 19 11 100  

Ej Öppet intag 46 12 8 22 12 100  

En inskrivning 39 17 16 19 11 100  

Flera inskrivningar 23 24 14 25 14 100  

Totalt, Procent 36 18 15 20 11 100  

 

Kön och ålder  
Hur ser försörjningssituationen ut för kvinnor och män i olika åldrar 
under en halvårsperiod före deras inskrivning – eller för de som har 
flera inskrivningar före en av deras inskrivningar på Vårnäs? Är många 
utan arbete? Lever de på socialbidrag? Den schablonbild av miss-

                                            
150. Se tabellen i anslutning till redovisningen av försörjningsmåttet i Bilaga 4: 

Index, mått och begrepp, sid. 298.  
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brukaren, som sannolikt många av oss bär med sig, är att alkoholisten 
(narkomanen) är en person som saknar arbete och lever på det sociala. 
Men detta stämmer dåligt med fakta. Som vi tidigare nämnt – i av-
snittet om missbrukets effekter – har faktiskt många drogmissbrukare 
ett arbete. Hur ser försörjningssituationen ut för de som varit inskriv-
na på Vårnäs? Innan vi går in på den bild som växer fram när data 
granskas vill vi påpeka dels att försörjningssituationen förändras över 
tid och dels att den kan vara mer eller mindre komplex, så att våra en-
kätdata sannolikt inte heller förmår att ge en rättvisande bild av situa-
tionen i dess fulla komplexitet. Det kanske mest slående när vi grans-
kar följande tabell är att män och kvinnor i stort uppvisar nästan iden-
tiskt samma mönster. 

Tabell 16 Huvudsaklig försörjning efter kön och ålder för personer som varit in-
skrivna på Vårnäs. Antal och procent. Med ( ) kring ett procenttal anges 
att bastalet är mindre än 50.  

Kön och ålder Lön 

A-kassa, 
sjuk-

penning, 
AMS-
bidrag 

Förtids-
pension, 

sjuk-
bidrag, 
pension 

Social-
bidrag 

Annat, 
studie-
medel, 

förälder, 
anhörig

Total, 
procent 

Total, 
antal 

Bortfall, 
antal 

Män  

Under 30 år (35) (2) (0) (35) (28) 100 46 5 

30 – 39 år 22 19 7 33 19 100 88 4 

40 – 49 år 38 24 15 17 6 100 95 8 

50 år och mer 50 16 30 2 2 100 90 1 

Total, procent 36 17 15 20 12 100 319 18 

Kvinnor  

Under 30 år (24) (12) (0) (47) (18) 100 17 1 

30 – 39 år (24) (16) (12) (36) (12) 100 25 1 

40 – 49 år (38) (25) (15) (13) (10) 100 40 2 

50 år och mer (44) (19) (31) (3) (3) 100 36 3 

Total, procent 35 19 17 19 9 100 118 6 

En dryg tredjedel av männen och kvinnorna (36 resp. 35 procent) 
har lön som huvudsaklig försörjningskälla, vilket är den enskilt största 
försörjningskällan både för män och för kvinnor. Därefter kommer so-
cialbidrag tätt följt av A-kassa, sjukpenning och AMS-bidrag för båda kö-
nen. Här pendlar nivåerna mellan 17 – 20 procent. Inte långt under des-
sa procentsatser har vi förtidspension, sjukbidrag och pension (15 – 17 
procent). Ungefär en tiondel av missbrukarna försörjer sig på annat 
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sätt (bl.a. studiemedel, föräldrar och anhörig). Sammanfattningsvis kan 
vi alltså konstatera att män och kvinnor försörjer sig på ungefär samma 
sätt.  

Men denna bild förändras relativt kraftigt om vi börjar granska för-
sörjningsmönstret för olika ålderskategorier bland män och kvinnor. 
Här måste vi dock påpeka att procentfördelningen när det gäller kvin-
nornas huvudsakliga försörjning i några fall baseras på mycket små bas-
tal, vilket gör att de enskilda procentsiffrorna blir relativt osäkra. Med 
dessa reservationer i åtanke vill vi ändå peka på vissa intressanta och 
tydliga mönster. Lön som huvudsaklig försörjningskälla är vanligast 
bland personer som är 50 år och äldre – både bland män (50 procent) 
och kvinnor 44 procent). Lönen kan tillsammans med A-kassa och sjuk-
penning (AMS-bidraget är av marginell betydelse) betraktas som ett 
mått på arbetsmarknadsanknytning. Den uppvisar ett intressant möns-
ter i tabellen; upp till 40 års ålder ligger arbetsmarknadsanknytningen 
både för män och för kvinnor kring 40 procent, medan de båda äldre 
åldersgrupperna har ca femtio procent högre anknytning – för dessa 
grupper ligger nivån på drygt 60 procent. Socialbidrag är den enskilt 
kanske viktigare försörjningskälla för de två yngsta ålderskategorierna. 
Socialbidraget avtar i betydelse med stigande ålder. Det är möjligt att 
socialbidrag har störst betydelse för unga kvinnor, men här är som sagt 
var siffrorna lite osäkra. Förtidspension, sjukbidrag och pension ökar i be-
tydelse med åldern, vilket inte är särskilt förvånande, även om nivån 
för både kvinnor och män, som är 50 år och äldre, får betraktas som 
hög (30 procent). Annan försörjning (inklusive studiemedel) är vanligast 
i den yngsta ålderskategorin och avtar i betydelse med stigande ålder.  

Kön och typ av drogmissbruk  
Hur försörjer sig olika typer av drogmissbrukande män och kvinnor? 
Finns det några skillnader och likheter mellan typ av missbruk och 
försörjningssätt?  

Huvudintrycket är att de könsmässiga skillnaderna när det gäller hur 
man försörjer sig som alkoholist, narkoman eller annan typ av miss-
brukare är relativt små (se tabell, nästa sida). Däremot finns det tydliga 
skillnader mellan de olika missbrukskategorierna. Alkoholisterna upp-
visar t.ex. den starkaste arbetsmarknadsanknytningen. Nästan hälften 
av männen och drygt fyrtio procent av kvinnorna har lön. Om vi 
dessutom tar med de som lever på a-kassa, sjukpenning eller AMS-
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bidrag, så finner vi att drygt 60 procent av alkoholmissbrukarna, både 
bland män och kvinnor, har en arbetsmarknadsanknytning. Motsva-
rande siffra för narkomanerna, män respektive kvinnor, ligger endast 
på cirka 40 procent. För dessa är däremot andelen socialbidragstagare 
betydligt högre än för de två andra kategorierna av missbrukare; en 
tredjedel av männen och nästan hälften av kvinnorna bland narkoma-
nerna lever på socialbidrag. Lägg dock märke till att bastalen för pro-
centberäkningarna i flera fall är relativt små, varför jämförelserna bör 
koncentreras på de stora dragen och de tydliga mönstrena.  

En relativt hög andel av de narkotikamissbrukande männen anger 
att de lever på annat, studiemedel, förälder eller anhörig (21 procent och 
21 personer). En detaljgranskning visar att tre ungdomar (19–21 år) och 
en äldre man (37 år) lever på föräldrar eller anhörig. Sex män uppger 
någon form av studiemedel som försörjningskälla, medan elva uppger 
annat försörjningssätt. Åtta är rena narkomaner och resten blandar 
narkotika oftast både med alkohol och tabletter.  

Tabell 17 Huvudsaklig försörjning efter kön och typ av drogmissbruk för personer 
som varit inskrivna på Vårnäs. Antal och procent. Med ( ) kring ett pro-
centtal anges att bastalet är mindre än 50.  

Kön och typ av 
drogmissbruk Lön 

A-kassa, 
sjuk-

penning, 
AMS-
bidrag 

Förtids-
pension, 

sjuk-
bidrag, 
pension 

Social-
bidrag 

Annat, 
studie-
medel, 

förälder, 
anhörig

Total, 
procent 

Total, 
antal 

Bortfall, 
antal 

Män  

Alkohol 48 15 18 11 8 100 171  

Narkotika 19 20 7 34 21 100 101  

Övrigt (32) (19) (19) (23) (6) 100 47  

Total, procent 36 17 15 20 12 100 319 18 

Kvinnor  

Alkohol 42 19 19 9 11 100 57  

Narkotika (19) (22) (4) (48) (7) 100 27  

Övrigt (35) (18) (24) (15) (9) 100 34  

Total, procent 35 19 17 19 9 100 118 6 
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Ålder och typ av drogmissbruk  
Finns det några skillnader och likheter mellan typ av missbruk och för-
sörjningssätt bland yngre, medelålders och äldre missbrukare? I följan-
de tabell blir bastalen besvärande låga. Endast för tre av tolv kombina-
tioner av ålder och typ av drogmissbruk är bastalen större än 50, därför 
blir det svårt att på ett meningsfullt sätt kommentera hur försörjnings-
mönstret för enskilda drogtyper förändras med åldern.  

Tabell 18 Huvudsaklig försörjning efter ålder och typ av drogmissbruk för personer 
som varit inskrivna på Vårnäs. Antal och procent. Med ( ) kring ett pro-
centtal anges att bastalet är mindre än 50. 

Ålder och typ av 
drogmissbruk Lön 

A-kassa, 
sjuk-

penning, 
AMS-
bidrag 

Förtids-
pension, 

sjuk-
bidrag, 
pension 

Social-
bidrag 

Annat, 
studie-
medel, 

förälder, 
anhörig

Total, 
procent 

Total, 
antal 

Bortfall, 
antal 

Under 30 år  

Alkohol (30) (0) (0) (50) (20) 100 10  

Narkotika (34) (5) (0) (34) (27) 100 41  

Övrigt (25) (8) (0) (42) (25) 100 12  

Total, procent 32 5 0 38 25 100 63 6 

30 till 39 år  

Alkohol (41) (10) (5) (23) (21) 100 39  

Narkotika 9 24 7 43 17 100 58  

Övrigt (25) (19) (19) (25) (13) 100 16  

Total, procent 22 19 8 34 18 100 113 5 

40 till 49 år  

Alkohol 45 21 13 11 9 100 75  

Narkotika (17) (33) (13) (29) (8) 100 24  

Övrigt (36) (25) (19) (17) (3) 100 36  

Total, procent 38 24 15 16 7 100 135 10 

50 år och äldre  

Alkohol 51 16 29 1 3 100 104  

Narkotika (20) (40) (20) (20) (0) 100 5  

Övrigt (41) (12) (41) (6) (0) 100 17  

Total, procent 48 17 30 2 2 100 126 3 

Men några mönster går dock att urskilja. Det finns en tendens till att 
äldre alkoholmissbrukare har en starkare ställning på arbetsmarknaden 
än yngre missbrukare. En annan tendens i tabellen är att andelen soci-
albidragstagare är lägre bland de äldre. Det gäller även för narko-
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manerna, som är de andelsmässigt största socialbidragstagarna bland 
dessa tre kategorier av missbrukare. Även beroendet av annat (inkl. 
studiemedel, förälder eller anhörig) avtar med åldern på missbruks-
gruppen. En tredje tendens är att ju äldre gruppen av missbrukare är 
desto större är beroendet av förtidspension, sjukbidrag och ålderspen-
sion. I den yngsta gruppen har ingen pension, medan sjukbidragen 
dominerar (sex av nio) i åldern 30–39 år. Bland 40–49 åringarna har sex 
sjukbidrag, tretton förtidspension och två ålderspension. Bland de älds-
ta har fem sjukbidrag, tjugoen förtidspension och tolv ålderspension.  

Projekt Bojen – en arbetsgivarstödd missbrukarvård 
När det gäller personer inskrivna via Ej Öppet Intag kan det vara vik-
tigt att känna till att drygt en femtedel av dessa (19151 av 86 personer) 
kommer till Vårnäs behandlingshem via ett projekt i Dalarna som kal-
las för projekt Bojen.  

Bojen har en lång förhistoria. Redan 1993 påbörjades ett samarbete 
mellan kommunens socialtjänst, försäkringskassan, Borlänge hälso- och 
sjukvårdsområde, arbetsgivare och fackliga organisationer för att er-
bjuda behandling för anställda med missbruksproblem.152 Påföljande år 
startades ett liknande projekt för arbetslösa missbrukare. År 1998 slogs 
de båda projekten samman under projektnamnet Bojen.  

För anställda har arbetsgivaren stått för halva behandlingskostnaden 
medan behandlingen av de arbetslösa i sin helhet har bekostats av pro-
jekt Bojen, som fått sina medel (cirka 3–3,5 mkr) via de samverkande 
parterna. Bojen har behandlingsavtal med flera behandlingshem – Alfa-
gruppen Jälla, Lindalens behandlingshem, Vårnäs behandlingshem, 
Borlänge kommuns öppenvårdsbehandling ”Tolvan” – som samtidigt 
också representerar olika behandlingsalternativ. Under 1998 behandla-

                                            
151. Genom granskning av samtliga personer skrivna i Borlänge mot debite-

ringsunderlag på Vårnäs har dessa 19 personer sållats fram. För två av dem har 
SSAB stått för hela kostnaden. En person från Säter, som SSAB betalat vårdkostna-
derna för har ej medräknats här. En yngre man från Borlänge som har fått sina 
vårdkostnader betalda via ett HVB-hem i Södermanland ingår självfallet inte heller. 
Genom den manuella granskning som Gunvor Hjälmroth på Vårnäs gjort upp-
täcktes att en man från Borlänge (född 1952, inskriven 15 dagar under 1998) och 
som ingår i Bojen-projektet ej har registrerats i DOK-systemet. Orsaken till detta 
har inte gått att fastställa.  

152. Fram till 1996 kallades projektet för Ringen, först därefter för Bojen.  
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des totalt 24 anställda och 28 arbetslösa. Av bakgrundsmaterialet till ta-
bell 19 framgår att sju av dessa var på Vårnäs under 1998, övriga tolv 
var där under 1999.  

Tabell 19 19 inskrivna på Vårnäs (Ej Öppet Intag) under 1998 och 1999 från Bor-
länge via projekt Bojen med angivande av vissa bakgrundsfakta.  

Per-
son 

Pop-
Grupp Kön Ålder Drogtyp Behand-

ling 
Huvudsaklig 
försörjning 

Antal in-
skrivningar 

Antal dagar  
inskriven 

1 4A Man 50 + Alkohol Ej fullföljd Lön 1 15 

2 4A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 30 

3 4A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 31 

4 4A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 32 

5 4A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 28 

6 4A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 37 

7 4A Man 40-49 Narkotika Fullföljd Lön 1 31 

8 4A Man 40-49 Alkohol Fullföljd A-kassa mm 1 29 

9 4A Man 40-49 Övrigt Fullföljd A-kassa mm 1 28 

10 4A Man < 30 Alkohol Ej fullföljd Socialbidrag 1 8 

11 5A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Lön 1 34 

12 5A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 26 

13 5A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 31 

14 5A Man 50 + Övrigt Fullföljd Lön 1 29 

15 5A Man 50 + Alkohol Fullföljd Lön 1 28 

16 5A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Lön 1 8 

17 5B Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Annat 2 71 

18
153

 5B Man 50 + Alkohol Ej fullföljd Lön 2 42 

19 5B Man 40-49 Övrigt Fullföljd Lön 1 42 

Många av personerna är anställda på några få storföretag i Dalarna 
(såsom SSAB Tunnplåt, Stora Enso Kvarnsveden eller Borlänge kom-
mun), vilket gör att rekryteringen till Vårnäs via Bojen dels blir man-
ligt dominerad (17 av 19) och dels består av många löneanställda (minst 
15 av 19), såsom framgår av tabell 19. Vi ser även att gruppen har en 
hög genomsnittsålder och en stark dominans av alkoholister (15 av 19). 
En hög andel fullföljer även behandlingen (15 av 19). Detta färgar själv-
fallet av sig på resultatet för hela gruppen inskrivna via Ej Öppet Intag. 

                                            
153. Denna person fullföljde behandlingen första gången (29 dagar) och gjorde 

även några återbesök (ej alla), men var på Vårnäs endast 13 dagar den andra gången, 
utan att ens påbörja behandlingen.   
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Enligt Bojens redovisningar154 levde ungefär hälften av de arbetslösa 
och 70–75 procent av de anställda drogfritt. Den sistnämnda uppgiften 
är svårbedömd för en utomstående, eftersom det inte framgår av redo-
visningarna hur lång den drogfria perioden är för de olika personerna.  

Det finns ingen annan enskild ort utanför Södermanland som har 
lika många på Vårnäs som Borlänge, men det finns några få andra orter 
eller regioner i landet som har haft något mer än enskilda missbrukare 
på Vårnäs. Sandviken med omnejd (Hudiksvall, Sundsvall och Kram-
fors ca 10) och Stockholm med kranskommuner (ca 10–15) är två fall.  

                                            
154. Underlaget till detta avsnitt utgörs av några stencilerade verksamhetsbe-

skrivningar, som vi fått tillgång till via Vårnäs behandlingshem.   
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Sammanfattning 

Både könsfördelningen och drogkonsumtionen för de inskrivna på 
Vårnäs uppvisar i stort samma mönster, som vi ofta finner bland miss-
brukare både inom frivillig vård och inom tvångsvård. Kvinnorna är i 
(kraftig) minoritet. På Vårnäs är en dryg fjärdedel av de inskrivna 
kvinnor. Även om alkohol är den vanligaste drogen både för män och 
kvinnor, så kommer narkotika på andra plats bland männen, medan 
kvinnorna främst kompletterar spriten med tabletter och läkemedel.  

Om vi tar hänsyn till ålder, så är skillnaden i drogvanor mellan kö-
nen i den allra yngsta åldersgruppen relativt liten – narkotikan domi-
nerar starkt, medan de äldre främst missbrukar alkohol.  

De flergångsinskrivna är ofta yngre (särskilt kvinnorna) och miss-
brukar narkotika, tabletter och läkemedel i högre utsträckning än de 
engångsinskrivna.  
• Kvinnorna utgör 27 procent av alla inskrivna (124 av 461). Öppet In-

tag har en högre andel kvinnor än Ej Öppet Intag; 28 procent jäm-
fört med 21 procent. Procentskillnaden kvarstår, även om den näs-
tan halveras, om vi räknar bort den starkt manligt dominerade 
gruppen som tillhör projekt Bojen (där bara 2 av 19 är kvinnor).  

• Få av missbrukarna är unga. Bara 15 procent av alla inskrivna är 
under 30 år, medan 26 procent är 30–39 år, 31 procent 40–49 år och 
28 procent 50 år och äldre.  

• Männen brukar alkohol och narkotika i högre utsträckning än 
kvinnorna, som istället missbrukar tabletter och läkemedel dubbelt 
så ofta som männen (30 procent jämfört med 15 procent).  

• Narkotikamissbruket står för två tredjedelar av missbruket bland 
personer under 30 år både bland män och kvinnor.  



Inskrivning och behandling  Centrum för välfärdsforskning 

 122

• Alkoholmissbruket dominerar bland de äldre. Två tredjedelar av 
kvinnorna, som är femtio år eller äldre, är alkoholister, och ungefär 
nittio procent av männen i samma ålder är alkoholister.   

• Bland de engångsinskrivna dominerar alkoholmissbruket och är lika 
vanligt bland kvinnor som män.  

• Bland de flergångsinskrivna dominerar blandmissbruk med narko-
tika, tabletter, läkemedel och alkohol i olika kombinationer. Bland 
de yngre flergångsinskrivna förekommer knappast alkohol som in-
skrivningsorsak.  

De könsmässiga skillnaderna är marginella när det gäller huvudsaklig 
försörjning, medan åldersskillnaderna är betydande. De flergångsin-
skrivna, som utgör en sjättedel av de inskrivna, har en sämre arbets-
marknadsanknytning än de engångsinskrivna.  
• De inskrivna via Ej Öppet Intag har en bättre arbetsmarknadsan-

knytning än de som är inskrivna via Öppet Intag. Här spelar Vårnäs 
kontakter med det s.k. Bojen-projektet i Dalarna in. Om vi korrige-
rar för ”Bojen-effekten” (15 av 19 har lön), så försvinner skillnaden.  

• En tredjedel av de inskrivna – oberoende av kön – har lön som hu-
vudsaklig försörjningskälla, därefter kommer socialbidrag tätt följt 
av A-kassa, sjukpenning och AMS-bidrag (sammantaget).  

• Lön som huvudsaklig försörjningskälla är vanligast bland personer 
som är 50 år och äldre – både bland män (50 procent) och kvinnor 
(44 procent). 

• Socialbidrag är den enskilt viktigare försörjningskällan för de två 
yngsta ålderskategorierna. Socialbidraget avtar i betydelse med sti-
gande ålder. 

• Förtidspension, sjukbidrag och pension ökar i betydelse med åldern, 
vilket inte är särskilt förvånande, även om nivån för både kvinnor 
och män, som är 50 år och äldre, får betraktas som hög (30 procent). 
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Inskrivning, avgiftning och behandling 

Behandlingsprocessen (i vid mening) på Vårnäs består, som redan 
nämnts, av ett antal enskilda faser; inskrivning och avgiftning (som i 
regel inte anses vara en del av den egentliga behandlingen), påbörjad 
och eventuellt avslutad behandling, och slutligen fyra (planerade) åter-
besök efter utskrivningen, som avslutar behandlingsprocessen155 i vid 
mening. Avgiftningsfasen kan vara olika lång för olika personer och 
drogtyper. En del avviker från Vårnäs redan innan denna fas är klar. 
När avgiftningen är klar påbörjas själva behandlingen, som tar 21 da-
gar. Även under denna fas avviker en del av deltagarna. Om de gör det 
betraktas inte behandlingen på Vårnäs som avslutad. Det innebär att de 
inte har möjlighet att komma på de fyra återbesök (efter en, två, tre 
och sex månader), som också är en del av programmet. Av olika skäl 
har elva besökare gjort fler än fyra återbesök; sju har gjort fem, en sex, 
en sju, en åtta och en elva återbesök. Med hjälp av egeninsamlad stati-
stik, som kompletterar DOK-data, kan vi bilda ett index som anger ar-
ten och graden av ”behandling” för varje inskrivning, dvs. vi kan på ett 
överskådligt sätt beskriva hur varje enskild inskrivning har utvecklats.  

Detta (behandlings-)index beskriver hur behandlingsprocessen på 
Vårnäs ser ut, men inte hela den behandling som enskilda individer kan 
genomgå. Några av de som skrivs ut och lämnar Vårnäs efter den första 
delen av behandlingen fortsätter behandlingen i andra former och un-
der annan huvudman på något som kallas ”halvvägshus”, som vi tidiga-
re nämnt (sid. 66). Behandlingstiden på dessa ”hus” kan, enligt uppgift, 
variera från någon månad till flera månader. Av samtliga personer i 

                                            
155. Huvuddelen av dessa data finns ej i DOK-systemet, utan vi har med hjälp av 

personal på Vårnäs tagit fram uppgifterna och integrerat dem med DOK-data.   
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vårt material finns 24 sådana övergångar för 22 personer (5 procent av 
alla), vilket innebär att detta inte utgör något problem, men uppgifter 
har endast inhämtats för perioden efter 1 januari 1998, dvs. vi saknar 
denna typ av information för personer som har varit inskrivna före 
den 1 januari 1998 (pop-Grupp 1, 2B, 3B och 4B). Av de 22 personer vi 
har data för tillhör 15 Öppet Intag och övriga 7 Ej Öppet Intag. 156  

Behandlingsindex 
Nedanstående tabell visar hur behandlingsindex är uppbyggt. Avsikten 
med indexet är att ge ett överskådligt och enkelt mått som samman-
fattar behandlingsprocessen, såsom den beskrivits ovan. För personer 
som har haft flera inskrivningar på Vårnäs får vi ett index för varje in-
skrivning. Genom att jämföra indexen för varje inskrivning och person 
kan vi t.ex. se om det sker en förbättring – i betydelsen ökat indexvär-
de – eller försämring – minskat indexvärde – mellan de olika besöken.  

Tabell 20 Behandlingsindex  

Indexvärde Påbörjad 
behandling

Fullföljd 
behandling

Återbesök  
1–3 

Återbesök 
4–  

1 = Ej påbörjad behandling (avgiftningsfas) Nej Nej Nej Nej 

2 = Ej fullföljd behandling Ja Nej Nej Nej 

3 = Fullföljd behandling Ja Ja Nej Nej 

4 = Fullföljd behandling, 1–3 återbesök Ja Ja Ja Nej 

5 = Fullföljd behandling, minst 4 återbesök Ja Ja Ja Ja 

Hur framgångsrik är verksamheten på Vårnäs utifrån det presentera-
de indexet, dvs. hur många fullföljer behandlingen i olika omfattning 
och hur många avbryter den i någon av de inledande faserna?  

Från inskrivning till utskrivning 
Vägen från inskrivning till utskrivning är olika lång för olika personer. 
En del vänder redan samma dag de har kommit till Vårnäs. För dem 
blir gästspelet av olika skäl mycket kort. Men en hel del av dem åter-
vänder – ofta relativt snabbt igen. Några få har mycket långa avgift-

                                            
156. Enligt förbundschef Birgitta Hagdahl har Vårnäs tidigare haft ett eget halv-

vägshus. Det har inte varit möjligt att få fram besked om tidsperiod och platsantal.  
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nings- eller behandlingstider. Hur passar de in i rutinerna med ett rela-
tivt strikt och kort behandlingsschema på 21 dagar? Vi ska undersöka 
vilka som tillhör den gruppen om ett tag. En stor majoritet kommer 
bara en gång till Vårnäs, medan en mindre grupp av personer har varit 
med om två eller flera inskrivningar. Vi ska titta lite närmare även på 
dem. Eftersom vi här arbetar med hela Vårnäsmaterialet, så har vi av 
datatekniska skäl fått begränsa oss till att studera ett fåtal variabler (så-
som, ålder, kön, typ av drogmissbruk), men det går, som vi strax ska 
se, att få fram en hel del av intresse ändå. En kompakt översikt av be-
handlingsflöde och behandlingsresultat visas i tabell 21 på följande sida.  

Läsanvisning till tabell 21 

Vi ska ge en kort läsanvisning till tabellen. Av ”startrutan” längst upp 
till vänster i tabellen framgår att vi har uppgifter om totalt 461 indivi-
der. Av dessa har 384 varit inskrivna på Vårnäs en enda gång, vilket an-
ges av den översta pilen som pekar på den högra boxen. Till höger om 
samma box står Index 1, behandlingsindex vid den första inskrivning-
en. Indexet redovisas som en talserie med fem tal, där det första talet 
(87) anger hur många personer som har indexvärde 1 på behandlingsin-
dexet, dvs. hur många som avvek från Vårnäs innan behandlingen hade 
slutförts. Det andra talet i indexserien (48) anger hur många som hade 
indexvärde 2, dvs. som avbröt en påbörjad behandling i förtid. Den 
tredje siffran i samma indexserie (76) anger hur många som hade index-
värde 3, dvs. som fullföljde behandlingen, men som inte gjorde något 
av de planerade återbesöken, osv. Observera att summan av antalet per-
soner med olika indexvärdena för ett visst index alltid är lika med anta-
let personer i respektive box närmast till vänster om indexserien.  

Den första pilen från 461, som pekar nedåt till boxen med siffran 77, 
visar hur många som har haft mer än ett besök på Vårnäs. Indexserien 
mellan de två boxarna visar de 77 personernas olika värden på behand-
lingsindex vid deras första inskrivning på Vårnäs. Vi ser t.ex. att 36 av 
77 eller 47 procent avvek redan vid avgiftningen under sitt första besök 
på Vårnäs. Det kan t.ex. jämföras med motsvarande siffra för de som 
bara varit en gång på Vårnäs. För den gruppen gäller att 87 av 384 eller 
23 procent avvek under avgiftningen.157 På analogt sätt läser man reste-

                                            
157. Vart de tagit vägen och hur det gått för dem vet vi självfallet inte, men en 

grov analys av sjukförsäkringsdata antyder att de allra flesta bor kvar i regionen.  
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rande delar av tabellen. Av den sista tabellraden kan vi se att det bara 
finns en person (13 – 12 = 1) som har mer än fyra inskrivningar på 
Vårnäs. Av här icke redovisade data vet vi att det är frågan om en man 
som har gjort sex besök på Vårnäs.158 De fyra indexserierna intill boxen 
längst ned till höger visar de 12 personernas värden på behandlingsin-
dex vid den första, andra, tredje och fjärde inskrivningen.  

Tabell 21 Tabellen visar inflöde och utflöde från Vårnäs. Horisontella pilar visar ut-
flöde efter en – fyra inskrivningar. Vertikala pilar visar totalt antal återin-
skrivna två, tre resp. fyra gånger. Index 1, 2, 3 resp. 4 anger antal per-
soner med indexvärde 1–5 vid 1:a, 2:a, 3:e eller 4:e inskrivningen.  

 

 461 
Inskrivna en gång 

384 Index 1: 87-48-76-94-79

 
 

 
 

Index 1: 36-5-20-13-3   

 77 
Inskrivna två gånger 

51 Index 1: 22-5-13-9-2 
Index 2: 15-5-18-7-6 

 
 Index 1: 14-0-7-4-1 

Index 2: 12-5-3-4-2 
 

 
 

 26 
Inskrivna tre gånger 

13 
Index 1: 7-0-3-3-0 
Index 2: 6-2-2-2-1 
Index 3: 5-0-1-2-5 

 
 Index 1: 7-0-4-1-1 

Index 2: 6-3-1-2-1 
Index 3: 5-1-6-1-0 

  

 13 Inskrivna fyra gånger 12 

Index 1: 6-0-4-1-1 
Index 2: 6-2-1-2-1 
Index 3: 5-1-5-1-0 
Index 4: 4-2-3-2-1 

Av denna tabell kan vi dock inte se hur serien av behandlingsindex 
ser ut för enskilda individer med flera inskrivningar. Dessa uppgifter 
kommer dock att redovisas senare på lite olika sätt och i olika sam-
manhang.  

                                            
158. Hans serie av behandlingsindex för de sex inskrivningarna är: 1, 2, 3, 1, 1, 3.  
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Redovisningsalternativ 
När vi i det följande ska redovisa hur värdet på behandlingsindex vari-
erar efter bl.a. kön, ålder, typ av drogmissbruk och huvudsaklig för-
sörjning, så kan vi välja vilken delpopulation beskrivningen ska utgå 
ifrån på två principiellt olika sätt. Vi kan välja att analysera antingen 
alla som har varit inskrivna på Vårnäs minst en (två, tre osv.) gånger el-
ler alla som har varit inskrivna endast en (två, tre osv.) gånger. Om vi 
relaterar detta till beskrivningen i föregående tabell, så visar boxarna i 
den vänstra kolumnen hur många individer som har varit inskrivna 
minst en, (461) två (77), tre (26) eller fyra (13) gånger på Vårnäs. Boxar-
na i den högra kolumnen visar analogt hur många som har varit in-
skrivna endast en (384), två (51), tre (13) eller fyra (12) gånger på Vårnäs. 
Det ena sättet att välja delpopulationer på kan karakteriseras som över-
lappande och det andra sättet som uteslutande.  

Vi får i stort sett samma tendenser och resultat oberoende av hur vi 
väljer delpopulationerna. Med överlappande delpopulationer utjämnas 
skillnaderna i regel något jämfört med vad som skulle inträffa om vi 
arbetade med uteslutande delpopulationer. Genom att välja överlap-
pande delpopulationer får vi något större bastal, vilket ger slumpen ett 
något mindre spelutrymme.  

Behandlingsresultat efter antal inskrivningar  
I följande tabell visar vi hur behandlingsresultatet varierar med antalet 
inskrivningar. (För den intresserade kan nämnas att siffrorna i tabellen 
lätt kan tas fram från uppgifterna i föregående tabell.) Som framgick av 
avsnittet Behandlingsindex innebär ett indexvärde på 1 att avgiftningen 
har avbrutits och att ingen behandling har påbörjats. Ett indexvärde på 
2 innebär att avgiftningen har avslutats och att behandlingen har på-
börjats men avbrutits, medan ett indexvärde på 3, 4 eller 5 innebär att 
”21-dagarsbehandlingen” har fullföljts, med inga, några få eller minst 
fyra återbesök.159  

Av tabellen framgår att av alla 461 förstagångsinskrivningar – alltså 
inklusive de som återkommer senare – har 123 (27 procent) avbrutits 
under avgiftningsfasen. Ytterligare 53 inskrivningar (11 procent) av-
bröts under påbörjad behandling. Andelen avbrott bland de som på-

                                            
159. Se Öppet Intag (sid. 67) för en redovisning av vad som sker vid återbesöken.     
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började en andra, tredje och fjärde inskrivning är ännu högre. Omvänt 
ser vi att antalet mer eller mindre lyckade (fullföljda) behandlingar (in-
dexvärde 3 – 5) är 285 (62 procent) för den första inskrivningen. Ande-
len fullföljda behandlingar är lägre för den andra, tredje och fjärde in-
skrivningen. Om vi betraktar dessa inskrivningar sammantaget, efter-
som bastalen för den tredje och fjärde inskrivningen är så små, får vi 61 
fullföljda fall av totalt 116 inskrivningar, dvs. 53 procent av de som 
skrivs in mer än en gång går igenom den första fasen av behandlingen 
på Vårnäs. De flergångsinskrivna förefaller alltså att vara ett något svå-
rare klientel att behandla än de som bara har varit en gång på Vårnäs.160  

Tabell 22 Behandlingsresultat enligt behandlingsindex och antal inskrivningar. An-
tal och procent. Med ( ) kring ett procenttal anges att bastalet är mindre 
än 50. 

Värde på behandlingsindex Antal inskrivningar
161

 
(minst) 1 2 3 4 5 

Summa 

Antal 

1 123 53 96 107 82 461 

2 27 10 21 11 8 77 

3 10 1 7 3 5 26 

4 5 2 3 2 1 13 

Procent 
1 27 11 21 23 18 100 

2 35 13 27 14 10 100 

3 (38) (4) (27) (12) (19) 100 

4 (38) (15) (23) (15) (8) 100 

 

Behandlingsresultat och inskrivningsform 
Avsikten med nästa tabell är i första hand att relatera behandlingsresul-
tat till inskrivningsform (Öppet Intag – Ej Öppet Intag), men även till 
pop-Gruppstillhörighet.162  

Om vi betraktar de fem pop-grupperna var för sig, så tycks man ha 
varit mest framgångsrik med behandlingen av grupperna 3ABC, 4AB 
och 5AB. I samtliga dessa grupper har 66 procent fullföljt behandlingen 

                                            
160. Om vi enbart ser till de engångsinskrivna, som inte har ytterligare inskriv-

ningar på Vårnäs, så är andelen fullföljda behandlingar bland dem 65 procent.  
161. En person har totalt 6 inskrivningar, av vilka den femte och sjätte inskriv-

ningen ej medräknats ovan. Dessa har indexvärdena 1 respektive 3. (se not 158).  
162. Vi redovisar bara behandlingsresultat från det första inskrivningstillfället.  
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på ett eller annat sätt. Två av dessa grupper tillhör Ej Öppet Intag 
(grupp 4AB och 5AB).163 Grupp 1 och Grupp 2AB, som tillhör Öppet 
Intag har varit mindre framgångsrika – avbrotten är fler och andelen 
fullföljda behandlingar är färre (knappt 60 procent). Även om Grupp 
3ABC förbättrar läget för Öppet Intag, så kan vi ändå se en relativt tyd-
lig skillnad i framgång, såsom vårt behandlingsindex mäter detta. Det 
går alltså inte av detta att direkt säga att behandlingsformen Öppet In-
tag är mer framgångsrik än det icke-öppna intaget.  

Tabell 23 Behandlingsresultat enligt behandlingsindex för personer som varit in-
skrivna på Vårnäs minst en gång fördelade efter pop-Gruppstillhörighet. 
(De tre första grupperna tillhör Öppet Intag). Indexvärde 1 och 2 = Ej 
fullföljd behandling, Indexvärde 3, 4 och 5 = olika grader av fullföljd 
behandling. Antal och procent. Med ( ) kring ett procenttal anges att 
bastalet är mindre än 50. 

Värde på behandlingsindex (inskrivning 1) 
Grupperade pop-grupper 

1 2 3 4 5 
Summa 

Grupp 1  22 5 8 15 16 66 

Grupp 2AB 48 24 36 37 26 171 

Grupp 3ABC  31 17 37 38 15 138 

Grupp 4AB 14 4 7 11 17 53 

Grupp 5AB 8 3 8 6 8 33 

Totalt antal 123 53 96 107 82 461 

Grupp 1  33 8 12 23 24 100 
Grupp 2AB 28 14 21 22 15 100 
Grupp 3ABC  22 12 27 28 11 100 
Grupp 4AB 26 8 13 21 32 100 
Grupp 5AB (24) (9) (24) (18) (24) 100 

Total procent  27 11 21 23 18 100 

Några möjliga, men mot bakgrund av dataunderlaget relativt speku-
lativa, tolkningar skulle kunna vara att behandlingsverksamheten på 
Vårnäs har blivit effektivare – de framgångsrika pop-Grupperna har ju 
sin tyngdpunkt under periodens slutskede – eller att man under studie-
periodens senare del har rekryterat mer lättbehandlade grupper eller 
kanske en kombination av dessa olika förhållanden. En annan möjlig 
tolkning skulle kanske kunna vara att Öppet Intag rekryterar ett svåra-
re klientel än Ej Öppet Intag. En kompletterande tolkningsmöjlighet är 

                                            
163. Både i Grupp 4A och grupp 5AB finns personer från Bojen – 10 resp. 9, var-

av merparten är löneanställda, som generellt har en bättre prognos, se sid. 118 ff.  
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att de som kommer via Öppet Intag både har lättare att komma till be-
handling och lättare att avbryta en behandling. För en djupare analys 
av orsakerna bakom den noterade skillnaden i behandlingseffekt skulle 
vi dock behöva andra typer av data och dessutom behöva ta hänsyn till 
bl.a. gruppernas sammansättning och drogproblematik.  

Behandlingsresultat efter kön, ålder och drogtyp 
Om vi granskar utfallet på behandlingsindex (första inskrivningen) för 
alla som har minst en inskrivning på Vårnäs med avseende på kön, ål-
der och typ av drogmissbruk, så finner vi vissa tydliga skillnader (se 
nästa tabell). Kvinnorna fullföljer sin behandling (indexvärde 3 – 5) i 
högre utsträckning än männen – 69 procent jämfört med 60 procent. 
Dessutom gör nästan en fjärdedel av kvinnorna alla fyra återbesök (23 
procent), medan lite drygt en sjättedel (16 procent) av männen gör det-
ta. Inte oväntat gäller det omvända förhållandet bland den grupp som 
aldrig påbörjar en behandling. En dryg fjärdedel (28 procent) av män-
nen kommer aldrig längre än till avgiftning innan de avviker, medan 
en knapp fjärdedel (23 procent) av kvinnorna tillhör denna grupp.  

Tabell 24 Behandlingsresultat enligt behandlingsindex för personer som varit in-
skrivna på Vårnäs minst en gång fördelade efter kön, ålder och typ av 
drogmissbruk. Indexvärde 1 och 2 = Ej fullföljd behandling, Indexvärde 
3, 4 och 5 = olika grader av fullföljd behandling. Antal och procent  

Värde på behandlingsindex  
(första inskrivningen) Kön, ålder och  

typ av drogmissbruk 
1 2 3 4 5 

Total  
procent 

Totalt 
antal 

Kvinna 23 9 21 25 23 100 124 

Man 28 12 21 23 16 100 337 

Under 30 år 43 13 17 17 9 100 69 

30 – 39 år 28 14 25 20 13 100 118 

40 – 49 år 24 14 21 25 16 100 145 

50 år och mer 19 5 19 27 29 100 129 

Alkohol 23 10 20 26 21 100 235 

Narkotika 30 17 24 18 11 100 138 

Övrigt 29 8 20 23 20 100 86 

Totalt, antal 123 53 96 107 82  461 

Totalt, procent  27 11 21 23 18 100 461 

Skillnaderna är än mer dramatiska mellan unga och äldre missbruka-
re. Av alla missbrukare under 30 år kommer drygt 40 procent aldrig 
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längre än till avgiftning, vilket är en lika hög andel som på ett eller an-
nat sätt fullföljer behandlingen. Bland de yngre är det mindre än 10 
procent, som fullgör alla återbesök. De äldre missbrukarna (50 år och 
mer), som till sjuttio procent består av män, fullföljer behandlingen till 
och med något bättre än kvinnorna. Det finns en tydlig tendens i ta-
bellunderlaget som visar att äldre missbrukare fullföljer behandlingen i 
högre utsträckning än yngre missbrukare.  

När det gäller typ av drogmissbruk, så är det narkomanerna (som 
också är yngre) som visar sig vara den mest problematiska gruppen. 
Endast drygt hälften av dem fullföljer behandlingsprocessen på något 
sätt, samtidigt som en hög andel aldrig kommer längre än till avgift-
ning. Både alkoholister och övriga missbrukare (som i regel är äldre) 
fullföljer behandlingen i högre utsträckning än narkomanerna. Två 
tredjedelar av alkoholisterna och drygt 60 procent av övriga missbru-
kare fullföljer behandlingen (indexvärde 3, 4 eller 5).  

Behandlingsresultat efter huvudsaklig försörjning 
Det finns ett starkt samband mellan huvudsaklig försörjning och be-
handlingsresultat, såsom vi mäter det med vårt behandlingsindex. Per-
soner vars huvudsakliga försörjning sex månader före inskrivningen164 
utgjordes av lön avbröt sällan en avgiftning (15 procent) eller en påbör-
jad behandling (10 procent), utan många av dem fullföljde behandling-
en (76 procent hade indexvärde 3, 4 eller 5) och nästan 30 procent kom 
även på alla fyra återbesök till Vårnäs (se tabell på nästa sida). 

De vars huvudsakliga försörjning utgjordes av socialbidrag eller för-
tidspension (sjukbidrag eller ålderspension) var betydligt mindre fram-
gångsrika enligt vårt behandlingsindex. Ungefär en tredjedel lämnade 
Vårnäs redan under avgiftningsfasen, ytterligare ca 15 procent avbröt 
en påbörjad behandling, vilket sammantaget innebär att endast drygt 
hälften av dessa två grupper fullföljde behandlingen på ett eller annat 
sätt. Mindre än en tiondel kom på alla fyra återbesöken. Skillnaden 
mellan dessa båda grupper av offentligt försörjda och de löneförsörjda 
är alltså mycket stor om vi ser till behandlingseffekten.  

                                            
164. Eller en av inskrivningarna om personen har varit inskriven flera gånger. 

För 66 personer, som saknar DOK-data, har andra uppgifter använts för att få fram 
ett liknande försörjningsmått (se Bilaga 4: Index, mått och begrepp, sid. 298 ff).   
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De två återstående grupperna – de som lever på A-kassa (sjukpenn-
ing mm) och de som lever på annat (studiemedel, föräldrar mm) –
placerar sig i ett mellanläge mellan å ena sidan löneförsörjda och å den 
andra sidan förtidspensionärer och socialbidragstagare.  

Tabell 25 Behandlingsresultat enligt behandlingsindex för personer som varit in-
skrivna på Vårnäs minst en gång fördelade efter huvudsaklig försörjning. 
Indexvärde 1 och 2 = Ej fullföljd behandling, Indexvärde 3, 4 och 5 = 
olika grader av fullföljd behandling. Antal och procent.  

Värde på behandlingsindex  
(första inskrivningen) Huvudsaklig försörjning

165
 

1 2 3 4 5 

Total  
procent 

Totalt 
antal 

Lön 15 10 16 31 29 100 157 

A-kassa, sjukpenning,  
AMS-bidrag 31 9 23 19 18 100 78 

Förtidspension, sjuk 
bidrag, pension 34 15 27 15 9 100 67 

Socialbidrag 33 14 27 20 7 100 86 

Annat, studiemedel,  
förälder, anhörig 24 16 20 24 14 100 49 

Totalt, procent 25 12 22 23 18 100 437 
Totalt, antal  111 52 94 102 78  437 

 

Förändringar av behandlingsresultat för flergångsinskrivna 
För alla som har varit inskrivna på Vårnäs mer än en gång kan vi följa 
hur behandlingsresultatet, såsom det avspeglas i behandlingsindex, för-
ändras mellan de olika inskrivningarna. Har de som kommer en andra 
gång till Vårnäs i regel ett misslyckat behandlingsresultat bakom sig? 
Eller är det kanske lika vanligt att man har ett lyckat behandlingsresul-
tat bakom sig? Hur ser behandlingsresultaten ut vid de enskilda in-
skrivningarna för de som varit inskrivna tre eller fyra gånger? Finns 
det något mönster? Vi har inga illusioner om några enkla samband 
mellan behandlingsresultat vid en inskrivning och en eventuellt ny in-
skrivning senare.  

En möjlig hypotes är dock att ju bättre behandlingsresultat en per-
son fått, enligt vårt behandlingsindex, desto större är sannolikheten att 

                                            
165. Merparten av bortfallet (20 personer av 24) på variabeln huvudsaklig för-

sörjning hänför sig till Grupp 1.  
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personen är drogfri under en viss tid. Samtidigt vet vi att det kan finnas 
många olika krafter ute i samhället och i personens vardag som på oli-
ka sätt kan bidra till att missbruket återupptas igen. Vi vet också att 
många avbröt sin första avgiftning eller behandling, utan att senare 
(under vår studieperiod) återkomma till Vårnäs. Vart har de tagit vä-
gen? Vi vet att de inte har flyttat från regionen, eftersom majoriteten 
av de missbrukare som ingår i vår studie, enligt statistik från Riksför-
säkringsverket, fanns kvar i Södermanland ännu under våren 2000. Har 
de själva lyckats bryta sitt missbruk? Eller har de sökt hjälp på annat 
håll? Eller har de fortsatt med sitt missbruk? Det är frågor som vi inte 
kan besvara med tillgängliga data. Vi återgår därför till att behandla 
den inledningsvis ställda frågan – vad kan vi utläsa av behandlingsin-
dex? Vi utgår från följande korstabell som visar samtliga kombinatio-
ner av behandlingsresultat efter den första och den andra inskrivningen 
för alla med minst två inskrivningar på Vårnäs.    

Tabell 26 Behandlingsresultat enligt behandlingsindex vid den första och den andra 
inskrivningen för personer som varit inskrivna på Vårnäs minst två gång-
er. Indexvärde 1 och 2 = Ej fullföljd behandling, Indexvärde 3, 4 och 5 
= olika grader av fullföljd behandling. Antal.  

Värde på behandlingsindex vid inskrivning 2 Värde på behandlingsindex 
vid inskrivning 1 1 2 3 4 5 

Total 

1 16 5 6 4 5 36 
2 1  3 1  5 
3 5 1 8 4 2 20 
4 4 4 3 2  13 
5 1  1  1 3 

Total 27 10 21 11 8 77 

Av tabellen framgår att en dryg tredjedel av personerna (27 av 77 el-
ler 35 procent) hade ett oförändrat behandlingsresultat mellan sin för-
sta och sin andra inskrivning.166 Tabellen visar även att trettio personer 
(39 procent) hade förbättrat sitt resultat (dvs. fått högre indexvärde) 
mellan inskrivningarna och att tjugo personer (26 procent) hade för-
sämrat sitt resultat. Vi kan även notera stora förändringar hos några 

                                            
166. Resultatet är oförändrat för personerna i diagonalen (16+0+8+2 +1=27). 

Under diagonalen finns de som försämrat (fått lägre indexvärde) sitt resultat mellan 
inskrivningarna och ovanför diagonalen de som förbättrat (fått högre indexvärde) 
sitt resultat.  
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enskilda personer mellan deras första och deras andra inskrivning. Av 
36 personer som avbröt avgiftningen första gången fullföljde 5 personer 
behandlingen med alla fyra återbesök vid sin andra inskrivning. Av de 
tre som hade fullföljt behandlingen på bästa sätt vid den första inskriv-
ningen avvek en redan från avgiftningen under sin andra inskrivning. 
Tabellen visar tydligt att behandlingshistorien kan se mycket olika ut 
för olika personer, men den visar också på vissa (metodologiskt) väl-
kända mönster. Personer med låga värden vid den första inskrivningen 
har ofta högre värden vid den andra inskrivningen, medan personer 
med höga värden vid den första inskrivningen ofta har lägre värden vid 
den andra inskrivningen. I dessa fall kan ju förändringen (nästan) bara 
gå åt ett håll. I metodlitteraturen talar man om den här typen av för-
ändringseffekter som ”regression artifacts”. Det går att mäta föränd-
ringen mellan de två inskrivningarna på olika sätt, men oberoende av 
hur denna mätning görs, så framträder en viss om än svag förbättring, 
som dock mycket väl kan vara en slumpmässig effekt.167 

Vi ska inte fördjupa oss i behandlingsförändringarna för personer 
med tre eller fyra inskrivningar, ty underlaget är för litet för sådana 
analyser, utan endast påpeka att det är svårt att se något bestämt möns-
ter i de olika kombinationerna av individuella behandlingsresultat. Ett 
sammanfattande mått skulle dock kunna vara andelen behandlingar 
med indexvärde 3, 4 eller 5 av alla inskrivningar, dvs. den maximala an-
delen behandlingar, som på något sätt kan betraktas som lyckade (full-
följda). Detta mått redovisas i tabell 27. Vi ser en tendens till att andel-
en fullföljda behandlingar sjunker med antalet inskrivningar.168  

Detta är egentligen inget märkligt, snarast en truism, man söker inte 
hjälp flera gånger om man inte har det svårt. Men det kan kanske ändå 
betraktas som ytterligare en indikation på att flergångsbesökarna är ett 
mer svårhanterligt klientel, eller snarare har en svårare drogproblema-
tik, än de som bara har varit inne på Vårnäs en enda gång. 

                                            
167. Det går inte att statistiskt påvisa ett signifikant samband mellan dessa två 

icke-oberoende variabler (mätvärden för samma personer vid två tidpunkter).   
168. I ärlighetens namn ska dock påpekas att mönstret inte blir lika tydligt om 

vi hade beräknat ett liknande mått för andelen behandlingar med indexvärde 5. In-
stabiliteten i måttet beror delvis på att måttet blir känsligt när antalet fall är litet.  
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Tabell 27 Andelen fullföljda behandlingar (indexvärde 3-5) av alla möjliga behand-
lingar för personer inskrivna endast en, två, tre fyra eller sex gånger.  

Inskrivning Antal behandlingar med 
indexvärde 3, 4 eller 5 

Antal behandlingar  
totalt  

Andel fullföljda  
behandlingar 

Endast 1 gång 249 1 x 384 65% 

Endast 2 gånger 24+31 2 x 51 54% 

Endast 3 gånger 6+5+8 3 x 13 49% 

Endast 4 gånger 6+4+6+6 4 x 12 46% 

Endast 6 gånger 0+0+1+0+0+1 6 x 1 33% 

Av underlaget framgår även att ju bättre behandlingsresultat som 
uppnås vid den första inskrivningen desto mindre är sannolikheten för 
att personen ifråga ska återkomma för en förnyad inskrivning. Mönst-
ret är entydigt så när som på ett undantag. Personer som har avbrutit 
en påbörjad behandling (indexvärde=2) första gången återkommer 
ovanligt sällan. Avvikelsen är så pass kraftig att det kan finnas anled-
ning att eventuellt senare försöka undersöka vad som kan tänkas ligga 
bakom detta observerade faktum. Kan det t.ex. vara så att behandling-
en av olika skäl inte passar vissa personer? Men om vi återvänder till 
den dominerande trenden i nedanstående tabell, så kan vi notera att 
återfallsrisken (eller snarare återinskrivningsrisken), såsom vi definierat 
den tidigare (se sid. 102), är klart mindre ju fler av de i behandlingen in-
planerade återbesöken som klienten gör. Indexvärde 3 innebär att inget 
återbesök görs, indexvärde 4 att 1–3 återbesök har gjorts och index-
värde 4 att alla fyra inplanerade återbesöken har genomförts (om åter-
besök, se sid. 67).  

Tabell 28 Återinskrivningsrisken beräknad som andel flergångsinskrivna av alla med 
ett visst behandlingsresultat (värde på behandlingsindex) efter den första 
inskrivningen, samt andel återinskrivna som avslutar med en fullgjord 
behandling. ( ) kring ett procenttal anger att bastalet är mindre än 50.  

Värde på behand-
lingsindex vid första 

inskrivningen 

Antal personer 
med resp. index-
värde vid första 
inskrivningen 

Varav personer 
inskrivna minst 

två gånger  

Återinskrivnings-
risken  

Andel återinskrivna 
som avslutar med 
en fullgjord be-

handling 

1 123 36 30% 16/36 (= 44%) 

2 53 5 9% 4/5 (= 80%) 

3 96 20 21% 14/20 (= 70%) 

4 107 13 12% 9/13 (= 69%) 

5 82 3 4% 3/3 (= 100%) 

Totalt 461 77 17% 46/77 = 60% 
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Vad blir slutresultatet för de som varit med om två eller fler återin-
skrivningar? Hur många avslutar sin serie av inskrivningar med en be-
handling (med eller utan ett eller flera återbesök, dvs. med ett värde på 
behandlingsindex som är lika 3, 4 eller 5)? Vi har beräknat hur stor an-
del av de återinskrivna vars senaste inskrivning innebär en fullgjord be-
handling (med eller utan återbesök). Dessa procenttal måste behandlas 
ytterst varsamt eftersom bastalen för procentberäkningarna är mycket 
små. Men en försiktig slutsats även här är att de som avbrutit den för-
sta avgiftningen har en sämre prognos än de som på något sätt har full-
följt behandlingen vid den första inskrivningen.  

Är Öppet Intag framgångsrikt för alla? 
Tabellen nedan visar hur behandlingsindex förändras mellan första och 
andra inskrivningen för de 51 personer som har varit inskrivna två 
gånger på Vårnäs. Även här kan vi notera att personer som kommer 
till Vårnäs via Ej Öppet Intag tycks uppnå ett bättre behandlingsresultat 
än personer som rekryteras via Öppet Intag. 

Tabell 29 Förändring av behandlingsindex mellan första och andra inskrivningen för 
personer med två inskrivningar fördelat efter pop-Gruppsindelning. Nej 
= Ej påbörjad/fullföljd behandling (indexvärde 1 eller 2). Ja = Fullföljd 
behandling (indexvärde 3, 4 eller 5).  

Förändringsriktning på behandlingsindex 
Grupperade pop-grupper 

Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja 
Totalt 

Grupp 1  5 3 2 2 12 

Grupp 2AB 4 3 2 4 13 

Grupp 3ABC  2 5 3 6 16 

Grupp 4AB 0 1 0 1 2 

Grupp 5AB 1 3 1 3 8 

Total 12 15 8 16 51 

Procent 24 29 16 31 100 

Eftersom gruppen totalt sett är relativt liten – bara 51 personer – så 
jämför vi utfallet för Grupp 1, 2AB och 3ABC med utfallet för grupp 
4AB och 5AB. Vi beräknar antalet fullföljda behandlingar som summan 
av antalet personer vars första behandling inte fullföljdes, men vars 
andra behandling fullföljdes (Nej-Ja kategorin i tabellen) och summan 
av alla personer som i varierande utsträckning fullföljde båda behand-
lingarna (Ja-Ja kategorin). Om vi räknar på detta sätt så var 23 av 41 fall 
(56 procent) av de som hörde till Öppet Intag fullföljda behandlingar, 
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men 8 av 10 fall (80 procent) av de som hörde till Ej Öppet Intag var 
fullföljda. Grupperna är små, varför utfallet får betraktas som osäkert. 
Dessutom har vi dålig kunskap om gruppernas sammansättning och 
om olika selektionsmekanismer, som kan ha påverkat inskrivningarna. 

Gruppen flergångsinskrivna – några karakteristiska 
Eftersom gruppen av flergångsinskrivna är relativt liten är det svårt att 
redovisa en meningsfull och jämförbar statistik. Det finns starka skäl 
att misstänka att tillfälligheter av olika slag (slumpen) kan ha ett stort 
inflytande på hur den aktuella sammansättningen och de enskilda re-
sultaten blir för så små grupper som det här är frågan om. Med dessa 
reservationer presenterar vi nedanstående mycket översiktliga tabell.   

Tabell 30 Antal inskrivna efter kön, ålder och typ av drogmissbruk för respektive 
inskrivning, samt andel planerade avbrott (indexvärde = 1 eller 2) och 
genomsnittligt indexvärde för respektive inskrivning (”behandling”).  

Exakt antal inskrivningar 
Kön, ålder, drogmissbruk 

1 2 3 4 

Kvinna 102 14 3 5 

Man 282 37 10 7 

Under 30 år 53 10 2 4 

30 till 39 år 98 14 1 5 

40 till 49 år 117 16 9 2 

50 år och äldre 116 11 1 1 

Enbart alkohol 208 20 5 2 

Narkotika + annat 108 21 3 6 

Övriga kombinationer 66 10 5 4 

Totalt 384 51 13 12 

varav Öppet Intag 312 41 12 9 

Två sammanfattande mått  
på inskrivningarna  Index 1 Index 1 Index 1 Index 1 

Andel oplanerade avbrott 35% 53% 54% 50% 

Genomsnittligt indexvärde 3,08 2,29 2,15 2,25 

  Index 2 Index 2 Index 2 

Andel oplanerade avbrott  39% 62% 67% 

Genomsnittligt indexvärde  2,69 2,23 2,17 

   Index 3 Index 3 

Andel oplanerade avbrott   38% 50% 

Genomsnittligt indexvärde   3,15 2,17 

    Index 4 

Andel oplanerade avbrott    50% 

Genomsnittligt indexvärde    2,50 
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Vi ska använda gruppen av engångsinskrivna, som en utgångspunkt 
för att beskriva hur grupperna med exakt två, tre respektive fyra in-
skrivningar avviker från den gruppen. En tydlig skillnad gäller miss-
bruksvanorna. De flergångsinskrivna använder narkotika eller andra 
typer av droger i högre utsträckning än de engångsinskrivna. De fler-
gångsinskrivna är i regel också yngre än de engångsinskrivna. Könsför-
delningen är relativt stabil, även om gruppen med fyra inskrivningar 
har en hög andel kvinnor, vilket kan vara en slumpmässig effekt.  

Om vi enbart studerade personer inskrivna via Öppet Intag skulle ta-
bellens utseende inte genomgå några dramatiska eller betydelsefulla 
förändringar. Vi skulle återfinna samma tendenser och samma mönster 
som i den nu studerade tabellen.  

I tabellens nedre del redovisas ett par sammanfattande mått på hur 
behandlingsresultatet utvecklas mellan inskrivningarna. Ett par möns-
ter framträder här, även om de inte är särskilt starka. Vi ser dels att an-
delen avbrott i regel är lägst vid den sista (senaste) inskrivningen för de 
flergångsinskrivna och dels att det genomsnittliga indexvärdet för de 
flergångsinskrivna är som högst vid den sista behandlingen.  

Personer inskrivna tre gånger – en detaljbeskrivning 
Eftersom bara 13 personer har varit inskrivna tre gånger, så kan vi göra 
en överskådlig listning av aktuella variabler och kommentera den list-
ningen. Precis som tidigare är vi primärt intresserade av hur framgångs-
rik behandlingen har varit vid de olika inskrivningarna (dvs. om index-
värdet har höjts), samtidigt som vi vill kunna relatera detta till vissa 
andra basfakta om personerna, såsom kön, ålder och typ av missbruk.  

Följande tabell ger en grov och förenklad bild av förändringarna i 
behandlingsindex mellan de tre inskrivningarna. Två personer har full-
följt behandlingen vid samtliga inskrivningar (indexserien 3-4-5) och 
dessutom gjort det på ett allt bättre sätt; behandlingsindex har ju ökat 
från 3 till 4 och från 4 till 5. Tre personer uppvisar ingen som helst för-
bättring (indexserien 1-1-1); ingen av dem har ens påbörjat en behand-
ling vid någon av inskrivningarna, trots att en av dem första gången var 
inskriven i 42 dagar. De övriga personerna har ett mer blandat index-
mönster. Om vi grupperar dem efter slutresultatet, så kan vi konstatera 
att för två personer slutar den tredje inskrivningen med en ej fullföljd 
behandling och för sex personer slutar den tredje inskrivningen med en 
fullföljd behandling.   
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Även här kan vi notera att andelen rena alkoholister är något lågt; 5 
av 13 jämfört med 5 av tio i hela populationen. Däremot är andelen öv-
riga missbrukare dubbelt så hög bland dessa ”trefaldiga” besökare om 
vi jämför med Vårnäspopulationen som helhet med reservation för den 
osäkerhet som följer av så små bastal. Tre av tretton är kvinnor, vilket 
är något lägre än i hela populationen. Antalet 40-åringar är däremot 
dubbelt, så hög som i hela populationen, men som vi redan har påpe-
kat många gånger är bastalen små och därmed också osäkerheten stor. 
Slumpen kan mycket väl skapa dessa skillnader.169  

Tabell 31  Behandlingsindex, inskrivningstid vid första, andra och tredje inskrivning-
en för personer med tre inskrivningar, samt antal dagar för period av in-
skrivningar. Indexvärde 1 och 2 innebär att behandlingen ej har fullföljts, 
indexvärde 3, 4 och 5 innebär att behandlingen har fullföljts i varierande 
grad. Pop-Grupp, Drogtyp och Behandlingsindex har definierats tidigare. 
(Raderna är sorterade efter värdet på behandlingsindex).  

Person Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp 
Behandlingsindex 

vid inskrivning  
1, 2 och 3  

Antal dagar 
inskrivning  
1, 2 och 3  

Antal dagar 
för period av 
inskrivningar 

1 1 Man 40-49 Alkohol 1-1-1 42-6-5 175 

2 2A Man 30-39 Övrigt 1-1-1 1-5-4 279 

3 5A Kv. 40-49 Övrigt 1-1-1 20-10-10 146 

4 2A Kv. < 30 Övrigt 1-1-5 1-1-60 238 

5 2B Man 40-49 Alkohol 1-1-5 13-3-48 973 

6 2B Man 50 + Alkohol 1-3-1 2-44-13 613 

7 3B Man 40-49 Narkotika 1-5-4 2-35-29 985 

8 3B Man < 30 Narkotika 3-3-1 31-43-4 781 

9 2B Man 40-49 Övrigt 3-4-5 31-31-28 511 

10 2B Man 40-49 Narkotika 3-4-5 28-32-35 837 

11 3B Man 40-49 Alkohol 4-1-4 28-5-27 1 119 

12 1 Man 40-49 Alkohol 4-2-3 49-29-36 259 

13 3C Kv. 40-49 Övrigt 4-2-5 29-23-72 372 

 

Personer inskrivna fyra gånger – en detaljbeskrivning170 
Här använder vi oss av samma presentationsform som för personer in-
skrivna tre gånger för att bl.a. åskådliggöra indexförändringarna. Vi 
väljer alltså en renodlad listning av de 12 personerna som har fyra in-

                                            
169. De två sista kolumnerna i tabellen är extra information, som ej utnyttjas. 
170. En man har varit inskriven 6 gånger (ingen enbart 5 gånger). Han är bland-

missbrukare och tillhör pop-Grupp 3B med följande behandlingsserie: 1-2-3-1-1-3.  
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skrivningar. Tabellen får för tillfället tala för sig själv, men vi kan även 
här konstatera att andelen alkoholister är mycket lågt – bara 2 av 12. 
Denna grupp domineras alltså av narkomaner och tablettmissbrukare i 
olika kombinationer. Av pop-Gruppsindelningen framgår även att åtta 
av de tolv hade sin första registrerade inskrivning före 1998, dvs. under 
den s.k. Katrineholmsperioden. För flertalet av de som skrivits in efter 
1998 har tidsspannet varit för kort för att vi ska upptäcka så många 
personer med fyra inskrivningar.  

Tabell 32 Behandlingsindex, inskrivningstid vid första, andra, tredje och fjärde in-
skrivningen för personer med fyra inskrivningar, samt antal dagar för pe-
riod av inskrivningar, dvs. tiden mellan den första inskrivningen och den 
senaste utskrivningen. Indexvärde 1 och 2 innebär att behandlingen ej 
har fullföljts, indexvärde 3, 4 och 5 innebär att behandlingen har full-
följts i varierande grad. Pop-Grupp, Drogtyp och Behandlingsindex har 
definierats tidigare. (Raderna i tabellen är sorterade efter värdet på be-
handlingsindex).   

Person Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp 
Behandlingsindex 

vid inskrivning  
1, 2, 3 och 4 

Antal dagar 
inskrivning  

1, 2, 3 och 4 

Antal dagar 
för period av 
inskrivningar 

1 2B Man 50+ Alkohol 1-1-3-1 14-7-30-5 421 

2 4B Kv. < 30 Narkotika 1-1-3-1 5-10-30-6 446 

3 3B Man 30-39 Övrigt 1-2-3-1 1-12-29-1 1034 

4 2B Man 30-39 Övrigt 1-2-4-1 10-29-42-10 905 

5 5B Man < 30 Narkotika 1-3-1-2 7-34-3-15 282 

6 3C Kv. < 30 Narkotika 1-4-1-3 4-31-3-39 337 

7 3B Man < 30 Narkotika 3-1-1-2 33-3-7-13 878 

8 3C Kv. 30-39 Övrigt 3-1-1-4 32-3-10-32 287 

9 2B Man 40-49 Alkohol 3-4-3-3 53-35-34-20 682 

10 4B Man 30-39 Narkotika 3-5-2-4 56-70-5-19 587 

11 2B Kv. 30-39 Narkotika 4-1-3-5 35-1-30-38 524 

12 3C Kv. 40-49 Övrigt 5-1-1-3 34-6-10-31 513 

Vi ser även att åldersfördelningen är mycket skev om vi jämför med 
hela Vårnäspopulationen. Vi har dubbelt så många under trettio år 
bland de som varit inskrivna fyra gånger som i hela materialet (33 pro-
cent jämfört med 15 procent). Även 30-39 åringarna är kraftigt överre-
presenterade (42 procent jämfört med 26 procent). Kvinnoandelen är 
också högre bland de som har varit inskrivna fyra gånger än i hela 
Vårnäspopulationen (42 procent jämfört med 27 procent). Vi får dock 
ha i åtanke att vi här har räknat procent på ett mycket litet bastal, men 
å andra sidan är skillnaderna relativt kraftiga.  
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Genom att jämföra gruppen av personer som har varit inskrivna tre 
gånger med gruppen av personer som har varit inskrivna fyra gånger 
kan vi illustrera slumpens effekter. Det finns knappast någon rimlig an-
ledning att tro att sammansättningen mellan dessa grupper skulle skilja 
sig i någon högre utsträckning. Men som framgår av redovisningen 
finns vissa sådana skillnader, vilket rimligen bör betraktas som slump-
effekter. 

Hur länge varar inskrivningarna? 
Det finns en tidsdimension i inskrivningarna och behandlingarna, som 
vi inte ännu riktigt har tagit upp. Inskrivningstiden består i princip av 
två tidskomponenter; tid för avgiftning och tid för behandling. Men ef-
tersom många inte alltid fullföljer avgiftningen eller behandlingen, 
utan avbryter den påbörjade avgiftnings- eller behandlingsfasen, så får 
vi dessutom två kategorier av avhoppare, vars tid på Vårnäs också be-
höver kartläggas. Temat för detta avsnitt blir följaktligen en sådan kart-
läggning och beskrivning av inskrivningstidens fyra olika tidsblock en-
ligt ovan. Vi kommer även att beskriva tidsvariationer och granska de 
mycket korta och de mycket långa tiderna (extremvärden). Precis som 
i tidigare avsnitt kommer vi att relatera tidsdimensionerna till bak-
grundsfaktorerna kön, ålder, typ av missbruk och försörjning.  

Vi börjar med att se på en sammanfattande beskrivning av hur 
många dagar de inskrivna i genomsnitt använder för avbrutna avgift-
ningar, genomförda avgiftningar, avbrutna behandlingar och genom-
förda behandlingar, samt hur många dagar i genomsnitt de inskrivna 
tillbringar på Vårnäs. Vi har valt att redovisa beräkningarna separat för 
två grupper; dels för den grupp som besökt Vårnäs endast en gång och 
dels för den grupp som besökt Vårnäs endast två gånger.  

Avgiftningar – avbruten och fullföljd 
Siffrorna i den första statistikkolumnen (Index = 1) handlar om av-
brutna avgiftningar. Vi ser av max- och min-värdena att den avbrutna 
avgiftningstiden pendlar mellan 0 och 30 dagar, med ett genomsnitt på 
6,5–7,5 dagar. Om vi jämför med tabell B6 (sid. 326) i bilagan, som täck-
er en större andel av alla avbrutna avgiftningar (160 av de totalt 166 av-
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brutna avgiftningarna, se tabell B5, sid. 325), så ser vi att det finns ett 
ännu högre extremvärde – 42 dagar. Medianvärdet171 ligger kring 5–6 
dagar, vilket visar att det finns ett antal långa avbrutna avgiftningar 
som drar upp medelvärdet.  

De två andra kolumnerna som handlar om avgiftning gäller genom-
förda (fullföljda) avgiftningar, men i det ena fallet för personer som har 
avbrutit sin behandling (behandlingsindex = 2) och i det andra fallet 
för personer som har fullföljt sin behandling (behandlingsindex = 3, 4 
eller 5). Storleksordningen på medelvärdena ligger kring 11 dagar och 
medianvärdet något lägre. Det innebär att de som avbrutit sin behand-
ling i genomsnitt har gjort det efter drygt halva avgiftningstiden.  

Vi kan också notera ett avvikande fall. De som har varit inskrivna 
två gånger och som fullföljt avgiftningen den andra gången, men av-
brutit behandlingen har i detta underlag märkbart lägre genomsnittlig 
avgiftningstid (8 dagar), men här är antalet personer beräkningen base-
ras på mycket litet (5 personer).  

Det finns relativt många personer med mycket långa avgiftningstider 
bland dem som fullföljt behandlingen (13 personer har tider från 23 da-
gar ända upp till 57 dagar).172  

Avbruten behandling 
I tabell 33 (på nästa sida) finns två kolumner som har med behandlings-
tiden att göra. Den första av dessa kolumner visar statistik över avbru-
ten behandlingstid och tas upp under denna rubrik, medan den andra 
visar statistik över fullt genomförda behandlingstider och kommer att 
behandlas under nästa rubrik.  

Statistiken för personer som har avbrutit behandlingen (index = 2) 
och har två inskrivningar baseras på få fall (fem personer), varför den 
får betraktas som skakig. Men av medelvärdet för de som har varit in-
skrivna en gång framgår att de avbrutna behandlingarna i genomsnitt 
ligger på nästan nio dagar (8,8 dagar), men vi ser också här att variatio-
nerna är mycket stora. Minvärdet ligger på 1 dag och maxvärdet på 26 
dagar (före en avbruten behandling). Den sistnämnda siffran är lite 
märklig eftersom uppgiven full behandlingstid är 21 dagar.  

                                            
171. Median, mittenvärdet, dvs. hälften av individerna har att värde som är lägre 

än medianen och hälften av individerna har ett värde som är högre än medianen.   
172. Se tabellbilagan, tabell B11, sid. 331.   
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Tabell 33
173

 Antal dagar (genomsnittsvärde, medianvärde, max- och minvärde) för av-
giftning (avbruten och fullföljd), behandling (avbruten och fullföljd) och 
inskrivning för personer som besökt Vårnäs endast en gång och endast 
två gånger. Indexvärde = 1 innebär att avgiftningen är avbruten, index-
värde = 2 innebär att avgiftning är fullföljd, men behandlingen avbru-
ten, indexvärde = 3, 4 eller 5 innebär att behandlingen är fullföljd.  

Index=1 Behandlingsindex=2 Behandlingsindex=3–5 
 Avgift-

ning 
Avgift- 
ning 

Behand-
ling 

Inskriv-
ning 

Avgift-
ning 

Behand-
ling 

Inskriv-
ning 

Endast en inskrivning (384 individer = 87 + 48 + 249) 

Antal individer 87 48 48 48 249 249 249 

Medelvärde 6,5 10,9 8,8 19,7 11 22,2 33,3 

Median 5 9 7,5 19 10 21 31 

Min 0 4 1 7 4 14 25 

Max 30 29 26 45 56 57 77 

Endast två inskrivningar (51 individer = 22 + 5 + 24) – första inskrivningen 

Antal individer 22 5 5 5 24 24 24 

Medelvärde 7,5 (11,6) (9,6) (21,2) 13,5 30,2 43,7 

Median 6 (11) (8) (20) 12 21 35 

Min 0 7 5 12 6 21 27 

Max 22 17 18 35 34 120 136 

Endast två inskrivningar (51 individer = 15 + 5 + 31) – andra inskrivningen 

Antal individer 15 5 5 5 31 31 31 

Medelvärde 7,3 (8) (7,4) (15,4) 11,1 21,8 32,9 

Median 6 (7) (6) (12) 10 21 33 

Min 1 6 3 11 6 19 27 

Max 19 13 12 24 21 28 42 

 

Fullföljd behandling 
Den tidigare nämnda maxsiffran på 26 dagars behandlingstid vid avbru-
ten behandling bleknar i jämförelse med de maxsiffror som anges som 

                                            
173. Jämför med en liknande tabell i bilagan – tabell B6, sid. 326). Tabellen på 

denna sida har inga överlappande fall, vilket tabellen i bilagan har. Se tabell B5, sid. 
325) i bilagan för en överblick av vilka grupper som ingår i de båda nämnda tabel-
lerna. I tabellerna B7–B13 (sid. 327–333) redovisas antal avgiftningar (avbrutna och 
fullgjorda), behandlingar (avbrutna och fullgjorda) och inskrivningar efter tid och 
nummer på inskrivningen. Av dessa tabeller framgår även samtliga extremvärden.  
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behandlingstid för några som fullföljer behandlingstiden utan avbrott. 
Vi ser här två extremvärden – en på 57 dagar och en på 120 dagar. Här 
kan man tala om behandling i kubik! Vi ska granska dessa extremvär-
den om en stund. Men av tabellen framgår tydligt att behandlingstiden 
på 21 dagar har giltighet för merparten av deltagarna – medianen ligger 
stadigt på 21 dagar och medelvärdet dras i regel inte upp särskilt myck-
et av extremvärdena. Om vi granskar samtliga fullt genomförda be-
handlingar så genomförs 75 procent av dem på exakt 21 dagar. Drygt 91 
procent av de fullt genomförda behandlingarna sker inom en tidsperi-
od på 21–28 dagar. Ett fåtal har extremt långa behandlingstider – så har 
t.ex. fem personer 40–49 dagar, en person 56 dagar, en annan 57 dagar, 
samt två drygt 100 dagar (104 respektive 120 dagar).174  

Vi kan även notera att extremvärdena i vissa fall kan få relativt kraf-
tig effekt på medelvärdena. Av föregående tabell framgår t.ex. att me-
delvärdet av fullt genomförd behandlingstid för den första inskrivning-
en för personer som bara har haft två inskrivningar på Vårnäs ligger 
betydligt högre än för personer som bara har varit inskrivna en gång – 
30,2 dagar jämfört med 22,2 dagar, dvs en skillnad på 8 dagar. När vi 
granskar underlaget för beräkningarna, så finner vi att 17 av 24 perso-
ner har exakt 21 dagars behandlingstid, men att två personer har ex-
tremt lång behandlingstid – 104 respektive 120 dagar. Övriga fem har 
mellan 28 och 31 dagar. Om vi inte räknar med de båda extremvärdena 
så sjunker medelvärdet till 22,8 dagar. (Observera att medianen inte är 
känslig för extremvärden, vilket är en direkt följd av dess definition). 

Hur länge vistas de olika grupperna på Vårnäs?  
Ser vi till vistelsetiden, så finns det alltså tre grupper av inskrivna på 
Vårnäs, som bör särskiljas för att redovisningen av vistelsetiderna ska 
återspegla verkligheten på ett bra sätt.  

• de som avbryter under av avgiftningsfasen. 
• de som avbryter under behandlingsfasen. 
• de som fullföljer behandlingen på Vårnäs. 

                                            
174. Se tabellbilagan, tabell B12, sid. 332.   
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Vistelsetid vid avbruten avgiftning 
De som har värdet 1 på behandlingsindexet, dvs. de som avbryter redan 
under avgiftningsfasen är där knappt en vecka, men variationerna är 
stora. En handfull vänder samma dag som de kommer. Drygt 60 pro-
cent av alla avbrutna avgiftningar sker inom 1–7 dagar. Ytterligare 
drygt 25 procent av de avbrutna avgiftningarna sker inom 8–14 dagar. 
Drygt sju procent av avhoppen tillkommer den tredje veckan. Några få 
har, som vi redan nämnt, trots extremt långa avgiftningstider inte bli-
vit avgiftade innan de väljer att lämna Vårnäs.175  

Vistelsetid vid avbruten behandling 
De som hoppar av under behandlingsfasen är i genomsnitt inskrivna på 
Vårnäs under nästan 20 dagar (tid för avgiftning och tid för avbruten 
behandling), men även här är variationerna stora – från en vecka (5 da-
gar) till drygt sex veckor (45 dagar).176  

Avgiftningstiden, som inleder inskrivningstiden, varierar från 0 till 
29 dagar. En tredjedel av avgiftningarna klaras av inom en vecka. Drygt 
40 procent tillkommer under den andra veckan och ytterligare en fem-
tedel under den tredje veckan.  

Drygt hälften av de avbrutna behandlingarna sker under den första 
veckan, medan nästan 40 procent tillkommer under den andra veckan. 
Ytterligare cirka 8 procent hoppar av innan den tredje veckan gått till 
ända. Två personer som varit på Vårnäs mer än tre veckor (22 respek-
tive 26 dagar) anses trots detta inte ha fullföljt behandlingen.  

Vistelsetid vid fullföljd behandling  
De som fullföljer både avgiftnings- och behandlingsfasen är på Vårnäs 
under ca 33 dagar, dvs. drygt en månad.  

Men här har vi åter en betydligt längre total genomsnittlig inskriv-
ningstid för de som fullföljer sin första behandling av totalt två behand-
lingar. För denna grupp ligger inskrivningstiden på nästan 44 dagar. 
Även om skillnaden mellan motsvarande medianvärden är betydligt 
mindre (31 dagar jämfört med 35 dagar), så finns där en icke obetydlig 
skillnad. Skillnaden mellan medelvärdena (33,3 dagar jämfört med 43,7 
dagar) är framför allt en effekt av en lång genomsnittlig behandlingstid, 

                                            
175. Se tabellbilagan, tabell B7, sid. 327.  
176. Se tabellbilagan, tabell B9–B10, sid. 329–330 för detaljuppgifter. 
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som vi redan tidigare kommenterat, och som orsakas av två enskilda 
individers extremt långa behandlingstid (104 respektive 120 dagar). Det 
kan påpekas att de långa behandlingstiderna avser två narkotikamiss-
brukare (en ung kvinna och en man i 30-års åldern), som båda varit in-
skrivna två gånger före 1998.177 Både tycks också vara utan arbetsmark-
nadsförankring.  

En femtedel av avgiftningarna för de som fullföljer både avgiftnings- 
och behandlingsfasen sker under första veckan, drygt 60 procent till-
kommer andra veckan och cirka 15 procent den tredje veckan. En 
bråkdel (ca 3 procent) av behandlingarna avklaras på kortare tid än 21 
dagar. Tre fjärdedelar av alla behandlingar blir som planerat klara på 21 
dagar. Efter ytterligare en vecka tillkommer drygt 16 procent. Därefter 
återstår drygt fem procent med mer än fyra veckors behandlingstid. Ef-
fekten av detta är att drygt hälften av inskrivningstiderna blir fyra till 
fem veckor lång (29 – 35 dagar), en knapp femtedel blir tre till fyra 
veckor lång (22 – 28 dagar)och likaså blir en knapp femtedel fem till sex 
veckor (36 – 42 dagar). Resterande 10 procent av inskrivningstiderna 
finns i intervallet 43 – 136 dagar. 

 
 
 
 

                                            
177. Är det kanske så att de långa avgiftnings- och behandlingstiderna tidsmäs-

sigt är koncentrerade till perioden före 1998? En kontroll av data visar att detta 
inte gäller för långa fullt genomförda avgiftningstider, ty av de 9 fall där avgift-
ningen pågått i mer än 25 dagar är det bara 2 som infaller före 1998. Däremot be-
kräftas vår misstanke något bättre när det gäller långa fullt genomförda behand-
lingstider, ty då infaller 6 av 9 fall med behandlingstid över 35 dagar under tidspe-
rioden före 1998. De långa behandlingstiderna kan alltså inte enbart förklaras av att 
personer med långa behandlingstider eventuellt var inskrivna på de halvvägshus, 
som tidigare har funnits på Vårnäs (se även fotnot 156, sid. 124 om halvvägshus). Vi 
återkommer till de långa tiderna i kapitlet Extremvärden av olika slag, sid. 153, se 
även fotnot 184, sid. 156. 



Centrum för Välfärdsforskning  Inskrivning och behandling 

 147

Tid mellan inskrivningar  
Tiden mellan inskrivningarna är bara aktuell för personer som har fle-
ra inskrivningar på Vårnäs. I vårt material har totalt 77 personer (17 
procent) mer än en inskrivning under den aktuella perioden. De flesta 
av dessa (51 personer, 11 procent) har bara två inskrivningar. Tretton 
personer har tre inskrivningar och tolv har fyra inskrivningar. En per-
son har sex inskrivningar. Vi ska i detta avsnitt beskriva och analysera 
tiden mellan inskrivningarna för de flergångsinskrivna.  

Tiden mellan inskrivningarna kan kanske betraktas som en indika-
tor på hur framgångsrika de enskilda behandlingstillfällena har varit 
för en viss person. En inskrivning som avbrutits redan under avgift-
ningsfasen har med största sannolikhet inte någon behandlingseffekt. 
Det verkar rimligt att tänka sig att dessa personer snabbt borde få an-
ledning att åter ta kontakt med Vårnäs. Omvänt bör det vara rimligt 
att anta att flertalet av dem som har fullföljt en behandling med fyra 
planerade återbesök borde ha större möjligheter att klara sig drogfri 
ute i samhället under en längre tid.  

Vi ska med hjälp av tre överskådliga diagram beskriva längden på ti-
den mellan inskrivningarna och avsluta kapitlet med att undersöka om 
det går att statistiskt belägga ett samband mellan behandlingsresultatet 
vid en inskrivning och längden på efterföljande mellantid.  

Personer inskrivna två gånger – tid mellan inskrivningarna  
Tiden mellan de båda inskrivningarna är i de flesta fall mindre än ett 
år. Antalet dagar mellan dem framgår av diagrammet på nästa sida. 
Drygt hälften (28 personer) har mindre än ett halvt år mellan inskriv-
ningarna, åtta har mindre än en månad. Nästan 95 procent (48 perso-
ner) har mindre än ett år mellan inskrivningarna. I (endast) tre fall är 
tiden över ett år (481, 549 respektive 645 dagar). Dessutom har ytterli-
gare sex personer mellan 300 och 356 dagar, vilket innebär att drygt 80 
procent har mindre än 300 dagar mellan inskrivningarna.  

Sju av åtta med mindre än en månad mellan inskrivningarna avvek 
efter den första påbörjade avgiftningen. För fem av dem hände samma 
sak även vid det andra inskrivningstillfället. Av de åtta med mer än 300 
dagar mellan inskrivningarna hade fem fullföljt behandlingen första 
gången, men för fyra av dem blev resultatet sämre den andra gången.   
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Antal dagar mellan inskrivningarna för 51 personer 
med exakt två inskrivningar på Vårnäs
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Även om underlaget är för litet för att göra några meningsfulla upp-
delningar efter kön, ålder och typ av drogmissbruk, så kan vi notera att 
20 av 51 personer (ca 39 procent) var registrerade alkoholister178 i DOK-
underlaget, medan populationen som helhet har ca 51 procent rena al-
koholister. Andelen narkomaner är överrepresenterade i motsvarande 
utsträckning i denna grupp, medan andelen övriga missbrukare är 
oförändrad jämfört med Vårnäspopulationen. Det kan vara en indika-
tion på att det finns ett samband mellan antal inskrivningar och drog-
typ. Vi kan också notera att personer under 30 år är överrepresenterade 
i denna grupp i ungefär samma utsträckning som personer över 50 år är 
underrepresenterade om vi jämför med totalpopulationen för Vårnäs.  

                                            
178. Beräkningarna för detta redovisas ej här.  

Anm.: Två personer har samma antal dagar
(143) mellan behandlingarna. Alla andra har
olika antal dagar.  
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Personer inskrivna tre gånger - tid mellan inskrivningarna  
Vårt intresse här gäller främst hur stor tidsskillnaden i dagar räknat är 
mellan de tre inskrivningarna (se följande diagram). Vissa bakgrund-
uppgifter (kön, ålder, typ av drogmissbruk) om de tretton personer, 
som det är frågan om här har redovisats tidigare i en tabell (sid. 139) 
tillsammans med uppgifter om bl.a. längden på de enskilda inskrivning-
arna och på perioden av inskrivningar (inklusive mellanliggande tid). 

 

Antal dagar mellan inskrivningarna för 13 personer som 
har tre inskrivningar på Vårnäs
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Om vi granskar tiden mellan inskrivningstillfällena, så ser vi att den 
är mindre än ett halvt år för sex personer mellan första och andra in-
skrivningen och mellan andra och tredje inskrivningen, men att det 
inte är frågan om samma personer vid de båda tillfällena. För fem av 
tretton personer är tiden mellan den första och den andra inskrivning-
en eller mellan den andra och den tredje inskrivningen minst ett år. 
Det innebär relativt långa mellantider för många av personerna i denna 
grupp. Tiden mellan den första inskrivningen och den senaste utskriv-
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ningen för dessa tretton personer varierar från lägst 146 dagar till högst 
1 119 dagar, dvs. lite drygt tre år (se tabell 31, sid. 139). För fem perso-
ner är periodlängden, med vårt sätt att räkna, över två år. För lika 
många är den under ett år. För resterande tre ligger periodlängden mel-
lan ett och två år.  

Personer inskrivna fyra gånger – tid mellan inskrivningarna179  
Av följande diagram framgår att två personer (nr 11 och 12) vid tre oli-
ka tillfällen har mer än 360 dagar mellan inskrivningarna. Totalt är 
tidsmellanrummet över 300 dagar vid sex tillfällen (av totalt 36 möjliga 
tillfällen). För personerna i denna grupp är tiden mellan de olika be-
handlingarna i de allra flesta fall mindre är ett år (10 av 12 personer). I 
16 fall är ”mellantiden” under 100 dagar, i 26 fall under 200 dagar.   

 

Antal dagar mellan inskrivningarna för 12 personer som 
har fyra inskrivningar på Vårnäs
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179. En man har varit inskriven 6 gånger (se fotnot 170, sid. 139). 
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I den här gruppen på 12 personer med fyra inskrivningar är alltså 
mellantiderna för de flesta relativt korta. Gruppen avviker, som vi re-
dan tidigare påpekat (se tabell 32 sid. 140) från Vårnäspopulationen i 
stort. Hälften är narkomaner, bara två är alkoholister. Andelen kvin-
nor är hög (5 av 12) och bara 3 av 12 är 40 år eller äldre.  

Finns ett samband mellan behandlingsindex och efterföljande mellantid? 
Vi ska nu undersöka om det finns ett statistiskt samband – en korrela-
tion – mellan behandlingsindex vid ett inskrivningstillfälle och efterföl-
jande mellantid innan nästa inskrivningstillfälle.180 Den bakomliggande 
tanken är att höga värden på behandlingsindex ska vara en indikator på 
en väl genomförd behandling, som i sin tur ska underlätta för indivi-
derna att klara sig själva en längre tid ute i samhället och bidra till att 
tiderna mellan behandlingarna blir långa för många. Omvänt antas låga 
värden på behandlingsindex vara ett mått på att behandlingen inte har 
påbörjats eller att den har genomförts ofullständigt, vilket i sin tur an-
tas bidra till att göra personerna sämre rustade för ett missbruksfritt le-
verne och bädda för en snar återkomst för flera av dem.  

Saknas ett påvisbart samband, så går det inte att utifrån våra data 
hävda att behandlingsindex skulle kunna vara ett mått på behandlings-
resultatet i ovannämnda mening, dvs. att höga värden på behandlings-
index skulle medföra långa mellantider och omvänt att låga värden på 
behandlingsindex skulle medföra korta mellantider. Man kan natur-
ligtvis hävda att en bra behandling inte nödvändigtvis behöver ha dessa 
konsekvenser eller att det finns motverkande krafter av olika slag, som 
försvagar sambandet.  

Tabellen visar endast på ett signifikant samband (signifikansvärde 
<0,05) mellan behandlingsindex vid den första inskrivningen och ef-
terföljande mellantid. Det gäller för alla andragångsbesökare (n=77), 

                                            
180. Vi betraktar behandlingsindex som en rangordnad variabel och mellantiden 

som en variabel på kvotskalenivå och beräknar av den anledning två olika korrela-
tionsmått – spearman’s rangkorrelation och pearson’s korrelation. Observera dock 
att vi i denna sambandsanalys inte har med de som inte gör ett nytt återbesök, ef-
tersom det är svårt att hitta ett bra tidsmått för denna grupp som skulle motsvara 
”mellantiden” för de återinskrivna. Men det innebär bl.a. att vi inte räknar med 
dem som i en mening har de längsta utskrivningstiderna. De senast inskrivna skulle 
naturligtvis få mycket korta tider, vilket också blir problematiskt.  
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men sambandet är starkast för de som endast gjort två besök (n=51). 
Motsvarande samband för alla som varit inskrivna minst (endast) tre el-
ler fyra gånger mellan behandlingsindex och efterföljande mellantid är 
inte statistiskt säkerställd i något fall, utan kan mycket väl vara en ef-
fekt av slumpen. Man kan fråga sig vad det kan bero på? En möjlig or-
sak kan vara att den grupp som kommer mer än två gånger på olika 
sätt avviker kraftigare från Vårnäspopulationen i stort än vad andra-
gångsbesökarna181 gör och att avvikelsen på något sätt har betydelse för 
sambandet. Av tidigare redovisningar (se tabell 30–32, sid. 137–140) 
framgår att en tydlig skillnad mellan normalpopulationen och de som 
återkommer minst tre gånger är att den sistnämnda gruppen i betydligt 
högre utsträckning utgörs av narkomaner och tablettmissbrukare (öv-
riga kombinationer), samt av personer under femtio år.  

Tabell 34 Korrelationen mellan behandlingsindex vid 1:a, 2:a och 3:e inskrivningen 
och efterföljande mellantid innan nästa inskrivning (antal dagar) för alla 
som gjort minst 2, 3 eller 4 besök, samt för alla som gjort endast 2 eller 
3 besök.  

Korrelations-
mått 

Inskrivning 1 och  
efterföljande mellantid 

Inskrivning 2 och  
efterföljande mellantid 

Inskrivning 3 och  
efterföljande mellantid 

(n = 77) 
minst 2 besök Korrelation Signifikans     

Pearson 0,23 0,04     

Spearman 0,32 0,00     

(n = 51) 
högst 2 besök Korrelation Signifikans     

Pearson 0,37 0,01     

Spearman 0,46 0,00     

(n = 26) 
minst 3 besök Korrelation Signifikans Korrelation Signifikans   

Pearson 0,02 0,92 0,32 0,11   

Spearman 0,09 0,66 0,31 0,13   

(n = 13) 
högst 3 besök Korrelation Signifikans Korrelation Signifikans Korrelation Signifikans 

Pearson 0,07 0,82 0,02 0,95 0,42 0,16 

Spearman 0,10 0,75 0,00 1,00 0,35 0,24 
 

                                            
181. Av de 77 andragångsbesökarna återkommer 26 minst tre gånger.  
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Extremvärden av olika slag  
I detta avsnitt ska vi behandla två typer av extremvärden. Dels före-
komsten av extremt korta och extremt långa avgiftnings- behandlings- 
och inskrivningstider, dvs. tider som hör till en enskild inskrivning, 
som idealt bör ta ungefär fyra till fem veckor. Dels förekomsten av ex-
tremt långa tider mellan inskrivningarna. Vi diskuterar de olika typer-
na av extremvärden var för sig innan avsnittet avslutas med en jämfö-
relse av grupperna inbördes och i relation till hela Vårnäspopulationen. 
Jämförelsen sker med avseende på kön, ålder, typ av drogmissbruk, 
huvudsaklig försörjning och grupptillhörighet (våra pop-Grupper). 
Underlaget för jämförelsen finns sammanfattat i tabell B14, sid. 334.  

Extrema tider under vistelsen på Vårnäs 
Vi har redan några gånger tidigare i rapporten berört förekomsten av 
extremt korta och extremt långa avgiftnings- behandlings- och inskriv-
ningstider. I detta avsnitt ska vi belysa frågan lite mer systematiskt. Vi 
har ett par tidsmässiga hållpunkter att utgå ifrån. Den första är en grov 
tumregel som säger att avgiftningen i regel tar ca en vecka till tio dagar. 
Ser vi till våra data så stämmer detta dock bara för knappt hälften av 
avgiftningarna. Det är troligt att både missbrukets art och den aktuella 
personens fysiska, psykiska och sociala tillstånd på olika sätt påverkar 
den tid som behövs för avgiftning. Det är även möjligt att personalen 
som arbetar med avgiftningarna, liksom den behandlingssyn som ex-
plicit eller implicit finns på Vårnäs också kan spela en roll i detta sam-
manhang. Självfallet kan hela detta komplex av olika möjliga påver-
kansfaktorer även ha förändrats i olika riktning under den aktuella ti-
den. Vi har dock inga data som gör det möjligt att analysera sådana frå-
geställningar.  

Den andra tidsmässiga hållpunkten är att behandlingstiden är upp-
lagd efter ett treveckors schema. Regelmässigt ska alltså en hel behand-
ling ta exakt 21 dagar. Detta framgår också mycket tydligt av våra data. 
Som vi redan tidigare har sett blir behandlingen också klar på 21 dagar 
i 75 procent av fallen. Men varför blir ett fåtal klara på kortare tid – 
några redan efter 13-14 dagar? Och hur går t.ex. behandlingen till med 
den lilla grupp som har en extremt lång behandlingstid – sju personer 
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har t.ex. mer än sex veckors behandlingstid. Det är inte heller något vi 
kan svara på utifrån tillgängliga data.  

Vad vi kan göra är att ”plocka ut” samtliga personer som har extre-
ma värden på sina tidsvariabler och undersöka deras sammansättning 
ur olika synvinklar (t.ex. kön, ålder och typ av drogmissbruk). Vad 
som ska menas med extrema värden har vi avgjort på ett pragmatiskt 
sätt. Vi har strävat efter att hålla nere storleken på gruppen av personer 
med extrema värden samtidigt som vi har studerat de aktuella fördel-
ningarna för att försöka hitta lämpliga gränsvärden som kan användas 
för att skilja ut extremvärdena från mer normala värden. Det finns na-
turligtvis ett visst mått av godtycke med ett sådant förfaringssätt, men 
samtidigt visar olika databearbetningar att resultatet inte är så känsligt 
för hur vi exakt avgränsar våra extremvärden.182 I följande tabell visar 
vi några uppgifter för personer med extremt korta tider och extremt 
långa tider för att konkretisera hur det kan se ut i några enskilda fall. 
Dessa 17 personer utgör en tredjedel av den aktuella ”extremistgrup-
pen” på 51 personer. Urvalet av personer med små extremvärden har 
gjorts, så att ingen person som samtidigt har höga extremvärden tagits 
med, medan urvalet av personer med stora extremvärden har gjorts 
enbart bland dem som har de största extremvärdena oberoende av om 
de även har små extremvärden (se t.ex. person nr 16 och 17).   

Tabellen visar faktiskt på några intressanta skillnader mellan de båda 
extremgrupperna. Gruppen av personer med små extremvärden domi-
neras helt av manliga alkoholister med oftast bara en inskrivning, me-
dan gruppen av personer med stora extremvärden har en svag domi-
nans av kvinnliga tablettmissbrukare och narkomaner (som dessutom 
kan kombinera detta missbruk med alkohol eller andra droger). Mer-
parten har dessutom haft flera inskrivningar.  

En liten läsanvisning kanske kan vara på sin plats, eftersom tabellen 
är relativt kompakt. För person 1 ser vi att endast en inskrivning är ak-
tuell och att mannen då hade indexvärde 2 på sin inskrivning, dvs. han 
avbröt behandlingen. Vi ser i avgiftningskolumnen att avgiftningen tog 
4 dagar och i påföljande kolumn att behandlingen avbröts efter 3 dagar. 

                                            
182. De exakta tidsfördelningarna redovisas i bilagans tabeller B7–B13, sid. 327–

333. Extremvärdena definieras enligt följande. Tabell B7 (antal dagar =0 el. >16), 
B8 (antal dagar >14), B9 (antal dagar =0 el. >18), B10 (antal dagar <9 el. >29), B11 
(antal dagar >22), B12 (antal dagar <19 el. >33) och B13 (antal dagar <25 el. >49).  
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Den sammanlagda inskrivningstiden för den första behandlingen är 7 
dagar, vilket framgår av den sista kolumnen. För person 11 finns sex 
inskrivningar, varav de fyra första redovisas i tabellen. Mannen avbröt 
avgiftningen under fjärde inskrivningen (indexvärde = 1) efter 14 dagar 
och saknar därför tid för behandling, vilket medför att den totala in-
skrivningstiden blir 14 dagar. Nämnas kan också att tre av personerna i 
tabellen efter sin sista (senaste) inskrivning gick vidare till efterbehand-
ling i s.k. halvvägshus183 (person nr 11, 12 och 15). Av alla 51 med ex-
tremvärden har totalt sju personer gått vidare till behandling på halv-
vägshus, men här är som vi tidigare nämnt uppgifterna ofullständiga. 
Vi saknar uppgifter om halvvägshus för perioden före 1998.  

Tabell 35  Uppgifter om sjutton personer med extremt korta (person 1–7) och ex-
tremt långa (person 8–17) avgiftnings-, behandlings- och inskrivningsti-
der. Indexvärde = 1 innebär att avgiftningen är avbruten, indexvärde = 
2 innebär att avgiftning är fullföljd, men behandlingen avbruten, index-
värde = 3, 4 eller 5 innebär att behandlingen är fullföljd (i varierande 
omfattning). Pop-Grupp och Drogtyp har definierats tidigare. Symbolen 
”,” i de 4 sista kolumnerna innebär att värde saknas, uppgift ej aktuell. 
Symbolen  ”–” skiljer mellan uppgifter för respektive inskrivning.  

Person 
Antal 

inskriv-
ningar 

Pop-
Grupp

Kön Ålder Drogtyp 
Indexvärde 
inskrivning 

nr 1–4  

Dagar  
avgiftning 

nr 1–4 

Dagar  
behandling

nr 1–4  

Dagar  
inskrivning 

nr 1–4   

1 1 3A Man 50 + Alkoholist 2-,-,-, 4-,-,-, 3-,-,-, 7-,-,-,

2 2 1 Man 50 + Alkoholist 1-1-,-, 0-2-,-, ,-,-,-, 0-2-,-,

3 1 3A Kv. 50 + Övrigt 1-,-,-, 0-,-,-, ,-,-,-, 0-,-,-,

4 1 2A Man 40-49 Alkoholist 1-,-,-, 0-,-,-, ,-,-,-, 0-,-,-,

5 1 5A Man 40-49 Alkoholist 2-,-,-, 4-,-,-, 4-,-,-, 8-,-,-,

6 1 1 Man 30-39 Alkoholist 1-,-,-, 0-,-,-, ,-,-,-, 0-,-,-,

7 1 2A Man 30-39 Narkoman 1-,-,-, 0-,-,-, ,-,-,-, 0-,-,-,

8 1 1 Kv. 50 + Övrigt 4-,-,-, 56-,-,-, 21-,-,-, 77-,-,-,

9 1 1 Kv. 50 + Alkoholist 5-,-,-, 8-,-,-, 57-,-,-, 65-,-,-,

10 1 3C Kv. 50 + Övrigt 5-,-,-, 43-,-,-, 21-,-,-, 64-,-,-,

11 6 3B Man 40-49 Övrigt 1-2-3-1 19-7-57-14 ,-7-25-, 19-14-82-14

12 3 3C Kv. 40-49 Övrigt 4-2-5-, 8-21-29-, 21-2-43-, 29-23-72-,

13 4 4B Man 30-39 Narkoman 3-5-2-4 16-14-0-5 40-56-5-14 56-70-5-19

14 2 1 Man 30-39 Narkoman 4-3-,-, 16-21-,-, 120-21-,-, 136-42-,-,

15 1 2A Man 30-39 Narkoman 4-,-,-, 12-,-,-, 49-,-,-, 61-,-,-,

16 3 2A Kv. < 30 Övrigt 1-1-5-, 1-1-12-, ,-,-48-, 1-1-60-,

17 2 1 Kv. < 30 Narkoman 3-1-,-, 12-2-,-, 104-,-,-, 116-2-,-,

                                            
183.  En kortfattad beskrivning om Halvvägshus finns på sid. 66.  
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Av tabellen framgår inte att de två största extremvärdena härrör från 
perioden före 1998 (den s.k. Katrineholmsperioden då endast Katrine-
holms kommun stödde verksamheten Öppet Intag). Av de tio perso-
nerna med höga extremvärden har sex av inskrivningarna ägt rum före 
1998.184 Vi återkommer till en redovisning av hela den aktuella ”extre-
mistgruppen” om en stund, då vi även tar upp gruppen med långa mel-
lantider mellan sina olika inskrivningar.   

Vår redovisning så här långt ger ett visst stöd för att man bör vara 
försiktig med att skapa en ”extremistgrupp” sammansatt av både små 
och stora extremvärden. Det skulle t.ex. kunna innebära att vi kanske 
inte upptäcker intressanta differenser mellan grupperna, såsom analy-
sen ovan antyder, men samtidigt är grupperna för små för att vi ska 
kunna göra detaljerade uppdelningar och dessutom kan samma person 
vid en av sina inskrivningar ha ett litet extremvärde, medan personen 
vid en annan inskrivning har ett stort extremvärde. Det är också van-
ligt att ett par extremvärden förekommer samtidigt – t.ex. medför en 
extremt lång avgiftnings- eller behandlingstid oftast också en extremt 
lång inskrivningstid. I vårt material har t.ex. 23 av totalt 51 personer 
ytterligare två till fyra olika extremvärden, varav ungefär hälften är 
personer med endast en inskrivning. Personer med både små och stora 
extremvärden finns av rätt naturliga skäl främst bland personer med 
flera inskrivningar. Men förekomsten av små och stora extremvärden 
hos samma personer antyder samtidigt att det i praktiken kan vara 
svårt att skapa separata kategorier av personer med små respektive sto-
ra extremvärden. I föregående tabell finns samtliga personer som en-
dast har små extremvärden, dvs. inte ett stort extremvärde vid någon 
av sina inskrivningar. Om man vill genomföra en mer fallinriktad ana-
lys, där de enskilda inskrivningarna står i fokus, krävs dock både mer 
data och andra data om personerna och varje enskild inskrivning än 
vad vi har tillgång till.  

                                            
184. Person nr 8, 9, 11, 13, 14 och 17. Av dessa har endast nr 11 och 13 även en in-

skrivning efter 1998 på Vårnäs. Av personer med små extremvärden har fem av sju 
varit inskrivna enbart efter 1998, endast person – nr 2 och 6 – har sina inskrivning-
ar före 1998. Observera att vi inte här har redovisat data för den femte och sjätte 
inskrivningen för person nr 11, som avbröt sin femte inskrivning under avgift-
ningsfasen (index = 1) efter 8 dagar, men däremot fullföljde sin sjätte inskrivning 
(index = 3) med 14 dagar avgiftning och behandling i 21 dagar.  
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Långa tider mellan vistelserna på Vårnäs 
Vi övergår nu till att diskutera de extremt långa mellantiderna, som vi 
redan har illustrerat med tre överskådliga diagram. Det innebär att det-
ta avsnitt endast kommer att handla de flergångsinskrivna (77 perso-
ner), eftersom de engångsinskrivna (definitionsmässigt) saknar mellan-
tider. Vi ska beskriva längden och sammansättningen av dessa perioder 
av inskrivningar. För alla engångsinskrivna, dvs. för 384 personer eller 
83 procent av populationen, sammanfaller inskrivningsperioden (avgift-
ning och egentlig 12-stegsbehandling), som vi ibland lite slarvigt även 
har kallat för behandlingen185 (eller behandlingsperioden), med det som 
vi för de flergångsinskrivna kallar för en period av inskrivningar.  

Även om vi i strikt mening inte vet något om vad som sker under 
dessa mellanperioder, så kan vi vara relativt säkra på att varje inskriv-
ning föregås av en kortare eller längre period av missbruk. Ju längre 
mellantiden är desto större bör sannolikheten vara att mellantiden i 
början också kan ha varit (åtminstone delvis) missbruksfri. Men om 
mellantiden är kort är det sannolikare att den också har varit en period 
fylld av missbruk. Som vi tidigare redovisat är det dock svårt att beläg-
ga ett genomgående samband mellan behandlingsindex och efterföljan-
de mellantid (se sid. 151 f).  

Precis som vi nyligen gjorde med de extrema tiderna under miss-
brukarens vistelse på Vårnäs (dvs. under inskrivningsperioden), ska vi 
nu i en enkel tabell på ett likartat sätt presentera och kommentera ti-
derna mellan vistelserna på Vårnäs. Följande tabell omfattar femton 
personer med de längsta tiderna för perioden av inskrivningar av totalt 
trettioåtta personer med minst 300 dagar mellan sin första inskrivning 
och sin senaste utskrivning. Vi ser att elva av dessa femton har en mel-
lantid som är längre än 365 dagar (ett år), och för merparten av dem är 
mellantiden över ett och ett halvt år, en person har en mellantid på 
drygt två år och tre månader mellan sin andra och sin tredje inskriv-
ning (person nr 14).  

Även om gruppen i tabellen domineras av män (14 av 15 är män), så 
är dominansen inte lika kraftig i hela gruppen av personer med långa 

                                            
185. Terminologin kan stundtals upplevas förvirrande, men innebörden av be-

greppen bör framgå av sammanhanget. Behandling kan ibland betyda 12-stegsbe-
handling, i andra sammanhang kan den vara synonymt med inskrivningsperioden.  
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mellantider, som totalt omfattar åtta kvinnor. Missbruket domineras 
av narkotika i olika kombinationer, tablettmissbrukare (och andra 
blandmissbrukare) är lika vanliga som de rena alkoholisterna. Ålders-
mässigt tycks gruppen även vara yngre än Vårnäspopulationen i helhet. 
Gruppen domineras helt naturligt av personer med flera inskrivningar 
– ungefär hälften av alla personer med tre eller fyra inskrivningar finns 
med bland de femton personerna i tabellen. Om vi ser på grupptillhö-
righeten finner vi att samtliga sju i pop-Grupp 3B finns med, liksom 
hälften (sju av tretton) av de som hör till pop-Grupp 2B. En av de tre 
som tillhör pop-Grupp 4B är också med här. Det är egentligen inget 
konstigt med detta utan en naturlig följd av den gruppindelning som vi 
tidigare har gjort. 

Tabell 36  Uppgifter om femton personer med extremt lång period av inskrivningar, 
dvs. tid från första inskrivning till senaste utskrivning. (Elva av dessa har 
dessutom minst ett år mellan minst en av sina olika inskrivningar). Pop-
Grupp och Drogtyp har definierats tidigare. (Raderna är sorterade efter 
antal dagar för period av inskrivningar.)  

Person 
Antal 

inskriv-
ningar 

Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp 

Antal dagar  
mellan inskrivning  
1 och 2, 2 och 3,  
3 och 4, 5 och 6  

Antal dagar 
för period av 
inskrivningar  

1 2 2B Kv. < 30  Övrigt 481 534 

2 2 2B Man 30-39  Narkotika 549 558 

3 4 4B Man 30-39  Narkotika 111-142-184 587 

4 3 2B Man 50 +  Alkohol 424-130 613 

5 4 2B Man 40-49  Alkohol 140-316-84 682 

6 2 3B Man 30-39  Narkotika 645 702 

7 3 3B Man < 30  Narkotika 339-364 781 

8 3 2B Man 40-49  Narkotika 203-539 837 

9 4 3B Man < 30  Narkotika 644-41-137 878 

10 4 2B Man 30-39  Övrigt 340-197-277 905 

11 3 2B Man 40-49  Alkohol 528-381 973 

12 3 3B Man 40-49  Narkotika 229-690 985 

13 4 3B Man 30-39  Övrigt 429-34-528 1034 

14 3 3B Man 40-49  Alkohol 230-829 1119 

15 6 3B Man 40-49  Övrigt 3-2-245-672-63 1157 

Efter denna beskrivning av personer med olika typer av extremvär-
den, ska vi jämföra de båda grupperna – de med extrema tider under 
vistelsen på Vårnäs och de med långa tider mellan vistelserna på Vårnäs 
– med hela populationen. Även här är underlaget litet och tillåter inte 
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alltför subtila jämförelser. Men kanske kan den bild vi har fått i de två 
senaste tabellerna kompletteras och fördjupas en aning.  

En jämförande analys 
En naturlig fråga är i vad mån de olika grupperna avviker från varand-
ra och från Vårnäspopulationen som helhet. Vi har redan pekat på vis-
sa skillnader, men gäller skillnaderna även för grupperna i sin helhet. 
Jämförelsen kompliceras av att extremgrupperna ingår i populationen, 
dvs. det är inte separata grupper som jämförs. De båda ”extremgrupp-
erna” är ca 8 – 11 procent av hela underlaget. Dessutom finns en över-
lappning mellan de båda extremgrupperna genom att 7 personer ingår i 
båda grupperna. Vi har dock inte ansett att det är nödvändigt att göra 
en jämförelse med renodlade grupper, dvs. grupper som inte innehåller 
gemensamma personer. Men överlappningen innebär sannolikt att 
skillnaderna mellan de båda extremgrupperna inbördes och mellan 
dem och hela populationen blir mindre tydlig. Ytterligare ett påpekan-
de kan vara nödvändigt innan vi börjar med jämförelserna; Extrem-
grupperna är små och att de uppdelningar som görs i tabellen (se tabell 
B14, sid. 334) innebär att procentberäkningarna i många fall bygger på 
mycket små bastal. Med ett bastal på 8 och 16, som vi har för gruppen 
kvinnor i några delar av tabellen, så innebär det att en person represen-
terar 12,5 procent respektive 6,25 procent. Det är viktigt att skillnader-
na är stora och tydliga för att de ska vara meningsfulla att kommente-
ra. Efter dessa reservationer kan vi ta itu med jämförelsen. 

Om vi jämför åldersfördelningen mellan våra tre grupper – Alla 
(hela Vårnäspopulationen), Extrema (gruppen inskrivna på Vårnäs med 
extremt långa och/eller korta tider) och Långa (gruppen med extremt 
långa mellantider mellan inskrivningarna) – så tycks gruppen Långa 
har en övervikt av yngre kvinnor. I tabellen är fyra av åtta kvinnor 
under 30 år. Männens åldersfördelning i gruppen Långa är däremot i 
stort sett som i hela Vårnäspopulationen. När det gäller gruppen Ex-
trema, så tycks åldersgruppen 40 – 49 år vara överrepresenterad om vi 
jämför med hela populationen och det beror främst på männen.  

Det finns också skillnader mellan grupperna när det gäller vilken typ 
av missbruksmedel som dominerar inom gruppen. Narkotikan (ensamt 
eller i kombination med andra missbruksmedel) dominerar både bland 
män och kvinnor inom gruppen Långa. Bland de Extrema är det där-
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emot Övrigt missbruk (tablettmissbruk ensamt eller i kombination 
med andra droger), som dominerar – starkast bland de fåtaliga kvin-
norna (tio av sexton).  

Även när det gäller huvudsaklig försörjning under sex månader före 
(oftast) den senaste inskrivningen finns det vissa skillnader mellan 
grupperna. De båda extremgrupperna förefaller att ha en något sämre 
arbetsmarknadsanknytning än hela populationen. Inom gruppen Långa 
är det en viss övervikt för ”annat” försörjningssätt, som bl.a. innefattar 
studiemedel, stöd från föräldrar och anhöriga (och annat). För gruppen 
Extrema är det däremot en tydligare övervikt för främst förtidspension 
(sjukbidrag och någon enstaka med ålderspension).  

När det gäller pop-Gruppstillhörigheten (se Period för inskrivningar 
och pop-Grupper, sid. 97 ff), så är den för gruppen Långa i huvudsak en 
konsekvens av hur grupperna har avgränsats och definierats. Däremot 
kan vi bland gruppen Extrema se en övervikt av personer inskrivna på 
Vårnäs under perioden före 1998. Det kan vara ett tecken på att man då 
av olika skäl tillät, eller kunde tillåta, längre avgiftnings- och behand-
lingstider. Men detta är tills vidare en spekulation baserad på vissa 
mönster i datamaterialet och har inte bekräftats av ansvariga på Vårnäs.  
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Sammanfattning 

I kapitlet har vi diskuterat och analyserat olika aspekter av förhållandet 
mellan klient och behandlingsinstitution. Det har handlat om tid; mer 
precist om tid i relation till olika faser av behandlingsprocessen/-erna. 
Vi mäter tid på två sätt dels med antal dagar i avgiftning, behandling 
osv. och dels med behandlingsindex (se sid. 124), som anger hur väl kli-
enterna har fullföljt de olika faserna i behandlingsprocessen för varje 
enskild behandling. Indexet kan ses som ett kvalitativt tidsmått.   

Behandlingsindex speglar behandlingsinstitutionens effektivitet, dvs. 
hur framgångsrikt man fått klienterna att fullfölja behandlingen. Men 
hur framgångsrik man är beror även på vilka som kommer till behand-
ling; alla är inte lika motiverade för behandling eller lika lätta att be-
handla. När vi talar om lyckade behandlingar, så avses här alla behand-
lingar som fullföljts oberoende av antalet återbesök. Däremot har vi 
inget mått och inga data om klienten efter fullföljd behandling är drog-
fri – helt eller delvis under en viss tidsperiod. Ett indirekt, men ofull-
ständigt, mått fås dock genom gruppen av återinskrivna klienter.  

Genom att relatera olika dimensioner och faser i behandlingsproces-
sen till främst kön, ålder, drogtyp och huvudsaklig försörjning, så för-
söker vi dels identifiera om det finns några intressanta mönster och 
samband mellan nämnda faktorer och dels karakterisera behandlings-
hemmets verksamhet och effektivitet.  

Fullgjorda behandlingar och oplanerade avbrott 
Hur vanliga är de? Vilka fullföljer/avbryter en planerad behandling?  
• Av alla 461 förstagångsinskrivningar – inklusive de som återkom-

mer – har 123 (27 procent) avbrutits under avgiftningsfasen. Ytterli-
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gare 53 inskrivningar (11 procent) avbröts under påbörjad behand-
ling. Antalet fullföljda behandlingar för de förstagångsinskrivna blir 
därför 285 eller 62 procent. Andelen fullföljda behandlingar är lägre 
(avbrotten högre) för den andra, tredje och fjärde inskrivningen. 
Om vi enbart räknar fullföljda behandlingar i relation till de som på-
börjat en behandling, så blir andelen fullföljda behandlingar betyd-
ligt högre; 285 av 338 (=461–123) eller 84 procent (tabell 20 och 21).  

• Kvinnorna fullföljer sin behandling i högre utsträckning än männen 
– 69 procent jämfört med 60 procent. Dessutom gör nästan en fjär-
dedel av kvinnorna även alla fyra återbesök (23 procent), medan 
bara en sjättedel (16 procent) av männen gör detta (tabell 23).  

• En dryg fjärdedel (28 procent) av männen kommer aldrig längre än 
till avgiftning innan de avviker, medan en knapp fjärdedel (23 pro-
cent) av kvinnorna avviker under avgiftningen (tabell 23).  

• Av alla missbrukare under 30 år kommer drygt 40 procent aldrig 
längre än till avgiftning, vilket är en lika hög andel som på ett eller 
annat sätt fullföljer behandlingen. Bland de yngre är det mindre än 
10 procent, som fullgör alla återbesök (tabell 23). 

• Äldre missbrukare (50+) fullföljer behandlingen bättre än kvinnor. 
Med stigande ålder fullföljs behandlingen bättre (tabell 23). 

• Endast drygt hälften (53 procent) av narkomanerna fullföljer be-
handlingsprocessen på något sätt och en hög andel kommer aldrig 
längre än till avgiftning (30 procent). Både alkoholister och övriga 
missbrukare fullföljer behandlingen i högre utsträckning än narko-
manerna (67 respektive 63 procent). (tabell 23).  

• Det finns ett starkt samband mellan huvudsaklig försörjning och 
behandlingsresultat. Personer vars huvudsakliga försörjning under 
en sex månaders period före inskrivningen utgjordes av lön avbröt 
sällan en avgiftning (15 procent) eller en påbörjad behandling (10 
procent), utan många fullföljde behandlingen (76 procent) och ca 30 
procent kom även på alla fyra återbesök till Vårnäs (tabell 24). 

• Av personer vars huvudsakliga försörjning var av socialbidrag eller 
förtidspension (sjukbidrag eller ålderspension) lämnade en tredjedel 
Vårnäs under avgiftningsfasen, ytterligare 15 procent avbröt en på-
börjad behandling, dvs. hälften fullföljde behandlingen på något 
sätt. Mindre än en tiondel kom på fyra återbesök (tabell 24). 



Centrum för Välfärdsforskning  Inskrivning och behandling 

 163

• Det finns en tendens till att antalet fullföljda behandlingar sjunker 
med antalet inskrivningar för personen (tabell 26). 

• Ju bättre behandlingsresultat som uppnås vid den första inskriv-
ningen desto mindre är sannolikheten för att personen återkommer. 
Mönstret är entydigt med ett undantag. Personer som har avbrutit 
en påbörjad behandling första gången återkommer sällan (tabell 27). 

• De flergångsinskrivna använder narkotika eller andra droger i högre 
utsträckning än de engångsinskrivna. De flergångsinskrivna är i re-
gel yngre än de engångsinskrivna (tabell 29, 30 och 31).  

Hur länge pågår en avgiftning och behandling (en inskrivning)? 
Mer exakt har vi undersökt hur lång tid en avbruten/fullföljd avgift-
ning/behandling tar? Och hur lång den totala inskrivningstiden är? Vi 
beskriver hur lång tid behandlingsprocessens olika faser, såsom de åter-
speglas av vårt behandlingsindex, tar.  
• Behandlingsindex = 1: En handfull vänder samma dag som de kom-

mer. Drygt 60 procent av alla avbrutna avgiftningar sker inom 1–7 
dagar, ytterligare drygt 25 procent sker inom 8–14 dagar och drygt 
sju procent av avhoppen tillkommer den tredje veckan. Några få 
har trots extremt långa avgiftningstider inte blivit avgiftade innan 
de väljer att lämna Vårnäs (tabell 32 och bilagans tabeller B6–B7). 

• Behandlingsindex=2: De som avbryter behandlingsfasen är i genom-
snitt inskrivna på Vårnäs under 20 dagar (tid för avgiftning och av-
bruten behandling), men variationerna är stora (5–45 dagar. Avgift-
ningstiden varierar från 0–29 dagar (median 8–9 dagar). Den avbrut-
na behandlingstiden varierar från 1–26 dagar (median 7 dagar). (ta-
bell 32, samt bilagans tabeller B6 och B8–B10). 

• Behandlingsindex=3, 4 eller 5: De som fullföljer både avgiftnings- och 
behandlingsfasen (och bara har en inskrivning) är i genomsnitt på 
Vårnäs i 33 dagar. För övriga grupper och inskrivningar kan vistelse-
tiden ibland vara över 40 dagar. Ca 10 procent har vistelsetider på 
43–136 dagar. Fyra femtedelar av avgiftningarna är klara inom två 
veckor. Ett fåtal tar längre tid än en månad. Tre fjärdedelar av alla 
behandlingar blir klara på 21 dagar. Efter ytterligare en vecka till-
kommer drygt 16 procent. Fem procent har behandlingstider mel-
lan 29–120 dagar. (Se tabell 32, bilagans tabeller B6 och B11–B13). 
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Hur länge är de flergångsinskrivna ute mellan behandlingarna? 
Uppgiften är intressant av flera skäl, men en viktig orsak är att den kan 
kasta ljus över vilka kategorier som kan vara svåra att behandla, en an-
nan orsak är att den kan belysa behandlingens eventuella betydelse. Är 
t.ex. de återinskrivna i hög utsträckning personer som tidigare inte 
fullföljt behandlingen? Eller har kanske en fullföljd behandling ingen 
betydelse för om vissa kategorier av missbrukare ska återkomma?  
• Två inskrivningar (51 personer): 95 procent (48 personer) hade 

mindre än ett år, 28 mindre än sex månader och 8 mindre än en må-
nad mellan inskrivningarna. I tre fall var mellantiden över ett år 
(481, 549 resp. 645 dagar). Narkomaner och yngre dominerar.  

• Tre inskrivningar (13 personer): Tiden mellan den första inskriv-
ningen och den senaste utskrivningen (periodlängden) varierar från 
146–1 119 dagar (drygt tre år). För fem är periodlängden över två år. 
För lika många är den under ett år. För resterande tre är period-
längden 1–2 år. Många är 40–49 år (9 av 13), få alkoholister (5 av 13).  

• Fyra inskrivningar (12 personer): För 10 av 12 är de tre tiderna mel-
lan behandlingarna mindre är ett år. Gruppen domineras av yngre 
narkomaner och missbrukare av läkemedel, tabletter o.dyl. Kvin-
noandelen är också relativt hög (5 av 12).  

Extremt långa och extremt korta tider…  
Vilka har extremt korta respektive långa vistelsetider (inskrivningsti-
der) på Vårnäs? Vilka har långa tider mellan inskrivningarna?  
• Gruppen med små extremvärden domineras av manliga alkoholister 

med oftast bara en inskrivning, medan gruppen med stora extrem-
värden har ett relativt starkt inslag av kvinnliga tablettmissbrukare 
(10 av 16). Många med stora extremvärden har haft flera inskriv-
ningar. Åldergruppen 40–49 år är överrepresenterad både bland 
kvinnor och män. Förtidspensionärerna utgör en tredjedel av sam-
ma grupp. (Se tabell 34 och bilagans tabell B14).  

• Gruppen med Långa mellantider mellan behandlingarna domineras 
av män (30 av 38). Av fåtalet kvinnor är hälften under 30 år och 
hälften narkomaner (4 av 8). (Se tabell 35 och bilagans tabell B14). 
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Förutsättningar och villkor 

Det är, som vi har sett, en mycket blandad skara som kommer till Vår-
näs för behandling. Några är relativt unga och några är mycket gamla. 
De flesta är män, men det finns också ett icke obetydligt antal kvinnor. 
Många har en relativt osäker försörjning – socialbidrag, studiemedel, 
stöd av föräldrar eller anhörig o.dyl. – men, om vi utgår från enkätda-
ta, uppbär cirka en tredjedel lön, som huvudsaklig försörjning, ytterli-
gare drygt en sjättedel har A-kassa, sjukpenning eller AMS-bidrag. En 
knapp sjättedel har förtidspension, sjukbidrag eller ålderspension. 
Sammantaget innebär det att drygt hälften av personerna som har varit 
inskrivna på Vårnäs har någon form av arbetsmarknadsanknytning 
och därmed sannolikt också rätt till sjukpenning. Men vi kan samtidigt 
konstatera att det är en stor grupp som vid intervjutillfället angav att 
de under det senaste halvåret före intervjun inte hade en arbetsmark-
nadsanknytning. Detta är ett viktigt faktum som vi måste beakta när vi 
ska redovisa sjukskrivningsdata och sjukskrivningsmönster (inkl. tid 
med rehabiliterings- och utbildningsbidrag).  

Den statistik som vi kommer att använda i detta avsnitt för (relevan-
ta delar av) hela Vårnäspopulationen kommer från Riksförsäkringsver-
kets (RFVs) individuppgifter om sjukskrivning, rehabilitering mm i de-
ras databas – det s.k. Historikregistret – om den svenska befolkningens 
ersättningar och kontakter med Försäkringskassan. Vi gav en kort 
överblick av databasens innehåll i inledningsavsnittet (se Beskrivning av 
RFV-data i Historikregistret, sid. 24). En mer detaljerad redogörelse av 
dessa uppgifter, vilka problem de är förknippade med, och hur vi har 
använt dem finns i Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data (sid. 304), som 
delvis är en relativt teknisk redovisning av vårt arbete med att anpassa 
data för beskrivningarna och analyserna i detta avsnitt.  
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Försäkringar och bidrag 
De anställda har rätt till sjuklön, som arbetsgivaren betalar ut under en 
tvåveckorsperiod186 (exklusive karensdagen), innan sjukpenningen vid 
längre sjukfall börjar betalas ut. Alla som har en arbetsmarknadsan-
knytning, dvs. en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)187, har, även 
om de saknar en arbetsgivare, rätt till sjukpenning (efter en karensdag) 
när de blir sjuka. I vissa fall kan även s.k. förebyggande sjukpenning,188 
som infördes 1 januari 1992, utgå till personer som inte är sjuka, men 
som kan tänkas bli det om de inte får hjälp. Försäkringskassan har 
även ett rehabiliteringsansvar för personer som av olika medicinska skäl 
kan behöva stöd och hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden. Ar-
betsförmedlingarna beslutar om utbildningsbidrag189 för personer som 
deltar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Försäkringskassan beta-
lar ut bidraget. Vi ska i följande avsnitt diskutera dessa försäkringar 
och bidrag. Även om andra försäkringar och bidragsformer förekom-
mer bland de inskrivna så är det dessa tre som är de helt dominerande 
formerna. Sammanlagt står dessa tre ersättningsslag för nästan nittio 
procent av alla ersättningshändelser190 (7 723), som finns registrerade 
under perioden 1993–april 2000 för Vårnäspopulationen.  

Utöver ovannämnda bidrag har flera av de inskrivna på Vårnäs olika 
kombinationer av sjukbidrag, förtidspension, änkepension, ålderspen-
sion, handikappersättning och inkomstprövade förmåner. Vi återkom-
mer senare till en redovisning av ”pensionsläget” när det gäller Vårnäs-
populationen, såsom den ter sig i Riksförsäkringsverkets statistik vid 
vårt senaste mättillfälle i april år 2000. Dessutom har vi uppgifter om 
förekomsten socialbidrag för alla som skrevs in på Vårnäs före 1 janua-
ri 1998, men dessa data utnyttjas ej här. Av dessa uppgifter framgår att 
53 av 89 (60 procent) har haft socialbidrag någon gång under en period 

                                            
186. Under perioden 1 januari 1997 – 31 mars 1998 var denna period 4 veckor. Se 

även fotnot 200, sid. 172.  
187. Grunden för SGI är att man har haft ett arbete, tänker fortsätta arbeta och 

dessutom har varit registrerad som arbetssökande på arbetsförmedlingen.  
188. Sjukpenning vid medicinsk behandling i förebyggande syfte eller vid medi-

cinsk rehabilitering (lagen om allmän försäkring, kapitel 3 §7b). Se även fotnot 203, 
sid. 173.  

189. Idag kallas det aktivitetsstöd.  
190. Se Bilaga 2: Postbeskrivning för RFV register, sid. 294.  
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av 18 månader före deras första inskrivning och 18 månader efter deras 
sista inskrivning före 1 januari 1998.191 Motsvarande social-
bidragsuppgifter (försörjningsstöd) saknas för personer inskrivna efter 
den 1 januari 1998. En del av den gruppen är periodvis inte aktuell för 
arbetsmarknaden och därmed inte heller berättigad till sjukpenning, 
rehabiliteringsersättning eller utbildningsstöd. Men man kan ha SGI 
dvs. en arbetsmarknadsanknytning även om man har socialbidrag.  

Sjuk, sjukpenning och registrering av sjukfall 
Det kan vara viktigt att redan från början påpeka vissa grundläggande 
begränsningar i dataunderlaget när det gäller att beskriva antalet sjuk-
dagar för olika individer. För det första kan en individ vara sjuk utan 
att det av olika skäl anmäls eller registreras någonstans. Ofta kan det 
vara frågan om kortare sjukfall eller att personen saknar en anställning 
(t.ex. arbetslös, studerande). Den här typen sjukfall missar vi helt. Här 
finns naturligtvis också en gränsdragningsproblematik mellan frisk och 
sjuk, som vi inte behöver bekymra oss för nu. För det andra kan en 
individ vara sjuk, men om sjukfallet är kort (i regel mindre än 14 dagar, 
men under perioden 1 januari 1997 – 31 mars 1998, mindre än 28 dagar), 
så saknas uppgifter om detta relativt ofta i riksförsäkringsverkets data-
bas.192 Det finns dock vissa undantag, såsom när en individ saknar ar-
betsgivare (t.ex. när personen är arbetslös eller studerar),193 men ändå är 

                                            
191. Statistik insamlad för en uppsats i socialt arbete för en studie av Katrine-

holmspopulationen (Degerlund, Jansson 1999). Efter den 1 januari 1998 benämns 
socialbidrag för försörjningsstöd enligt den socialtjänstlag som då trädde i kraft.  

192. När sjuklönelagen infördes år 1 januari 1992 blev alla arbetsgivare skyldiga 
att meddela försäkringskassan vilka som hade rätt till sjuklön. Lagen mildrades 1 
januari 1999 till att endast omfatta arbetsgivare med minst 50 anställda, samt ett ur-
val företag med mindre än 50 anställda. Från 2001 ska arbetsgivarna lämna uppgif-
terna direkt till SCB och inte till RFV. Men eftersom arbetsgivarna inte har levt 
upp till lagens krav, så har registret en dålig kvalité.   

193. När en person saknar arbetsinkomst är huvudregeln att den sjukpenning-
grundade inkomsten (SGI) slutar gälla, utom när personen är (a) arbetslös och an-
mäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen, (b) studerar och finansierar dessa 
med studielån (studiebidrag), (c) avbryter eller minskar förvärvsgraden under gra-
viditetens senare del (eller vårdar barn under ett år) eller (d) gör ett kortare avbrott 
från yrkeslivet (mindre än sex månader). Källa: Sjukförsäkring i Försäkringskassan 
informerar från 2001-01-01, sid. 17.  
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berättigad till sjukersättning. I dessa fall registreras individen direkt av 
försäkringskassan, vilket medför att även korta sjukfall under vissa om-
ständigheter kommer in i försäkringskassans databas.  

Om vi vill göra en jämförelse av hur antalet registrerade sjukskriv-
ningar utvecklas över tid, så kan vi bara få ett jämförbart underlag som 
täcker in den aktuella perioden om vi studerar långtidssjukskrivningar-
na, dvs. sjukskrivningar som är minst 29 dagar. Detta gäller principi-
ellt, men är inte så enkelt att genomföra i praktiken utifrån riksförsäk-
ringsverkets databas, som vi utförligare redovisar i Bilaga 5: Hantering-
en av RFV-data (sid. 304). Men vi vill redan nu påpeka att sjukskriv-
ningsperioden för många personer också kan innefatta en eller flera re-
habiliteringsperioder, dvs. personen växlar under en sin ”sjukskriv-
ningsperiod” mellan egentlig sjukskrivning och rehabilitering.  

Rehabilitering och utbildningsbidrag194 
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen omfattar alla åtgärder som be-
höver göras för att den som drabbats av sjukdom ska återfå sin arbets-
förmåga och möjligheter att försörja sig genom ett arbete. Försäkrings-
kassan har det övergripande ansvaret för att de insatser som behövs 
också kommer till stånd. Samtidigt måste alla åtgärder – från planering 
till rehabilitering hos arbetsgivaren, försäkringskassan eller någon an-
nan eventuell myndighet – ske i samråd med den enskilde.  

Arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas rehabilitering, medan för-
säkringskassan har ansvaret för personer som saknar arbetsgivare. Lag-
stiftningen på området är tydlig och backas även upp av arbetsmiljöla-
gens krav på att det ska finnas en fungerande organisation för arbets-
anpassning och rehabilitering på varje arbetsplats – stor som liten.195 
Om den anställde har varit sjuk mer än fyra veckor i följd, eller har 
haft flera korta perioder av sjukfrånvaro eller själv begär det, så ska ar-
betsgivaren utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering 
(göra en s.k. rehabiliteringsutredning), som sedan lämnas till försäk-
ringskassan, som i sin tur gör en rehabiliteringsplan – om det är frågan 
om ett pågående sjukfall.  

                                            
194. Detta avsnitt bygger på olika informationsblad från försäkringskassan, samt 

några rapporter från RFV (se ”Försäkringskassan informerar…” och ”Riksförsäk-
ringsverket … ” under avsnittet Referenser, sid. 283 ff).  

195. Tillämpningen av lagstiftningen är dock inte lika klar och entydig. 
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Arbetsgivaren är därefter skyldig att vidta de rehabiliteringsåtgärder 
som kan göras på arbetsplatsen, såsom anpassning av arbetsplatsen, 
ändrade arbetsuppgifter (omplacering), ändrade arbetstider, arbetspröv-
ning/arbetsträning och utbildning. Målsättningen är att den anställde i 
första hand ska få vara kvar på arbetsplatsen. Men försäkringskassan 
avgör från fall till fall vilka krav som är rimliga, och kan också gå in 
med olika former av bidrag och stöd till bl.a. särskilda arbetshjälpme-
del. Om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar (sköter sig), så ska försäk-
ringskassan, enligt lagen, överta ansvaret, så att den enskilde inte drab-
bas. Men försäkringskassan kan i dessa fall samråda med Arbetsmiljöin-
spektionen. 

Det är länsarbetsnämnderna som beslutar om utbildningsbidrag (eller 
aktivitetsstöd som det numera kallas), som försäkringskassan sedan be-
talar ut.196 Utbildningsbidraget ska vara ett ekonomiskt stöd för perso-
ner som deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program, såsom arbets-
marknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsgaran-
tin, förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning 
eller platsförmedling, datortek, aktivitetscenter, förberedande eller ori-
enterande utbildningar), samt projekt med arbetsmarknadspolitisk in-
riktning.197 Huvudvillkoret för att få utbildningsbidrag är att man är el-
ler riskerar att bli arbetslös, är arbetssökande och har svårt att hitta ett 
passande arbete. Utbildningsbidraget är alltså en aktiv åtgärd, som bör 
vara svår att kombinera med ett missbruk, vilket innebär att personer 
som uppbär bidraget bör befinna sig i relativt gott skick.198 Den som 
blir sjuk under utbildningstiden får sjukpenning i form av utbildnings-
bidrag, förutom för första sjukdagen (karensdagen), vilket kan jämstäl-
las med vanlig sjukpenning.  

                                            
196. SFS 1996:1100, §7.   
197. För en mer detaljerad redovisning av vilka regler och villkor som har gällt 

för bidraget under olika perioder hänvisas till relevanta delar av lagstiftningen. 
Översiktlig information finns i informationsblad från försäkringskassan och fakta-
blad från arbetsförmedlingen. På RFV:s hemsida finns alla lagändringar dokumen-
terade (www.rfv.se). En kortfattad, men ändå relativt detaljerad översikt över re-
geländringar och ersättningsnivåer inom försäkringskassans och arbetsförmedling-
arnas område under 1990-talet finns bl.a. i En longitudinell databas … (2001:112f) 
från SCB.  

198. A-kassa, som inte behandlas i denna studie, är däremot en mer passiv ersätt-
ningsform som möjliggör ett aktivt missbruk.  
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Det är inte självklart i alla lägen om det är försäkringskassan eller 
arbetsförmedlingen som ska ha ansvaret för en arbetslös med behov av 
stöd – t.ex. rehabilitering, utbildning eller andra åtgärder – vilket kan 
manifesteras som en oenighet mellan myndigheterna om problemets 
karaktär, och därmed också vilka åtgärder som behövs och vem som 
har ansvaret. Det är en oenighet som ytterst kan drabba den enskilde.  

Ersättningsnivåer och ersättningsvillkor 
Enligt lagen om allmän försäkring (AFL) betalas sjukpenning endast ut 
om sjukdomen ”orsakar nedsättning av arbetsförmågan med minst en 
fjärdedel.”199 Beroende på hur kraftigt nedsatt arbetsförmågan är på 
grund av sjukdom – andra hänsyn ska ej ingå i bedömningen – kan 
sjukpenning betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
sjukpenning. Sjukpenning betalas också ut för medicinsk behandling 
och rehabilitering som är förebyggande eller som kan förkorta sjuk-
periodens längd. Det finns ingen tidsgräns för hur länge sjukpenning 
kan betalas ut. Både ersättningsnivån för sjuklön och sjukpenning, lik-
som sjuklöneperiodens längd har, som vi redan nämnt, ändrats ett an-
tal gånger under 1990-talet. För karensdagen – den första dagen i en 
sjukperiod – betalas ingen ersättning ut. För anställda betalar därefter 
arbetsgivaren en sjuklön under sjuklöneperioden.200 Sjuklönen var 75 
procent av den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI) från juli 1993 till 
31 december 1997 och höjdes därefter till 80 procent. Sjukpenningen 
har varierat lite mer; den var 80 procent från 1 juli 1993 och fram till 31 
december 1995, därefter 75 procent under de följande två åren för att 
från 1 januari 1998 åter bli 80 procent.201  

Alla som deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering – t.ex. arbets-
träning eller utbildning – har rätt till rehabiliteringsersättning202 om re-
habiliteringen ingår i en rehabiliteringsplan som upprättats av försäk-

                                            
199. Riksförsäkringsverket (1999:23).  
200. Sjuklöneperioden var 14 dagar åren 1992-1996, 28 dagar under perioden janu-

ari 1997-31 mars 1998 och är åter 14 dagar sedan den 1 april 1998.  
201. I verkligheten är bilden något mer komplicerad – bl.a. finns ett tillägg enligt 

avtal på 10 procent för anställda under vissa delar av sjukpenningperioden.   
202. Rehabiliteringsersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilt bi-

drag för att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen. 
Riksförsäkringsverket (1998:39).  
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ringskassan. Precis som sjukpenningen kan rehabiliteringspenningen 
utgå med hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels rehabiliteringspen-
ning. En hel rehabiliteringspenning betalas, i likhet med sjukpenning-
en, sedan 1 januari 1998 med 80 procent av SGI. Försäkringskassan har 
även särskilda medel för att köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster 
av olika slag. Men även om dessa medel203 inte primärt är avsedda för 
att t.ex. finansiera en missbruksbehandling på Vårnäs, så sker dock det-
ta i praktiken med försäkringskassans stöd i Södermanland.204  

Utbildningsbidraget (aktivitetsstödet) betalas ut som dagpenning fem 
dagar i veckan och kan reduceras om vissa andra inkomster (såsom lön, 
avgångsersättning, pension, förtidspension, sjukbidrag och rehabiliter-
ingsersättning) utgår för samma tid.205 Man får behålla bidraget vid 
sjukdom, men får inte ersättning för den första sjukdagen (karensdag). 
Även utbildningsbidraget har genomgått många förändringar under 
1990-talet – både villkor och beloppsnivåer har ändrats. Dagpenningen 
har dock i stort varierat mellan 230–580 kr för personer som är berätti-
gade till a-kassa. För övriga har bidraget varit lägre, t.ex. var ersättning-
en endast 103 kronor per dag för de som ej var berättigade till a-kassa 
1998. År 2002 är den lägsta nivån 183 kronor per dag.  

Vi kanske ska nämna att vår beskrivning av försäkringsformer, vill-
kor och ersättningsnivåer är relativt förenklad. Regelsystemen, villko-
ren och samordningen inom och mellan myndigheterna av dem är en 
svåröverskådlig och komplex ”materia” att studera, som dessutom har 
genomgått ett flertal förändringar sedan början av 1990-talet. Till detta 
kommer också skillnaden mellan teori och praktik, vad som skall och 
bör göras och vad som i verkligheten blir gjort. Det vi har beskrivit är 
alltså en idealiserad modell, såsom den framställs av ansvariga i lagar 
och förordningar.  

                                            
203. För att försörja sig under behandlingstiden på t.ex. Vårnäs kan den inskriv-

ne ha sjukpenning, förebyggande sjukpenning (enligt AFL3:7b), socialbidrag eller 
någon tidigare beviljad pensionsförmån.   

204. Muntlig uppgift från Torgerd Jansson och Birgitta Hagdahl 15 mars 2002.  
205. Observera att detta kan innebära att arbetsmarknadspolitiska åtgärder del-

vis (eller helt) kan döljas av andra ersättningar (se En longitudinell databas … 
2001:113, SCB). 
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Ett fiktivt exempel: Hur försäkringarna kan tänkas fungera i praktiken…  
Vi ska närmast försöka ge en sammanfattande översiktlig bild av de 
olika försäkringsformerna och hur de hänger ihop. Vi arbetar med två 
fiktiva personkategorier – A och B, där A-kategorin har en arbets-
marknadsanknytning på något sätt, medan B-kategorin saknar detta. 
Officiellt finns arbetsbaserade och bosättningsbaserade försäkringar 
som ska täcka in olika typer av försäkringsbehov.206 Vi tänker oss också 
att båda kategorierna är missbrukare, som har hunnit olika långt i sina 
missbrukskarriärer.  

Vi börjar med missbrukskategorin A. Om A blir sjuk är han (vi an-
vände uttrycket han här eftersom majoriteten är män – i hela Vårnäs-
populationen är 73 procent män) berättigad till sjukpenning. Hans 
missbruk kan medföra upprepade sjukskrivningar, som kan göra att 
hans arbetsgivare enligt lagar och förordningar måste börja fundera på 
om det behövs någon form av rehabilitering eller anpassning av arbets-
platsen. Om en rehabilitering påbörjas, så kan den avbrytas av en eller 
flera kortare eller längre sjukskrivningsperioder. I bästa fall kan A efter 
en tid återgå till ett arbete – sitt gamla eller ett nytt. I andra fall kan 
sjukpenningen omvandlas till ett helt eller partiellt sjukbidrag, som A 
kanske kan ha i ungefär ett år och händer inget positivt under den ti-
den, så kan sjukbidraget omvandlas till en förtidspension på heltid eller 
deltid. Även om det fortfarande efter en förtidspensionering finns möj-
ligheter att återgå till arbetslivet, så sker det dock sällan i praktiken.  

A kan visserligen ha en arbetsmarknadsanknytning, men han kanske 
är arbetslös eller permitterad, och då finns ingen arbetsgivare som har 
ansvar för honom. Men även då kan förloppet bli ungefär likadant som 
i ovanstående fall. Om ingen arbetsgivare finns, så kan t.ex. försäk-
ringskassan träda in med olika former av rehabiliteringsstöd, eller om 
A söker arbete och kanske kan gå in i olika former av arbetsmarknads-
åtgärder, så kan arbetsförmedlingen bistå med utbildningsbidrag. Den 
möjligheten finns även i det förstnämnda fallet. De som får A-kassa el-
ler utbildningsbidrag (aktivitetsstöd) befinner sig förmodligen närmare 

                                            
206. Se RFV-rapport 2000:2. Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete 

(vägledning 2000-2)  
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arbetsmarknaden än de som har rehabiliteringsstöd.207 De individer 
som är aktuella i denna studie har också att kämpa med sitt missbruk, 
som kan göra att utvecklingen också tar en negativ vändning. De kan 
på olika sätt fjärma sig från arbetsmarknaden, få svårigheter att fullfölja 
olika arbetsmarknadssatsningar, rehabiliteringsåtgärder och påbörja en 
vandring utför mot sjukbidrag och förtidspension eller kanske ännu 
längre bort från samhället.  

Personer i kategori B, dvs. personer som av någon anledning saknar 
en arbetsmarknadsanknytning har definitionsmässigt ingen sjukpen-
ninggrundande inkomst (SGI) och kan inte få sjuklön eller sjukpenning 
om de är sjuka. De är inte heller berättigade till rehabiliteringsersätt-
ning. Däremot bör de, vara berättigade till utbildningsbidrag (lägsta be-
loppet) om de deltar i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Men om 
de befinner sig ett akut skede av sin missbrukskarriär, så kan de sanno-
likt inte delta i en sådan verksamhet. Det betyder att utbildningsbidra-
get för denna kategori borde vara vanligast när de befinner sig i en 
missbruksfri period eller håller på att lämna missbruket bakom sig. De 
bidrag som i sista hand finns att tillgå för denna grupp är antingen so-
cialbidrag eller olika bidrag och garantibaserade försäkringar som alla 
som är bosatta i landet har rätt till, såsom förtidspension, efterlevande-
pension och sjukbidrag eller någon kombination av dessa bidrag. För-
tidspensionen betalas ut om arbetsförmågan anses varaktigt nedsatt 
med minst en fjärdedel, medan sjukbidrag kan betalas ut om arbets-
förmågan är tillfälligt nedsatt, dvs. det är ett tidsbegränsat bidrag. De 
båda försäkringarna betalas ut med lika stora belopp.   

Att spå i kaffesump…  
Att våra sjukskrivningsdata kanske bara omfattar ungefär hälften av 
personerna som har varit på Vårnäs är inte det enda problemet. En an-
nan omständighet av vikt, som gör det svårt att analysera och utvärde-
ra våra sjukskrivningsdata i en mer kvalificerad mening är att vi saknar 
en bra sysselsättningsvariabel, som visar vilken relation till arbetsmark-
naden de inskrivna på Vårnäs har under en längre tidsperiod – vi tän-

                                            
207. Det kan i många fall vara svårt att hitta den verkliga motiveringen i officiel-

la dokument till att olika typer av stöd utgår. En rehabiliteringsåtgärd kan motive-
ras med ryggont, samtidigt som den verkliga orsaken kan vara drogmissbruk.  
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ker här på det intresse som finns att bedöma utvecklingen av sjukskriv-
ningen under en period före respektive efter ”behandlingen” på Vårnäs. 
Och här är ett vanligt önskemål att kunna studera detta under minst 
ett år, gärna två år eller ännu hellre under en ännu längre tidsperiod, 
före respektive efter en viss tidpunkt (t.ex. datum för den senaste ut-
skrivningen) eller tidsperiod (t.ex. en enstaka inskrivningsperiod eller 
en period av inskrivningar). 208 Med tillgängliga data är ett sådant pro-
jekt förenat med avsevärda tolkningsproblem.  

Det enda vi med någon säkerhet vet är alltså personernas huvudsak-
liga försörjningssätt ett halvår före den intervju, som data hämtas ifrån, 
vilket i regel är från den första intervjun.209 Vi vet ingenting om perso-
nernas sysselsättningssituation perioden efter den senaste utskrivning-
en. Och vi vet inte heller något om deras sysselsättning längre bak i ti-
den. Det kanske inte är helt orimligt att tänka sig att personer som 
t.ex. hade en arbetsmarknadsanknytning ett halvår före de skrevs in på 
Vårnäs också hade det ett år tidigare och kanske också två år tidigare, 
men det är spekulationer utan empirisk grund. I vissa fall kan vi med 
en viss säkerhet sluta oss till sysselsättningsstatus för personerna vid 
olika tidpunkter med hjälp av sjukskrivningsstatistiken. Om det t.ex. 
är frågan om en sjukskrivning med en karensdag och en tidsperiod på 
14 eller 28 dagar mellan anmälningsdatum och startdatum för sjuk-
skrivningen, så är det rimligt att anta att personen har en anställning. I 
övriga sjukskrivningsfall, när anmälningsdatum sammanfaller med 
startdatum, eventuellt med en dags förskjutning, så kan vi anta att per-
sonen har en lösare arbetsmarknadsanknytning (arbetslös, studerande, 
tillfälligt utan anställning osv). 210 

Men om en person inte är sjukskriven så länge att han eller hon visar 
sig i sjukskrivningsstatistiken eller om personen är frisk (och utan be-
hov av rehabilitering eller utbildningsstöd), så kan vi inte dra några 
slutsatser om personens sysselsättningsstatus från våra data. Det kan 

                                            
208. För en precisering av begreppet ”period av inskrivningar” se sid. 89.  
209. För de flergångsinskrivna skulle vi i princip kunna använda sysselsättnings-

data från deras olika inskrivningar.  
210. Som framgår av Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data (sid. 304) ger den admini-

strativa statistiken även upphov till en rad andra praktiska problem, som måste åt-
gärdas på olika sätt.  
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naturligtvis också vara så att personen inte är berättigad till dessa stöd 
och av den anledningen inte finns registrerad.  

Det här skapar vissa besvärliga problem om vi t.ex. vill göra olika 
typer av före/efter jämförelser. Det blir svårt för oss att tolka vad från-
varon av sjukskrivning, rehabilitering eller utbildningsbidrag betyder. 
Är personen frisk, utan behov av rehabilitering osv. eller är personen 
inte berättigad till sjukpenning? Vi vet inte detta och kan därför i strikt 
mening inte använda personer med ”noll-resultat” i våra jämförelser. 
För personer som finns registrerades under en viss period före och ef-
ter en inskrivning på Vårnäs är situationen något enklare. I dessa fall är 
det rimligare att göra olika före/efter jämförelser, men att vi inte kan 
skilja korrekta ”noll-resultat” från inkorrekta ”noll-resultat” innebär 
också att vi missar de största förändringarna – förbättringarna eller för-
sämringarna.  

Om före/efter analys 
Vi ska närmast diskutera ett par frågeställningar som är relevanta för 
en före/efter analys. Det är dels en diskussion om varför en sådan ana-
lys skulle kunna vara intressant och vilken karaktär den borde få mot 
bakgrund av det underlag vi har och dels en diskussion om olika sätt att 
operationalisera ”före” respektive ”efter” för en sådan analys.  

Motiv för en före/efter analys 
Vi kan se åtminstone tre olika motiv för att göra en före – efter analys 
av sjukskrivningsdata för missbrukare, trots de svårigheter som en så-
dan analys är förenad med.  

För det första finns det ett kunskapsintresse att undersöka hur det 
faktiskt förhåller sig. Den empiriska analysen kan kanske också gene-
rera ett antal forskningsfrågor. Även om vårt dataunderlag ännu är re-
lativt litet, så kan vi t.ex. undersöka om sjukskrivningen uppvisar nå-
got speciellt mönster före/efter behandlingen. Finns det olika utveck-
lingsmönster för olika kategorier? Är sjukskrivningsnivån (långtids-
sjukskrivningarna) konstant eller ändras den över tid? Kan de sjuk-
skrivna kategoriseras som mer eller mindre svåra missbrukare? Är det 
kanske istället så att de som har få kontakter (eller många avbrutna 
kontakter) med försäkringskassan tillhör den svåraste missbrukskatego-
rin? Eller är det istället kanske så att de som inte har några som helst 
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kontakter med försäkringskassan är de svåraste missbrukarna? De kan 
ha förlorat sin familj, sitt arbete och sin bostad och i extrema fall kan-
ske också sällat sig till de hemlösas lilla men växande skara. Dessa per-
soner förlorar snabbt sin sjukpenninggrundande inkomst och hamnar 
lätt utanför de sociala skyddsnäten – blir osynliga i systemen. Några 
kan få förtidspension och sjukbidrag – om deras missbruk (kan) klassas 
som sjukdom av socialförsäkringsnämnden.   

För det andra kan man undersöka om det går att hitta spår av en 
”behandlingseffekt”. Men eftersom det inte är självklart hur denna be-
handlingseffekt ser ut, så är uppgiften minst sagt intrikat. En vanlig 
förhoppning är dock att själva behandlingen ska leda till att missbruket 
eller beroendet211 avbryts (målsättningen på Vårnäs) eller åtminstone 
minskar (kan t.ex. vara målsättningen vid vissa andra typer av behand-
lingsinstitutioner). De eventuella och tillfälliga återfallen är en annan 
historia. Ett minskat missbruk antas ibland (och för vissa) medföra ett 
bättre hälsotillstånd med åtföljande färre kontakter med försäkrings-
kassan. Det går dock att argumentera att ett minskat missbruk istället 
kan medföra ökad sjukskrivning – åtminstone för några. Kroppen har 
sannolikt tagit mycket stryk för många av de inskrivna under miss-
bruksåren, så att t.ex. immunförsvar och hälsa kan behöva en längre 
tid för att återställas. Men förutsättningen för att bli sjukskriven är att 
man har en förankring på arbetsmarknaden, vilket inte alla missbruka-
re har. Att kunna vara sjukskriven kan därför ibland tolkas som ett 
framsteg. Den ökade sjukskrivningen efter utskrivningen kan då ses 
som ett tecken på att personen har fått ett fäste på arbetsmarknaden. 
Men situationen är komplex. Sjukskrivningsbeteendet kan bl.a. på-
verkas av kön, ålder, typ av missbruk, missbrukets omfattning och in-
tensitet, missbrukarens egna attityder och samhällets olika regelsystem 
och sätt att bemöta missbrukare. När den teoretiska vägledningen är 
oklar och diffus och det är svårt att formulera några underbyggda hy-
poteser, så får den empiriska analysen en mer prövande och experimen-
tell uppläggning. 

En tredje, kanske mer rimlig, ansats är att inta en mer deskriptiv po-
sition och koncentrera sig på att försöka undersöka om skillnader och 
variationer i sjukskrivningsmönster har ett samband med (och kan 
                                            

211. För en kort diskussion av missbruk och beroende se Beroende, missbruk och 
riskfylld konsumtion, sid. 33 ff.  
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”förklaras” av) olika bakgrundsförhållanden (kön, ålder, arbetsmark-
nadsanknytning, social marginalisering, missbrukstyp) och behand-
lingsinsatser (enbart avgiftning, avbruten behandling, full behandling, 
återkommande behandlingsförsök o.dyl.), såsom dessa registreras i 
DOK-systemet och med kompletterande data. Det är viktigt att vara 
medveten om att alla som har varit inne på Vårnäs inte har genomgått 
(full) behandling. Många har enbart varit inne på avgiftning under en 
kortare tid. När vi ska studera eventuella samband och ”behandlings-
effekter”, så bör vi naturligtvis ta hänsyn till förhållanden av detta slag.  

Olika sätt att operationalisera ”före” respektive ”efter”  
Ett annat problem är att flera personer har gjort upprepade besök av 
olika karaktär på Vårnäs under den aktuella tidsperioden. Vi behöver 
därför bestämma oss för vad som menas med före respektive efter in-
skrivning (eller behandling) för särskilt dessa personer. Vi ska kort dis-
kutera tre olika sätt att avgränsa en före-period och en efter-period.  

Ett alternativ är att betrakta varje inskrivning som en separat be-
handling med en före- och en efter-period. Det medför att personer 
som har genomgått flera behandlingar får flera före- och efter-perioder. 
Den första efter-perioden blir (en del av) den andra periodens före-
period osv. I många fall kommer dessa före- och efter-perioder till en 
inskrivning att bli relativt korta på grund av de nya inskrivningarna. 
För dessa fall kan vi därför sällan få fram en lång period före respektive 
efter dessa inskrivningar. De långa perioderna kommer att höra till ti-
den före den ”första” för oss kända inskrivningen och ibland även till 
perioden efter den ”sista” (senaste) för oss kända utskrivningen. Även 
om vi i strikt mening inte vet något om vad som sker under dessa mel-
lanperioder, så kan vi vara säkra på att varje inskrivning föregås av en 
kortare eller längre period av missbruk. Effekten av detta skulle då, om 
vi studerar den första inskrivningen (av minst två inskrivningar) som 
en period för en före/efter analys av sjukskrivningsmönster, troligen 
bli att vi inte skulle finna några större skillnader, delvis beroende på 
hur lång efter-period vi studerar och hur stor andel av en missbrukspe-
riod den omfattar. De flergångsinskrivna skapar på detta sätt en situa-
tion, som blir metodiskt svår att behandla och analysera med en sådan 
ansats. 

Ett annat alternativ är att för de flergångsinskrivna betrakta hela pe-
rioden av inskrivningar som en behandlingsperiod som börjar med den 
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”första” behandlingens startdatum och avslutas med den ”sista” behand-
lingens slutdatum. Det skulle eventuellt kunna vara en möjlig strategi 
när tidsskillnaden mellan två eller flera behandlingar är mycket kort. 
Men den strategin blir mer tveksam om skillnaden mellan några av be-
handlingarna är lång – i vissa fall blir den till och med flerårig för några 
av besökarna på Vårnäs.212 Även här skapas problemet av de fler-
gångsinskrivna. Det går inte, enligt vår mening, att behandla perioden 
av inskrivningar som en sammanhängande behandlingsperiod.  

Om vi skulle välja någon av dessa två strategier borde vi även ta hän-
syn till sjukskrivning, rehabilitering och utbildning under inskriv-
ningsperioden eller för de flergångsinskrivna under deras s.k. period av 
inskrivningar. Men dessa perioder består för många av de som har en 
arbetsmarknadsanknytning av sjukskrivning eller rehabilitering, vilket 
innebär att det blir konstlat att skilja mellan en före-, en under- och en 
efter-period. Tanken är ju också att före-analysen ska göra det möjligt 
att studera sjukdomsmönstret (inklusive rehabilitering och utbildnings-
stöd) under en (längre) period av missbruk och nedgång, medan efter-
analysen omvänt ska göra det möjligt att studera samma mönster under 
en (längre) period av förmodat missbruksfri tid. Det blir då mer sanno-
likt att vi skulle kunna upptäcka om det finns vissa generella och sys-
tematiska effekter på sjukskrivningsmönster före respektive efter en 
behandling (eller en serie av behandlingar). Men det är långtifrån klart 
att det finns sådana (behandlings-)effekter på sjukskrivningsmönstret 
och, om de eventuellt finns, hur de i så fall skulle kunna se ut, vilket är 
en frågeställning som vi redan har diskuterat i inledningen.  

Det tredje alternativet, som också är det enklaste och kanske också 
mest rimliga, blir följaktligen att ta den sista (senast kända) inskriv-
ningens slutdatum som en skiljelinje mellan en före- och en efter-
period. Jämfört med de två tidigare alternativen blir det perioden före, 
som avgränsas på ett annorlunda sätt. I detta (tredje) alternativ kom-
mer före-perioden att även omfatta själva inskrivningstiden (inskriv-
ningstiderna), vilket innebär att det inte uppkommer någon separat 

                                            
212. I Vårnäsmaterialet har 12 av 77 personer (16 procent) minst 360 dagar mellan 

någon av sina inskrivningar. Den person som har längst tid mellan behandlingarna 
har 829 dagar (drygt 2 år och ett kvartal) mellan två behandlingar. Den genomsnitt-
liga tiden mellan behandlingarna för de 12 personerna med 14 långa tidsskillnader 
(minst 360 dagar) är 550 dagar (ca ett och ett halvt år).  
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”under”-period.213 Efter-analysen är tänkt att omfatta en längre miss-
bruksfri period, men eftersom vi saknar uppgifter om vilka som åter-
kommit till Vårnäs efter den sista september 1999, så kan vi vara säkra 
på att ett, för oss idag, okänt antal personer i våra efter-analyser inte är 
helt missbruksfria under den period som ingår i efter-analysen.214  

Detta ”grumlar” självfallet analyserna, även om det är svårt att be-
döma den exakta effekten av dessa brister i data. Men det är inte någon 
nackdel att datahanteringen och dataanalysen underlättas av denna an-
sats, som är den vi har valt att arbeta efter i denna studie.  

 

Analysmodell  

 

Före-period 

 

 

 

Efter-period 
 
Ett annat problem är att vi egentligen inte vet vilken behandling 

som är den första. Personerna kan t.ex. ha varit inne på något annat 
behandlingshem före sin tid på Vårnäs. I några fall har personer som 
varit på Vårnäs under vår observationsperiod redan återkommit dit, 
vilket innebär att slutdatum för behandlingen borde justeras. Som lätt 
inses blir gränserna flytande. Vi kan alltså inte med säkerhet veta när 
den första inskrivningen började och inte heller när den sista (senaste) 
avslutades. Det finns smolk i bägaren – vi har inte kompletta data.  

Vad kan vi göra?  
Även om olika former av före/efter jämförelser alltså är mycket pro-
blematiska, så vill vi inte på förhand utesluta att det trots allt skulle 
kunna ge en viss information, som kan vara av intresse i detta sam-

                                            
213. I några få fall är perioden av inskrivningar så lång att före-perioden hamnar 

inom perioden av inskrivningar även om före-perioden är längre än 360 dagar.  
214. Det hade i princip, med andra resurser, varit möjligt att samla in dessa upp-

gifter för att få ett bättre dataunderlag. Det hade varit tillräckligt med vissa in-
skrivnings- och behandlingsdata enbart för den aktuella Vårnäspopulationen fram 
till t.ex. hösten 2001, vilket hade gett oss ett bättre underlag för efter-analyserna.  

Datum för senaste utskrivning
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manhang. Samtidigt vill vi lyfta fram andra möjliga och relevanta an-
vändningar av tillgänglig försäkringskassestatistik. Även om vi inte har 
möjlighet att ange exakt vilka som har rätt till sjukpenning under vissa 
preciserade perioder, så kan vi beskriva hur det faktiska utnyttjandet 
och bruket av sjukpenning, rehabiliteringsersättning och utbildnings-
bidrag – som det kommer till uttryck i antal dagar långtidssjukskriven, 
antal ersatta sjukskrivningsdagar, samt antal dagar med rehabiliterings-
ersättning och utbildningsbidrag – i grova drag ser ut inom den aktuel-
la populationen under olika tidsperioder. Det innebär att utvärdering-
en får en något nedtonad roll jämfört med beskrivningen som istället 
får en större betydelse i redovisningen. En utvärdering är ju av data-
mässiga skäl inte möjlig att genomföra på ett strikt sätt och dessutom 
är det oklart vad missbruksbehandling borde ha för effekter på bl.a. 
sjukskrivning, rehabilitering och utbildningsstöd. Man kan dock ar-
gumentera för att en ökning av utbildningsstödet efter behandlingen 
kan ses som något positivt. Det är ju en aktiv arbetsmarknadsåtgärd 
som syftar till att få den enskilde ut på arbetsmarknaden.  

Vad säger forskningen och litteraturen? 
Vi kommer inte att göra någon djuplodande studie av litteraturen eller 
forskningen på området, utan nöjer oss med att huvudsakligen referera 
uppgifter ur ett stencilerat arbetsmaterial av Kari Jess, som vi har fått 
lov att använda.  

Jess har sammanställt uppgifter om en rad undersökningar gjorda se-
dan slutet av 1970-talet om vilka effekter och kostnader som är för-
bundna med olika behandlingsmetoder.215 I en rad studier har man un-
dersökt sjukvårdskonsumtion före (ibland också under) och efter be-
handling. I många av studierna har man även försökt undersöka olika 
kategorier av missbrukare och vilka direkta och indirekta effekter av 
ekonomiskt, psykologiskt, socialt och samhälleligt slag som miss-
bruksbehandlingen kan tänkas ha på individ och samhälle. Analysme-
toderna har blivit alltmer sofistikerade (experimentella designer och 
avancerade statistiska metoder) och uppföljningstiderna allt längre – i 
många fall över två år.  

                                            
215. Jess (2001a). Sammanställningen i detta avsnitt bygger på Jess stencil. 
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Enligt Jess sammanställning av drygt tjugo artiklar216 har nästan 
samtliga studier som hon har gått igenom redovisat kostnadsminsk-
ningar efter fullgjord missbruksbehandling på cirka fyrtio procent jäm-
fört med situationen före behandling. I några studier redovisas öppen-
vårdsbehandling vara mer kostnadseffektiv än behandling på institu-
tion. Hon reser dock varningsflagg för att okritiskt använda resultaten 
från amerikanska studier, som regelmässigt baseras på en ”population 
av relativt väl socialt förankrade medelålders män i USA”, på den 
svenska socialtjänstens klienter av t.ex. kvinnor, socialt utslagna eller 
psykiskt störda missbrukare. Det finns dock enstaka studier som upp-
visar kostnadsökningar, såsom en av Jess redovisad studie, som även 
var den enda som omfattade missbrukare med dålig social förankring.  

Det finns vissa uppgifter från tidigare forskning som tyder på att åt-
minstone en del missbrukare under lång tid före en behandling har 
många korta sjukperioder som successivt utvecklats till att bli färre 
men längre och i vissa fall slutligen blir till riktigt långa sjuk-
skrivningar. Om vi vill följa ett sådant förlopp förutsätter det bland 
annat, som vi redan tidigare har påpekat, att personerna har en arbets-
marknadsanknytning under den aktuella observations- och studie-
perioden.  

                                            
216. Jess (2001b).  
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Sammanfattning 

I detta kapitel har vi först diskuterat det regelsystem som reglerar vill-
kor och ersättningsnivåer för sjukskrivning, rehabilitering och utbild-
ningsbidrag och berört några viktiga förändringar av regelsystemet un-
der det senaste decenniet. Vi har även försökt beskriva under vilka för-
utsättningar och villkor som dessa ersättningar kan utgå till missbruka-
re med/utan arbetsmarknadsanknytning.  

Därefter har vi lyft fram några metodiska och principiella problem 
som det är viktigt att beakta inför de dataanalyser som kommer att re-
dovisas i följande två kapitel. Det första problemet är att vi saknar en 
bra sysselsättningsvariabel, vilket medför att vi får problem med hur 
data ska tolkas. Det andra problemet är att en före/efter analys kan 
genomföras på flera olika sätt, vilket förmodligen också skulle kunna 
ge olika resultat. Vi har gjort ett eget val. Det tredje problemet handlar 
om dataunderlagets kvalité och karaktär. Detta diskuteras utförligt i 
Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data, sid. 304. I bilagan redovisas hur de 
olika variablerna (sjukskrivning, rehabilitering och utbildningsbidrag) 
har skapats och vilka problem som har varit förenat med detta. Mot 
denna bakgrund vill vi understryka att dataredovisningen i följande 
kapitel i första hand har deskriptiva ambitioner och inte utvärderande.  
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Data – begränsningar och möjligheter 

Innan vi börjar studera våra data från RFV lite mer i detalj ska vi ge en 
översiktlig beskrivning av materialet. Vi ska först diskutera valet av pe-
riodlängd före/efter den senaste utskrivningen, därefter ska vi beskriva 
vilka som finns upptagna i RFV-registret217 och om de har fått någon 
ersättning eller inte (för sjukskrivning, rehabilitering eller utbildnings-
bidrag) under en viss period före/efter den senaste utskrivningen.  

Vi vill åter påpeka att redovisningen av uppgifter före/efter senaste 
utskrivning måste tolkas med försiktighet och att dataunderlaget, som 
redovisas i Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data (sid. 304) även är behäftat 
med vissa brister. Men trots angivna svårigheter och begränsningar kan 
underlaget användas som en beskrivning av faktiska förhållanden.  

En läsanvisning 
Denna läsanvisning är främst ett sätt att förbereda och föregripa det 
som tas upp i kapitlet. I kapitlet diskuteras fyra förhållanden i nedan-
stående tre avsnitt, som i sin tur ligger till grund för texten i kapitlet 
Före – Efter analyser.  

Val av periodlängd och storlek på studerad grupp 
Vad betyder valet av periodlängd, dvs. valet av längden på tidsperioden 
före/efter den senaste utskrivningen (se tabell 37, s. 189) ? Hur många 
personer kan vi studera givet en viss periodlängd? Och hur stort är 
bortfallet vid motsvarande periodlängd (se tabell 38, s. 190) ?  

                                            
217. Om ej annat anges avses RFV:s så kallade historikregister, såsom det be-

skrivs i Bilaga 2: Postbeskrivning för RFV register, sid. 294.  
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Förekomst av olika ersättningar före/efter utskrivning 
För hur många av de som kan studeras vid en viss periodlängd finns 
det uppgifter om t.ex. sjukskrivning, rehabilitering och utbildningsbi-
drag? Hur många saknar uppgifter? Om en uppgift av något slag saknas 
för en person betyder det inte att det är frågan om ett bortfall, utan 
bara att personen ej har varit sjukskriven, ej har fått rehabiliteringser-
sättning osv. (Se tabell 39, s. 193 o. tabell B15, s. 335 tabellbilagan). 

Delpopulationer efter typ av dataförekomst 
Hur kan Vårnäspopulationen karaktäriseras med avseende på före-
komst/ej förekomst bland de inskrivna av olika typer av sjukskriv-
ningar, rehabiliteringsersättningar och utbildningsbidrag 1 300 dagar 
före och 152 – 1 300 dagar efter218 den senaste utskrivningen? Hur ser 
bortfallet ut? Vad kännetecknar bortfallet? (Se tabell 41 och 42, s. 197 
och 201, samt tabell B16 och B17, s. 336 f i tabellbilagan).  

* * * 

För att huvudtexten inte ska bli överlastad med tabeller och tabell-
kommentarer, så har vi valt att lägga många tabeller i bilagan. Ibland 
kommenteras dessa tabeller i huvudtexten, ibland lämnas de okom-
menterade och utgör en form av referens- och bakgrundsmaterial. Vi 
vill påpeka att det kan vara viktigt att följa upp kommentarer och ana-
lyser genom att även studera bilagan. Glöm inte heller att läsa fotnoter, 
som ofta ger förtydliganden, hänvisningar eller referenser.  

Om använda begrepp och deras betydelse 
Även om vi har talat om långtidssjukskrivning, ersatta sjukdagar, reha-
biliteringsersättningar, sjukpenning under utbildning och utbildnings-
bidrag, så kan det vara viktigt att precisera dem närmare och diskutera 
relationen mellan några av begreppen. För en mer exakt redovisning av 
begreppen, mättekniska problem som är förknippade med dem, liksom 
brister i dataunderlaget hänvisas till Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data, 
sid. 304, samt figur på sid. 307 och tabell på sid. 311 i nämnda bilaga.  

                                            
218. Det här innebär att vi använder den maximala efterperiodlängden för varje 

person från den kortaste på 152 dagar (person utskriven 1 november 1999) upp till 
1 300 dagar (personer vars sista utskrivning ägt rum senast 9 september 1996).  
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Långtidssjukskrivning – jämförbart över tid 
Med långtidssjukskrivning avses summan av alla sjukdagar i en eller 
flera sjukskrivningar som är minst 29 dagar under en viss tidsperiod. 
De tidsperioder som är aktuella i denna studie i regel är på 360 eller 810 
dagar. En långtidssjukskrivning börjar den 29:e dagen efter det anmäl-
ningsdatum som försäkringskassan har registrerat och slutar när lång-
tidssjukskrivningen avregistreras av kassan. Antalet långtidssjukskriv-
ningsdagar beräknas inom de aktuella tidsperioderna. Om sjukskriv-
ningen är längre, så medräknas ej överskjutande dagar. Samma beräk-
ningssätt används även för övriga variabler.  

Motivet till att vi studerar långtidssjukskrivna under minst 29 dagar 
är att vi endast då kan får en sjukskrivningstid som är jämförbar för 
alla under den aktuella tidsperioden. Vi har diskuterat detta redan i in-
ledningen av rapporten (se Ett metodproblem vid jämförelser av sjuk-
skrivningsdata över tid, sid. 27).  

Ersatta sjukdagar – ej jämförbart över tid 
Ersatta sjukdagar är dagar för vilka ersättning har erhållits. I beräk-
ningen av ersatta sjukdagar har vi även tagit hänsyn till omfattningen 
av sjukskrivningen. Om omfattningen t.ex. är 50 procent, så har antalet 
ersatta sjukdagar halverats och om omfattningen är noll, så blir antalet 
ersatta sjukdagar noll. Antalet ersatta sjukdagar visar exakt hur många 
dagar (omräknat till dagar heltid) som en person har haft ersättning för 
sin sjukdom under en viss tidsperiod. Variabeln betraktas som mycket 
tillförlitlig av sakkunniga på Riksförsäkringsverket.  

För denna variabel har ingen justering gjorts med anledning av de 
ändringar av sjuklöneperioden som inträffade 1 januari 1997 och 1 
april 1998. Det innebär att vi i strikt mening inte direkt kan jämföra 
ersatta sjukdagar före/efter den senaste utskrivningen.  

Långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar: Två olika mått 
Det finns inget enkelt sätt att beskriva relationen mellan dessa två vari-
abler, varför rekommendationen är att se dem som två mått som mäter 
olika saker. I ett enskilt fall kan i princip antalet ersatta sjukdagar för 
en person vara både större än eller mindre än antalet dagar som han el-
ler hon har varit långtidssjukskriven under en viss tidsperiod.  

Några exempel. Om en person har flera korta sjukperioder (under 29 
dagar), så kan antalet ersatta sjukdagar bli relativt stort, samtidigt som 
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personen inte är långtidssjukskriven en enda dag under den aktuella 
perioden. Om personen har en lång sjukskrivningsperiod under en viss 
tidsperiod, som dessutom är fullt ersatt från första dagen, så blir antalet 
ersatta sjukdagar (något) större än antalet dagar som personen har varit 
långtidssjukskriven. Men om ersättning inte har utgått alla dagar eller 
om den har varit reducerad periodvis, så kan antalet ersatta sjukdagar 
bli lägre än antalet dagar personen har varit långtidssjukskriven.  

Till detta kommer dessutom problemet med att antalet ersatta sjuk-
dagar påverkas av om arbetsgivaren har ansvar för personens sjukskriv-
ning under 14 dagar eller 28 dagar, utöver en del tekniska problem och 
brister, som diskuteras i bilaga 5.  

Rehabiliteringsersättning 
Antalet dagar med rehabiliteringsersättning beräknas på samma sätt 
som antalet ersatta sjukdagar. Här är det dessutom inte aktuellt med 
karensdagar eller andra speciella förhållanden som behöver beaktas. 
Antalet dagar med rehabiliteringsersättning är jämförbart över tid.  

Utbildningsbidrag 
Antalet dagar med utbildningsbidrag beräknas på samma sätt som anta-
let ersatta sjukdagar. Här är det dessutom inte aktuellt med karensda-
gar eller andra speciella förhållanden som behöver beaktas. Antalet da-
gar med utbildningsbidrag är jämförbart över tid.  

Sjukpenning under utbildning 
Om en person blir sjuk under den tid som han/hon går på utbildning, 
så betalas sjukpenning ut efter en karensdag. Beloppet är lika stort som 
det skulle vara om personen var sjukskriven på vanligt sätt. I övrigt be-
räknas antalet dagar med sjukpenning under utbildning på samma sätt 
som antalet ersatta sjukdagar. Antalet dagar med sjukpenning under 
utbildning är jämförbart över tid. 

* * *  
Efter denna något omfattande läsanvisning och precisering av be-

greppen är det dag att övergå till en beskrivning och analys av data.  
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Val av periodlängd och storlek på studerad grupp  
Vi har uppgifter om de inskrivnas kontakter med försäkringskassan 
från 1993 till 1 april år 2000.219 Det är en period på totalt sju år och tre 
månader (eller på 2 647 dagar). Våra data om de inskrivna på Vårnäs 
omfattar perioden 1 juli 1996 till 30 september 1999,220 dvs. en period på 
cirka tre år och tre månader. För samtliga inskrivna på Vårnäs har vi 
som mest en period före den senaste utskrivningen på cirka 1 300 dagar, 
dvs. drygt tre och ett halvt år. Däremot blir efterperiodlängden mycket 
kort – bara 152 dagar – om vi vill ta med samtliga inskrivna. Om vi vill 
att efterperioden ska vara minst 360 dagar, så innebär det att vissa per-
soner inte kommer med i analyserna och om vi vill ha en ännu längre 
period, så krymper populationen i motsvarande utsträckning.  

Tabell 37 Datumgränser för en tidsperiod på 360, 810 och 1 300 dagar före resp. 
efter slutdatum för den senaste utskrivningen (kol. 4), samt antal dagar 
från detta datum till datum för mätperiodens slut (1 april 2000) i kol. 8. 
Anm.: Den första och andra datumraden gäller den första och sista ut-
skrivningen (31 juli 1996 resp. 1 november 1999) från Vårnäs. De tre sista 
datumraderna är beräknade datum utifrån en antagen efterperiodlängd 
på 360, 810 respektive 1 300 dagar. Ej = Efterperioden är för kort.   

Tidsperiod i dagar före  
senaste utskrivning 

Tidsperiod i dagar efter  
senaste utskrivning 

1300 810 360 

Slutdatum 
senaste 
utskriv-
ning 360 810 1300 

Dagar till 
mätperio-
dens slut 
(00-04-01) 

93-01-08 94-05-13 95-08-06 96-07-31 97-07-26 98-10-19 00-02-21 1 340 

96-04-10 97-08-13 98-11-06 99-11-01 Ej Ej Ej 152 

Beräknade datum utifrån en antagen efterperiodlängd på 360, 810 respektive 1 300 dagar 

95-09-15 97-01-17 98-04-12 99-04-07 00-04-01 Ej Ej 360 

94-06-22 95-10-25 97-01-17 98-01-12 99-01-07 00-04-01 Ej 810 

93-02-17 94-06-22 95-09-15 96-09-09 97-09-04 98-11-28 00-04-01 1 300 

Av tabell 37 framgår att vi får en efterperiod på 360 dagar om vi inte 
tar med några personer som har sin utskrivning efter den 7 april 1999. 
Om vi vill ha en efterperiod på 810 dagar, så kan vi inte ta med några 
personer som har skrivits ut efter den 12 januari 1998, dvs. i praktiken 
är det bara personer i den s.k. Katrineholmsgruppen (pop-Grupp 1), 
som inte har någon inskrivning efter 1 januari 1998, som är aktuella. Vi 

                                            
219. För fyra personer finns några sjukskrivningshändelser även 1991 och 1992.  
220. Den första utskrivningen i vårt datamaterial ägde rum den 31 juli 1996 och 

den sista utskrivningen den 1 november 1999.  
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ser också att det i praktiken inte är möjligt att få en efterperiod på 
1 300 dagar (det blir för få fall) – med RFV-data från den 1 april år 2000.  

Vilka effekter får valet av olika efterperiodlängder på hur många per-
soner som maximalt kan studeras med samma periodlängd både före 
och efter den senaste utskrivningen?  

Vi ser av tabell 38 nedan att 164 personer har en efterperiodlängd 
som är mindre än 360 dagar. Och att endast 49 (= 46 + 3 +0 + 0) av de 
66 (= 62 + 4) personer som finns registrerade i RFV:s databas har en ef-
terperiodlängd på minst 810 dagar. Det blir alltså en relativt liten grupp 
som kan studeras 810 dagar före och 810 dagar efter den senaste ut-
skrivningen från Vårnäs. Däremot blir gruppen som har en efterperi-
odlängd på minst 360 dagar betydligt större. Av tabellen framgår att 
249 av totalt 297 personer med en efterperiodlängd på minst 360 dagar 
finns registrerade i RFV:s databas. Vi ser även att bortfallet – uppgift 
saknas i RFV-data, dvs. i det s.k. historikregistret – är andelsmässigt be-
tydligt högre bland inskrivna via Öppet Intag än bland de som är in-
skrivna på annat sätt (56 av 375 eller ca 15 procent jämfört med 9 av 86 
eller ca 10 procent).  

Tabell 38 Förekomst av sjukskrivningsdata i Riksförsäkringsverkets databas vid olika 
längd på efterperioden, dvs. antal dagar mellan senaste utskrivningsda-
tum för en person och datum för mätperiodens slut den 1 april år 2000 
uppdelat efter inskrivningsform (Öppet Intag – Ej Öppet Intag). Antal.  

Efterperiodens längd 
Förekomst av sjukskriv-
ningsdata i RFV:s databas 

Under 360 
dagar 

360 – 809 
dagar  

810 – 1299 
dagar  

Minst 1300 
dagar Totalt 

Öppet Intag      

Registrerad i RFV-data 119 151 46 3 319 

Saknas i RFV-data (Bortfall) 14 25 16 1 56 

Total 133 176 62 4 375 

Ej Öppet Intag      

Registrerad i RFV-data 28 49 0 0 77 

Saknas i RFV-data (Bortfall) 3 6 0 0 9 

Total 31 55 0 0 86 

TOTALT 164 231 62 4 461 

Med aktuella data från RFV vore det idag sannolikt möjligt att följa 
upp merparten av den aktuella populationen under cirka två år, även 
om vi skulle ta med återinskrivningar efter den 30 september 1999.  
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Analysgrupperna definieras 
För att strukturera dataredovisningen och analyserna kommer vi i res-
ten av rapporten att använda oss av ett antal analysgrupper, som alla har 
samma principiella uppbyggnad. Vi har skapat en gruppindelning som 
är både lättbegriplig och enkel. Att den dessutom är effektiv för våra 
beskrivande ambitioner gör inte saken sämre. Våra analysgrupper har 
alla samma principiella definition, vilket framgår av tabellen nedan. 
Våra analysgrupper definieras av tabellens celler. Gruppen Nej-Nej ut-
görs av de personer som saknar data både före och efter den senaste ut-
skrivningen, dvs. de har inte varit sjukskrivna, rehabiliterade eller haft 
utbildningsbidrag. Gruppen Ja-Ja utgörs omvänt av de personer som 
har data både före och efter den senaste utskrivningen. På analogt sätt 
definieras de båda andra grupperna. När analysgrupperna ska användas 
preciseras de i regel ytterligare genom att vi dels anger vilken typ av 
data det är frågan om (t.ex. uppgift om långtidssjukskrivning, dagar 
med rehabiliteringsersättning osv.) och dels i regel anger ett bestämt 
tidsintervall under vilket dataförekomsten undersöks (t.ex. 360 eller 810 
dagar före/efter den senaste utskrivningen). 

 
Finns data efter senaste utskrivning? Principiell definition av  

analysgrupperna Nej Ja 

Nej Nej-Nej Nej-Ja Finns data före  
senaste utskrivning? Ja Ja-Nej Ja-Ja 

En omedelbar fördel med gruppindelningen i samband med t.ex. 
olika före – efter analyser är att vi direkt vet en hel del av intresse om 
grupperna av deras namn. Gruppen Nej-Nej har t.ex. inte genomgått 
någon förändring, utan alla i gruppen har varit utan ersättning (dvs. ej 
varit långtidssjuka el. dyl.) både före och efter utskrivningen. Gruppen 
Nej-Ja har däremot förändrats, så att alla har fått ersättning (eller varit 
långtidssjuka el. dyl.) efter utskrivningen, medan förhållandet är det 
omvända för personerna i gruppen Ja-Nej. I de båda sistnämnda fallen 
vet vi självfallet inte storleken på förändringen – det får undersökas se-
parat. Gruppen Ja-Ja är den enda grupp, som vi inte direkt kan se hur 
den har förändrats – om t.ex. den genomsnittliga tiden med sjukersätt-
ning har ökat eller minskat när vi jämför perioden före respektive efter 
den senaste utskrivningen. Här måste vi göra olika beräkningar.  
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Förekomst av olika ersättningar före/efter utskrivning 
Även om vi nyligen kunde konstatera att relativt många har en efter-
periodlängd på minst 360 dagar och finns med i RFV:s databas, så har 
en stor andel av dessa personer inga registrerade ersättningar av angivet 
slag under de två studerade perioderna – se tabell 39 nästa sida.221 Av 
tabellen framgår att hälften (101 av 200) eller något färre än hälften (23 
av 49 eller 47 procent respektive 21 av 49 eller 43 procent) av alla som har 
varit inskrivna på Vårnäs oberoende av inskrivningsform och period-
längd inte har varit långtidssjukskrivna varken före eller efter sin senas-
te utskrivning från Vårnäs (kolumnen Nej-Nej).  

Av tabellen framgår även hur många som har varit utan ersättning 
under perioden före sin senaste utskrivning, men som har fått ersätt-
ning av samma typ efter utskrivningen (kolumnen Nej-Ja). Vi ser även 
hur många som har haft ersättning före sin senaste utskrivning, men 
som har blivit utan ersättning efter utskrivningen (kolumnen Ja-Nej). 
Den fjärde och sista gruppen omfattar personer som har haft ersätt-
ningar både före och efter sin senaste utskrivning (kolumnen Ja-Ja).  

Den här formen av uppdelning av underlaget underlättar en över-
siktlig redovisning av förändringarna av varje ersättningsslag från peri-
oden före till perioden efter utskrivning. Den enda grupp som kräver 
en fördjupad analys är gruppen med ersättningar både före och efter 
den senaste utskrivningen (Ja-Ja gruppen).  

Tabellen – vi kommer även att kalla den för bastabellen – på följande 
sida visar sammanfattningsvis antalet personer222:  
• Efter inskrivningsform; Öppet Intag respektive Ej Öppet Intag vid 

olika periodlängder.  

• Efter en periodlängd före/efter på 360 dagar respektive 810 dagar.  
• Efter ersättningsslag långtidssjukskriven minst 29 dagar, ersatta sjuk-

dagar, rehabiliteringsersättning, sjukpenning under utbildning och 
utbildningsbidrag (och olika periodlängd och inskrivningsform).  

• Efter analysgrupp (Nej-Nej, Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja).  

                                            
221. Se tabellbilagan tabell B15, sid. 335 för motsvarande med procent istället för 

antal.  
222. Antal personer som förekommer i RFVs databas (exklusive bortfall). Se 

även tabell 38, sid. 190.  
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Tabell 39
223

  Antal personer med/utan ersättning 360/810 dagar före/efter senaste ut-
skrivning på Vårnäs uppdelade efter inskrivningsform (Öppet Intag – Ej 
Öppet Intag) och analysgrupp.  

Möjliga kombinationer av ersättning  
Före – Efter senaste utskrivning 

Inskrivningsform,  
tidsperiod före/efter senaste utskrivning, 

samt ersättningsslag Nej - Nej Nej - Ja Ja - Nej Ja - Ja Summa

Öppet Intag      

Ej Öppet Intag      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar?  23 5 8 13 49 

Ersatta sjukdagar? 17 1 12 19 49 

Rehabiliteringsbidrag? 32 2 6 9 49 

Sjukpenning under utbildning? 45 1 3 0 49 36
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 38 6 2 3 49 

Öppet Intag      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar? 21 2 17 9 49 

Ersatta sjukdagar? 15 6 17 11 49 

Rehabiliteringsbidrag? 13 3 17 16 49 

Sjukpenning under utbildning? 35 3 7 4 49 81
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 29 4 10 6 49 

 

Ett förtydligande av tabellen: Hur en rad kan läsas… 
Om vi tar exemplet med långtidssjukskrivningar för inskrivna via Öp-
pet Intag, så visar tabellen ovan att hälften (101 av 200) av personerna i 
RFV:s databas inte har några registrerade ersättningar före eller efter 
den senaste utskrivningen, dvs. de har inte varit långtidssjukskrivna 
under den aktuella tidsperioden. För 15 av 200 har långtidssjukskriv-
ningarna ökat efter den senaste utskrivningen från noll till x dagar och 
för 39 personer har långtidssjukskrivningen minskat från x till noll da-
gar. För 45 personer vet vi inte av uppgifterna i föregående tabell hur 
förändringen ser ut – om t.ex. alla har ökat eller minskat antalet dagar 

                                            
223. Alla 49 personer som har en efterperiodlängd på minst 810 dagar har defini-

tionsmässigt även en efterperiodlängd på minst 360 dagar. De är alltså medräknade 
bland de 200 personer som ingår i gruppen Öppet Intag. Se även fotnot 225, sid. 194.  

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar?  101 15 39 45 200 

Ersatta sjukdagar? 86 15 39 60 200 

Rehabiliteringsbidrag? 136 10 33 21 200 

Sjukpenning under utbildning? 175 12 9 4 200 36
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 140 31 16 13 200
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som de har varit långtidssjukskrivna eller, vilket är mer sannolikt, om 
utvecklingen ser olika ut för olika personer. Samma exempel, som vi 
just har redovisat, kan även presenteras i en överskådligare flödestabell 
(diagram), som nedanstående exempel visar.224  

Tabell 40 Exempel på flöde mellan kategorierna Ja och Nej för en period på 360 
dagar före senaste utskrivning och kategorierna Ja och Nej för en lika 
lång period efter senaste utskrivning. Långtidssjukskrivna. Antal.  

 
39 + 45    15 + 45 

Ja =  
Ersättning före  

 
45 (Ja-Ja) 

 Ja =  
Ersättning efter  

 39 (Ja-Nej) 15 (Nej-Ja)   

     
     

101 + 15    101 + 39 

Nej =  
Ingen ersättning 

före 

   Nej =  
Ingen ersättning 

efter 

  101 (Nej-Nej)   

På liknande sätt kan övriga ersättningsslag för de båda tidsperioderna 
(360 respektive 810 dagar före/efter senaste utskrivning) och de olika 
inskrivningsformerna (Öppet Intag – Ej Öppet Intag) beskrivas.  

I följande två delavsnitt ska vi jämföra ersättningsmönster för dels in-
skrivna via Öppet Intag med inskrivna på annat sätt och dels inskrivna 
under en tidsperiod av 360 dagar före/efter senaste utskrivningen med 
inskrivna under 810 dagar före/efter senaste utskrivningen.  

En jämförelse av ersättningsslag vid olika inskrivningsformer  
Om vi jämför procentfördelningarna för de olika ersättningsslagen för 
inskrivna via Öppet Intag och inskrivna på annat sätt under en period 
av 360 dagar före och 360 dagar efter den senaste utskrivningen (se ta-
bellbilagan, tabell B15, sid. 335), så kan vi konstatera att fördelningarna 
i stort uppvisar samma mönster.225 Men vissa skillnader kan dock note-

                                            
224. Uppgifterna kan även presenteras i form av en vanlig 2x2-korstabell.  
225. Observera att om en person har ett visst ersättningsslag (t.ex. är långtids-

sjukskriven) och tillhör en viss analysgrupp (Nej-Nej, Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) 360 
dagar före/efter senaste utskrivning, så kan vi bara entydigt förutsäga vilken ana-
lysgrupp personen hör till 810 dagar före/efter senaste utskrivning om analysgrup-
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ras. Merparten av de inskrivna via Öppet Intag som har haft rehabiliter-
ingsbidrag före den senaste utskrivningen (28 procent = 17+11) har inte 
bidraget efter utskrivningen (17 procent), medan förhållandet för de 
som varit inskrivna på annat sätt är det omvända (12 procent av 30 
procent). Vi ser även att ungefär hälften av de fåtal som har haft ut-
bildningsbidrag någon gång har fått det första gången efter utskrivning-
en (16 av 31 procent för inskrivna via Öppet Intag och 12 av 22 procent 
för inskrivna på annat sätt).  

En jämförelse av ersättningsslag vid olika periodlängder  
Om vi slutligen jämför ersättningsmönster 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning med ersättningsmönster 810 dagar före/efter senaste ut-
skrivning, så ser vi helt naturligt att personer som tillhör den sist-
nämnda gruppen har haft ersättningar i högre utsträckning. När det 
gäller långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar, så är skillnaden inte 
så stor, som för de tre andra ersättningsformerna. Vi ser även att ande-
len personer som har varit långtidssjukskrivna, haft ersatta sjukdagar 
eller rehabiliteringsbidrag, men inte längre har det efter senaste ut-
skrivning (kolumnen Ja–Nej) är betydligt högre bland de med en lång 
tidsperiod (810 dagar) före/efter senaste utskrivning än de med en kor-
tare tidsperiod (360 dagar). Dessutom ser vi att en tredjedel (33 procent) 
av den lilla grupp personer (totalt 49) med en lång tidsperiod före/efter 
senaste utskrivning har haft rehabiliteringsbidrag både före och efter ut-
skrivningen (kolumnen Ja-Ja) medan andelen personer i motsvarande 
situation men med en kort tidsperiod före/efter senaste utskrivning är 
betydligt lägre (11 procent) för inskrivna via Öppet Intag.  

En konklusion; Små grupper begränsar analysen 
Vi kan även konstatera att antalet personer i de flesta av tabellens olika 
celler är mycket litet, vilket innebär att beräkningarna av t.ex. genom-
snittligt antal dagar av ett visst ersättningsslag i en viss grupp, som vi 

                                                                                                                    
pen är Ja-Ja. Omvänt om en person har ett visst ersättningsslag (t.ex. är långtids-
sjukskriven) och tillhör en viss analysgrupp (Nej-Nej, Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) 810 
dagar före/efter senaste utskrivning, så kan vi bara entydigt förutsäga vilken ana-
lysgrupp personen hör till 360 dagar före/efter senaste utskrivning om analysgrup-
pen är Nej-Nej. För resterande sex förutsägelser av samma typ finns teoretiskt två 
eller fyra möjliga alternativ (”N-N 360”  fyra alt. 810 och ”J-J 810”  fyra alt. 360).  
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kommer att redovisa längre fram, kan komma att bli starkt påverkad 
av enskilda personers ersättningstid. Av denna anledning kommer vi 
främst att studera personer med en tidsperiod av 360 dagar före/efter 
senaste utskrivning och inte (mer än i undantagsfall) att skilja mellan 
inskrivningsformerna. Vi kommer inte heller att studera sjukpenning 
under utbildning – antalet personer är för få (totalt 29 personer). Det är 
inte heller särskilt meningsfullt att studera personer med en tidsperiod 
av 810 dagar före/efter senaste utskrivning.  

Delpopulationer efter typ av dataförekomst  
Vi har påbörjat en beskrivning av Vårnäspopulationen utifrån vilka 
RFV-data som finns för den. Vi har tidigare noterat att en grupp på 65 
personer inte finns med i RFV:s databas med historiska uppgifter om 
sjukskrivning, rehabilitering, utbildningsstöd mm. En närmare ana-
lys226 visar att 40 av dessa är främst äldre personer med hel förtidspen-
sion (inklusive ett par med hel ålderspension).227 Övriga 25 är huvud-
sakligen män, cirka hälften är under 30 år och något färre än hälften 
försörjer sig främst genom socialbidrag. Narkotika i olika kombinatio-
ner är den vanligaste typen av missbruk i gruppen. Det innebär att vi i 
våra analyser inte kommer att ha med två relativt distinkta grupper – 
en grupp äldre förtidspensionärer och en grupp narkotikamissbrukan-
de män, som är relativt unga och i många fall lever på socialbidrag. 
Den ena gruppen har lämnat arbetslivet och den andra gruppen har 
sannolikt aldrig hunnit komma in i arbetslivet.  

När det gäller RFV-data är det ett par frågor som är av intresse innan 
vi försöker skapa relevanta undergrupper (delpopulationer) av de 396 
personer (461–65) som ingår i RFV:s historikregister. Den första frågan 
är om det finns några uppgifter om sjukskrivning, rehabiliteringsbidrag 
eller utbildningsstöd i historikregistret för en viss person och i så fall 
vilka kombinationer av uppgifter som finns för personen ifråga. Den 
andra frågan gäller om uppgifterna finns före, efter eller både före och 

                                            
226. Se tabell 42, sid. 201, kolumnen Bortfall med underkategorierna Öv (Övriga) 

och Pe (Pension).  
227. Dessa uppgifter har hämtats från RFV:s Sjukförsäkringsregister (Försäk-

ringsregister), som vi i begränsad omfattning har utnyttjat. Det är ett komplette-
rande material till historikregistret. 
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efter den senaste utskrivningen. Genom en sådan analys skapas 64 olika 
kombinationer (se tabell B16, sid. 336), som i följande tabell har kom-
primerats till totalt 9 delgrupper, varav två är mycket små.  

Tabell 41 Gruppering av personer (i nio undergrupper) efter olika kombinationer av 
inga data (uppgifter saknas hos RFV), långtidssjukskriven, ersatta sjukda-
gar rehabiliteringsersättning och/ eller utbildningsbidrag och om uppgifter 
finns före och/eller efter senaste utskrivning. (1 300 dagar före för alla 
och mellan 152 och 1 300 dagars efterperiodlängd). Antal och procent.  

Efter senaste utskrivning (152-1 300 dagar) 

1 300 dagar före senaste utskrivning 1. Inga data 2. Sjuk 3. Åtgärd Totalt 
1. Inga data   35 (9%)    5 (1%)    8 (2%)  48 (12%)

2. Långtidssjukskriven/ersatta sjuk-
dagar (Sjuk)  

  43 (11%)   47 (12%)   36 (9%) 126 (32%)

3. Rehabiliteringsstöd/utbildnings-
bidrag, inkl. ev. långtidssjukskriv-
na/ersatta sjukdagar (Åtgärd) 

  66 (17%)   58 (15%)   98 (25%) 222 (56%)

TOTALT 144 (36%) 110 (28%) 142 (36%) 396 (100%)

Tabellen ovan är en kombination av tre typer av data före och efter 
den senaste utskrivningen från Vårnäs, dels avsaknaden av den typ av 
data som vi är intresserade av (tabelltext Inga data), dels enbart uppgif-
ter om långtidssjukskrivning och/eller ersatta sjukdagar (tabelltext 
Sjuk) och dels uppgifter om dagar med rehabiliteringsersättning 
och/eller dagar med utbildningsbidrag, inklusive eventuell långtids-
sjukskrivning eller ersatta sjukdagar (tabelltext Åtgärd).  

Tabellen visar att av de totalt 48 personer som inte hade  några upp-
gifter i RFV:s databas före utskrivningen, så har de flesta (35 personer, 
73 procent) inga uppgifter efter utskrivningen, ett fåtal (5) har enbart 
registrerade sjukdagar, medan några (8) har fått rehabiliteringsersätt-
ning eller utbildningsstöd. Det innebär att endast en sjättedel (8 av 48, 
17 procent) av denna grupp har fått ett aktivt stöd efter utskrivningen.  

Om vi ser på den grupp på totalt 126 personer, som enbart var regi-
strerad som sjukskriven (långtidssjukskriven eller med ersatta sjukda-
gar) före den senaste utskrivningen, så har en tredjedel (43 av 126 eller 
34 procent) inga registrerade uppgifter efter utskrivningen, något fler 
har enbart registrerade sjukdagar (47 av 126) och något färre (36 av 126, 
29 procent) har fått rehabiliteringsersättning eller utbildningsstöd. I 
den här gruppen är det alltså en betydligt högre andel som har fått ett 
mer aktivt stöd efter utskrivningen än i den grupp som inte hade några 
registrerade uppgifter före sin senaste utskrivning.  
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Om vi slutligen granskar den grupp på 222 personer, som har haft 
rehabiliteringsersättning eller utbildningsstöd före sin senaste utskriv-
ning, så ser vi att relativt många (66 av 222, 30 procent) inte har åter-
kommit efter den senaste utskrivningen, något färre (58 av 222, 26 pro-
cent) har enbart varit sjukskrivna efteråt, medan merparten (98 av 222, 
44 procent) har fått rehabiliteringsersättning eller utbildningsstöd. Som 
vi visar längre fram228 är en viktig förklaring till detta att många får re-
habiliteringsersättning under själva behandlingstiden och även under 
de senare återbesöken. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bland 
personer som har haft ett mer aktivt stöd (rehabiliteringsersättning el-
ler utbildningsbidrag) under någon period före den senaste utskrivning-
en är det också vanligare att man har någon typ av mer aktivt stöd 
även efter utskrivningen.  

Som vi tidigare påpekat är det inte möjligt att uttala sig om effekten 
av behandling på sjukskrivningsmönster, rehabiliteringsersättning eller 
utbildningsbidrag. Vi har t.ex. bristfällig kännedom om personernas 
sysselsättningsstatus under olika perioder. Vi har också olika långa pe-
rioder före och efter den senaste utskrivningen för många av de in-
skrivna. Men vi kan ändå notera att av den grupp som haft ett mer ak-
tivt stöd före utskrivningen (222 personer), så tycks relativt många (56 
procent) inte ännu ha behövt eller fått detta stöd efteråt (66+58 perso-
ner). Det finns även en mindre grupp (8+36 personer) som tidigare inte 
haft denna typ av stöd men som har fått det efter utskrivningen. Men 
vi vill poängtera att efterperioden är kort för många, vilket medför att 
antalet registrerade händelser av olika slag blir lägre än om vi hade haft 
lika långa observationsperioder efter som före utskrivningen.  

Vad kännetecknar (de elva olika) delpopulationerna? 
Nästa fråga som vi ämnar undersöka är om delpopulationerna skiljer 
sig från varandra med avseende på bl.a. kön, ålder, huvudsakligt för-
sörjningssätt sex månader före den senaste inskrivningen, typ av miss-
bruk, behandlingsindex och pensionsstatus enligt Riksförsäkringsver-
ket i april 2000, dvs. i huvudsak samma (bakgrunds)faktorer229 som vi 
använt tidigare i våra tabeller.  

                                            
228. Se avsnittet Rehabiliteringsersättning – dagar, sid. 263 ff.  
229. Vi har lite inexakt använt uttrycket bakgrundsfaktorer, trots att varken be-

handlingsindex eller pensionsstatus tidsmässigt ligger före inskrivningsdatum.   
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Men först en läsanvisning till tabellen… 
För att kunna jämföra de olika delpopulationerna (kolumnerna) i ta-
bell 42 består tabellens celler av procenttal. Bastalen till dessa procenttal, 
som i många fall är små, ibland mycket små, redovisas på tabellens sista 
rad. Ett litet bastal (t.ex. 25–50) innebär att varje enskild person i tabel-
len motsvarar flera procent (ca 2-4 procent). Om bastalet är fem, som i 
en av tabellens kolumner, motsvarar varje individ tjugo procent. Det 
innebär att procentskillnader under 10 procent därför knappast är vär-
da att uppmärksammas. Den sista kolumnen i tabellen omfattar hela 
Vårnäspopulationen, dvs. baseras på uppgifter om alla 461 personer, 
som varit inskrivna. I de kommentarer till tabellen, som vi om en 
stund kommer att ge jämförs de olika uppgifterna i de enskilda kolum-
nerna dels med varandra och dels med populationen i sin helhet.  

Ett exempel får förtydliga det hela. På den första datakolumnens 
(Grupp 1-1) första datarad (kvinna) och andra datarad (man) står siff-
rorna 43 respektive 57. Det betyder att andelen kvinnor är 43 procent 
och andelen män är 57 procent (summa 100 procent). Vi kan jämföra 
det med motsvarande uppgifterna i t.ex. den sista kolumnen. Vi ser att 
det finns 27 procent kvinnor och 73 procent män i hela populationen. 
Genom att följa den första dataraden över alla kolumner kan vi konsta-
tera att andelen kvinnor i den första kolumnen (Grupp 1-1) är högre än 
i någon av de andra grupperna.  

På liknande sätt kan vi jämföra åldersfördelning, huvudsaklig för-
sörjning, typ av drogmissbruk osv. Observera att procenttalen i varje 
variabelgrupp summerar sig till hundra. Vi ser även vilka grupper som 
fullföljer behandlingen bäst – grupp 3-3 med 83 procent och grupp 2-3 
med 75 procent – och sämst – grupp Öv i bortfallet med 32 procent.  

För att kunna referera till uppgifterna i tabell 42230 (sid. 201) på ett 
komprimerat och effektivt sätt kommer vi att beteckna de olika grup-
perna (delpopulationerna) i tabellen med grupp 1-1 (Inga data före se-
naste utskrivning – Inga data efter senaste utskrivning), grupp 1-2 (Inga 
data före – Sjuk efter), grupp 1-3 (Inga data före – Åtgärd efter) osv. Be-
teckningen grupp 1-x (alt. grupp 1 före) låter vi beteckna grupp 1-1, 1-2 
och 1-3 sammantaget och analogt låter vi grupp x-1 (alt. grupp 1 efter) 
beteckna grupp 1-1, 2-1 och 3-1 sammantaget.  

                                            
230. Jämför även med motsvarande (antals-)tabell B17, sid. 337 i tabellbilagan.  
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En kommentar till de olika delpopulationerna 
Närmast följer några korta kommentar till varje delpopulation i sam-
ma ordning som de redovisas i tabell 42.  

Grupp 1-1, dvs. de som inte hade några uppgifter före eller efter den 
senaste utskrivningen (35 personer), har en överrepresentation kvinnor 
(43 procent jämfört med 27 procent) och personer i åldern 30–39 år och 
dessutom en dubbelt så hög andel personer med hel förtidspension (el-
ler helt sjukbidrag) om vi jämför med hela Vårnäspopulationen. Grupp 
1-2 och 1-3 är mycket små bara fem respektive åtta personer och därför 
är det vanskligt att karakterisera dem – en person motsvarar 20 respek-
tive 12,5 procent i respektive grupp.  

 
Om vi därefter granskar de tre grupper som endast har haft olika 

former av sjukskrivning före sin senaste utskrivning (sammanlagt 126 
personer), så kan vi notera att gruppen efter senaste utskrivning delas 
upp på i stort sett tre relativt lika stora grupper (43, 47 och 36 personer).  

Grupp 2-1 har en överrepesentation av personer i åldern 40-49 år och 
av personer med hel förtidspension (eller helt sjukbidrag) jämfört med 
hela populationen. Andelen narkomaner är också lägre, medan andelen 
missbrukare av tabletter och läkemedel (övriga kombinationer) är hög-
re än i populationen i stort.  

Grupp 2-2 består av förhållandevis fler ännu äldre personer (50 år och 
äldre), med en relativt god förankring på arbetsmarknaden – den bästa 
av samtliga här upptagna grupper – och med alkohol som dominerande 
typ av missbruk.  

Grupp 2-3 liknar på många sätt grupp 2-2, men är något yngre, har 
varit mer beroende av socialbidrag och har missbrukat narkotika i 
högre utsträckning. Vi kan också notera att behandlingsresultatet för 
denna grupp är bättre än för hela Vårnäsgruppen.  

 
Avslutningsvis ska vi granska tre grupper som har varit utsatta för 

någon åtgärd, dvs. som före sin senaste utskrivning någon gång231 har 
haft rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag. De tre grupperna 
omfattar tillsammans nästan hälften av hela Vårnäspopulationen (222 
av 461 personer eller 48 procent).  

                                            
231. Personer registrerade i RFV:s historiska databas efter 1 januari 1993.  



Centrum för Välfärdsforskning  Sjukskrivning mm 

 201

Tabell 42 Fördelning av personer i olika grupper före och efter senaste utskrivning, 
samt i bortfallet efter några bakgrundsfaktorer mm. Grupp 1=Inga upp-
gifter; Grupp 2=Enbart uppgift om sjukskrivning. Grupp 3=Uppgift om 
rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag. Bortfallet uppdelat på 
Öv=Övriga och Pe=med pension enl. RFV i april 2000. (1 300 dagar 
före för alla och en efterperiodlängd på 152–1 300 dagar). Procent.  

Före senaste utskrivning: 
1. Inga data
(48 personer) 

2. Sjuk 
(126 personer) 

3. Åtgärd 
(222 personer) 

Bortfall 
(65 pers) 

Efter senaste utskrivning: 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Öv Pe 

To-
tal 
% 

Bakgrundsfaktorer mm             

Kön             

Kvinna 43 40 25 28 30 25 30 22 21 12 33 27 

Man 57 60 75 72 70 75 70 78 79 88 68 73 

Ålder             

Under 30 år 11 40 75 7 6 6 27 10 12 48 3 15 

30 till 39 år 40 20 25 16 17 31 27 29 34 20 5 26 

40 till 49 år 23 20 0 44 36 39 27 41 31 16 25 31 

50 år och äldre 26 20 0 33 40 25 18 19 23 16 68 28 

Huvudsaklig försörjning             

Lön 20 80 13 30 66 53 23 26 47 20 3 34 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 6 0 0 16 21 19 9 38 23 0 3 17 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 29 0 0 28 4 6 11 0 1 8 78 15 

Socialbidrag 29 20 50 12 6 17 38 19 9 44 3 19 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 14 0 38 9 2 6 18 9 12 20 0 11 

Ej svar – bortfall  3 0 0 5 0 0 2 9 7 8 15 5 

Typ av drogmissbruk             

Enbart alkohol 51 60 13 58 64 56 40 49 54 32 58 51 

Narkotika + annat 29 40 88 9 13 25 45 37 33 52 13 30 

Övriga kombinationer 20 0 0 33 23 19 15 14 13 16 30 19 

Behandlingsindex, senaste utskrivn.             

Ej påbörjad behandling 37 40 63 21 15 14 26 28 11 40 40 24 

Ej fullföljd behandling 6 20 0 14 17 11 14 10 6 28 15 12 

Fullföljd behandling+ ev. återbesök 57 40 38 65 68 75 61 62 83 32 45 64 

Pensionsstatus enligt RFV, april 2000             

Ingen pension 63 80 100 56 87 86 86 88 97 100 0 78 

Endast inkomstprövad förmån 3 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  0 20 0 7 9 8 3 3 2 0 0 4 

Hel förtidspension, sjukbidrag  31 0 0 35 2 0 9 5 1 0 95 16 

Hel ålderspension, änkepension  3 0 0 0 2 3 2 2 0 0 5 2 

TOTAL PROCENT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTALT ANTAL 35 5 8 43 47 36 66 58 98 25 40 461 
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Grupp 3-1 har andelsmässigt fler socialbidragstagare, narkomaner, 
yngre och personer med dålig förankring på arbetsmarknaden än Vår-
näskollektivet i stort. För dessa personer finns det alltså inga registre-
rade åtgärder efter den senaste utskrivningen.  

Grupp 3-2 har en något annorlunda profil. Den har andelsmässigt fler 
äldre, betydligt fler som uppbär A-kassa, sjukbidrag eller AMS-bidrag 
och även om den har färre narkomaner än grupp 3-1, så är det fler än i 
populationen som helhet.  

Grupp 3-3, den största av dessa tre grupper, består av 98 personer (21 
procent av hela populationen) som alla har varit utsatta för åtgärder 
både före och efter sin senaste utskrivning. Det kanske mest karakteris-
tiska för gruppen är att nästan alla (95 av 98) är utan varje form av pen-
sion eller sjukbidrag. Personerna i gruppen har även en förhållandevis 
god förankring på arbetsmarknaden och har varit bäst på att fullfölja 
behandlingsprogrammet på Vårnäs.   
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Sammanfattning 

Huvudsyftet med de tre kärnavsnitten i detta kapitel har varit att be-
skriva några möjligheter och begränsningar som följer av de data vi har 
och de före–efter analyser som vi kommer att göra i nästa kapitel. Ett 
annat syfte har dessutom varit att försöka beskriva och karakterisera 
Vårnäspopulationen med hjälp av den sjukskrivnings-, rehabiliterings- 
och utbildningsstatistik från RFV som vi har för de enskilda klienterna.  

Data – begränsningar och möjligheter 
Två begränsningar är aktuella. Dels saknas sjukförsäkringsstatistik för 
65 personer (bortfall), dvs. 396 personer ingår i RFV-statistiken (med el-
ler utan några registrerade uppgifter) och dels begränsas antalet perso-
ner som vi kan studera av hur lång tid efter den senaste utskrivningen 
vi vill följa dem (den s.k. efterperiodlängden). Om vi väljer en efterpe-
riodlängd på 360 dagar, så finns data för maximalt 249 personer (bort-
fall 48). Om vi väljer en efterperiodlängd på 810 dagar, så finns data för 
maximalt 49 personer (bortfall 17). För 164 personer är efterperiod-
längden mindre än 360 dagar. (Se tabell 38, sid. 190). 

Möjligheterna till olika analyser framgår av den s.k. bastabellen/ 
grundtabellen (se tabell 39/antal, sid. 193 och motsvarande tabell B15/ 
procent, sid. 335) som redovisar antal personer med/utan ersättning 
360/810 dagar före/efter senaste utskrivning på Vårnäs uppdelade efter 
inskrivningsform (Öppet Intag – Ej Öppet Intag) och analysgrupp. Av 
tabellen framgår tydligt att antalet personer i tabellens olika celler är 
mycket litet, vilket innebär att beräkningar baserade på dessa bastal 
riskerar att bli mycket instabila och osäkra, såsom vi redan påpekat. 
Ett viktigt faktum, som visas i tabellen, är att många personer saknar 
olika typer av ersättningar både före och efter utskrivningen från Vår-



Sjukskrivning mm  Centrum för välfärdsforskning 

 204

näs. Analysgrupp Nej-Nej – dvs. ingen sjukskrivning (ersättning, bi-
drag el.dyl.) före den senaste utskrivningen och ingen sjukskrivning (er-
sättning, bidrag el.dyl.) efter den senaste utskrivningen – är i regel 
störst (har flest personer) och omfattar i många fall (9 av 15 analys-
grupper/ersättningsformer) över hälften av den studerade gruppen. 
Det innebär att antalet personer i övriga 45 analysgrupper och ersätt-
ningsformer blir mycket litet; endast en analysgrupp/ersättningsform 
har mer än 50 personer, 23 analysgrupper/ersättningsformer har mind-
re än 10 personer. Resterande 21 analysgrupper/ersättningsformer har 
mellan 10 och 45 personer.  

Vad kan då göras? Genom att inte skilja mellan inskrivningsformer-
na (Öppet Intag – Ej Öppet Intag) kan analysgruppernas storlek för de 
olika ersättningsformerna göras något större när det gäller analyser av 
tidsperioden 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen. Däremot 
är det inte särskilt meningsfullt att studera den lilla grupp av personer 
för vilka data finns 810 dagar före/efter den senaste utskrivningen.  

Vårnäspopulationen och ”sjukskrivningsmönster” 
Hur kan vi karakterisera Vårnäspopulationen med hjälp av våra upp-
gifter om sjukskrivning, rehabilitering och utbildningsbidrag? I detta 
kapitel har vi redovisat ett (av flera möjliga) sätt.  

I tabell 41, sid. 197 redovisas en kombination av tre typer av data 
1 300 dagar före och 152–1 300 dagar efter den senaste utskrivningen från 
Vårnäs, dvs. sammanlagt 3 x 3 = 9 kombinationer. I tabellens celler re-
dovisas antalet personer i de nio grupper som bildas på detta sätt av de 
tre datakategorierna; (1) den typ av data som vi är intresserade av sak-
nas (tabelltext Inga data), (2) bara uppgifter om långtidssjukskrivning 
och/eller ersatta sjukdagar finns (tabelltext Sjuk) och (3) uppgifter om 
dagar med rehabiliteringsersättning och/eller dagar med utbildningsbi-
drag finns, inklusive eventuell långtidssjukskrivning eller ersatta sjuk-
dagar (tabelltext Åtgärd).  

Tabellen visar på stora förskjutningar mellan perioden före och pe-
rioden efter. Men, det är viktigt att notera, att en stor del av den obser-
verade skillnaden före och efter beror på att efterperiodlängden för i 
stort sett alla är mycket kortare än perioden före utskrivning, som för 
alla i den aktuella tabellen är 1 300 dagar.  
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Vad kännetecknar de nio grupper (benämnda grupp 1-1, grupp 1-2, 
osv. till grupp 3-3), som skapades i föregående tabell och vad känne-
tecknar de två grupper som bortfallet utgörs av? Utförligare kommen-
tarer till tabell 42, sid. 201 finns på sidan 200 ff. Men vi kan nämna någ-
ra saker.  

Grupp 3-3 (98 personer) som t.ex. är bäst på att fullfölja behandlingen 
(83 procent jämfört med 64 procent för alla) består av personer som va-
rit i åtgärd både före och efter att den senaste behandlingen avslutades. 
Gruppen har en något bättre arbetsmarknadsanknytning än popula-
tionen i sin helhet, men avviker i övrigt mycket lite från denna.  

Grupp 1-1 utgör en slags motpol till den förra gruppen. Ingen sjuk-
skrivning och inga åtgärder har kommit gruppen till del, som har ett 
stort inslag av kvinnor, förtidspensionärer, socialbidragstagare och per-
soner i åldern 30–39 år. Arbetsmarknadsförankringen är dålig. På lik-
nande sätt kan övriga grupper kommenteras.  

Bortfallet utgörs dels av en grupp förtidspensionärer och pensionärer 
(40 personer) och dels av en grupp (25 personer) dominerad av yngre 
män och socialbidragstagare med narkotika som huvudsaklig drog. 
Båda grupperna är dåliga på att fullfölja behandlingarna, men ungdo-
marna är sämst.  

 



Sjukskrivning mm  Centrum för välfärdsforskning 

 206

Före – efter analyser  

För att grupperna vi studerar inte ska bli antalsmässigt för små har vi 
valt att främst studera den grupp av 249 individer som har en period-
längd före/efter sin senaste utskrivning på 360 dagar, dvs. vi gör ingen 
skillnad mellan personer som är inskrivna via Öppet Intag eller på an-
nat sätt. Vi gör inte heller en separat redovisning av de 49 personer som 
har en periodlängd på 810 dagar före/efter sin senaste utskrivning.  

En läsanvisning 
Läsanvisningen är utformad för att förbereda och föregripa det som tas 
upp i kapitlet och för att lägga fram den underliggande tankestruktur 
som har styrt dispositionen och skriverierna i kapitlet. Utöver sjuk-
skrivningsdata har vi, som redan framgått, valt att redovisa statistik om 
rehabiliteringsersättningar och utbildningsbidrag232 eftersom dessa er-
sättningsformer delvis kompletterar bilden av på vilket sätt, hur länge 
och indirekt även till vilken kostnad som samhällets resurser (främst 
försäkringskassans) tas i anspråk av en del av de inskrivna på Vårnäs.  

Nedan ges en kort sammanfattning av vilka frågeställningar som tas 
upp i kapitlets 10 olika avsnitt (se sid. 186 ff för begreppsförklaringar).  

Personer med ersättning – en översikt 
Hur vanligt är det med långtidssjukskrivning bland Vårnäsklienterna 
under en tidsperiod av 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen? 
Är det många som inte alls är långtidssjukskrivna? Vilka former har 

                                            
232. Dessa extra uppgifter ingick inte i det ursprungliga utredningsuppdraget för 

Vårnäs studien.  
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långtidssjukskrivningen tagit? Dvs. hur vanligt är det att man varit 
långtidssjukskriven bara före (bara efter eller både före och efter) den se-
naste utskrivningen? Vi ställer samma frågor när det gäller ersatta sjuk-
dagar, rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag. Vi försöker även 
översiktligt identifiera och kommentera avvikelser av olika slag.  

Långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar – personer  
Finns det några skillnader (kön, ålder, olika typer av drogmissbruk 
osv.) i sjukskrivningsmönster mellan olika analysgrupper (se sid. 191) 
under en tidsperiod av 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen? 
En fråga av särskilt intresse är om sjukskrivningen skiljer sig mellan de 
som fullföljt och de som inte påbörjat eller fullföljt behandlingen.  

Rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag  – personer  
I detta avsnitt ger vi relativt kortfattade kommentarer av ungefär sam-
ma slag som i föregående avsnitt, men denna gång handlar det alltså om 
rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag.  

Dagar med ersättning – en översikt 
Översikten i detta avsnitt är modellerad efter bastabellens uppläggning 
(se tabell 39, sid. 193). Den sammanfattas i tabell 45, sid. 217 där grupp-
storlek, liksom medelvärde och median redovisas för antal dagar för 
alla fem ersättningsslag under en period av 360/810 dagar före/efter den 
senaste utskrivningen uppdelat efter inskrivningsform (Öppet Intag – Ej 
Öppet Intag) och analysgrupp (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja).  

Långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar – dagar  
I detta avsnitt fördjupas översiktsbilden av våra två huvudkategorier; 
de långtidssjukskrivna och de med ersatta sjukdagar under en tidsperi-
od av 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen. Lite förenklat233 
kan man säga att vi utvecklar några234 av översiktstabellens rader ge-
nom att dela upp dem efter bakgrundsfaktorernas olika värden (man/ 
kvinna, under 30 år/30 till 39 år/40 till 49 år osv.). I tabellerna, varav 

                                            
233. Förenklingen består i att vi inte skiljer mellan de två inskrivningsformerna, 

dvs. vi har slagit ihop personerna i de två inskrivningsformerna.   
234. Vi skriver ”några” därför att vi inte behandlar ”Öppet Intag, 810 dagar 

före/efter”, dvs. tabellens sista fem rader.  
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några finns i huvudtexten och övriga i tabellbilagan, redovisas sedan 
hur många dagar i genomsnitt som de berörda är långtidssjukskrivna 
eller har ersatta sjukdagar under den givna tidsperioden.  

Rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag  – dagar 
Här genomförs i princip samma typ av analys som i föregående avsnitt 
även om kommentarerna är mer kortfattade och handlar om rehabili-
teringsersättning och utbildningsbidrag.  

Sjukskrivingar – 1 300 dagar före … 
I detta avsnitt studerar vi samtliga 396 personer som finns upptagna i 
sjukförsäkringsregistret under en period av 1 300 dagar före den senaste 
utskrivningen, dvs. drygt 3,5 år före. Det är den maximala tidsperiod 
som vi kan använda oss av om vi vill ha med så många personer som 
möjligt. Endast långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar tas upp. 
Även om vi inte har möjlighet att göra motsvarande studie efter ut-
skrivningen (1 300 dagar), så kan denna studie av en lång tidsperiod före 
utskrivningen ge oss ett bra tillbakablickande perspektiv, som kan rela-
teras till och jämföras med studien av 360 dagar före utskrivningen.  

Samband och extremvärden för två sjukskrivningsmått 
I detta avsnitt behandlas två frågor: Hur starkt är sambandet mellan 
våra två sjukskrivningsmått? Hur många och hur långa är de ”längsta” 
sjukskrivningstiderna?  

Kan vi utläsa något av antalet kassakontakter? 
Denna specialstudie handlar om alla registrerade långtidssjukskriv-
nings- och ersättningshändelser eller kontakter av olika slag för samtliga 
inskrivna under hela den studerade perioden från januari 1993 – april år 
2000 (medelvärde och median). Händelserna relateras till några bak-
grundsfaktorer.  

Exit – pensionerad, saknad eller död 
I detta avsnitt gör vi en studie av tre separata grupper av missbrukare, 
dels de som har pension (oftast förtidspension), dels de som har anmälts 
som saknade (eller har sekretesskydd) eller döda.  

* * * 
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Personer med ersättning – en översikt  
Vi har tidigare konstaterat att få personer överhuvudtaget har haft nå-
gon form av ersättning från de olika ersättningsslagen – i vissa fall ex-
tremt få. Med stöd av uppgifterna i tabell 39 (sid. 193), den s.k. basta-
bellen, har vi skapat nedanstående tabell, som tydligt visar antalet per-
soner med någon form av ersättning 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning oberoende av inskrivningsform. Vi har alltså summerat per-
sonerna i de båda inskrivningsformerna Öppet Intag och i Ej Öppet In-
tag för att få fram uppgifterna i tabellen.  

Tabell 43  Antal personer fördelade efter ersättningsslag och analysgrupp 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning på Vårnäs. Antal.  

Ersättningsmönster Före–Efter  Ersättningsslag 360 före/efter  
senaste utskrivning, Nej-Nej Nej - Ja Ja - Nej Ja - Ja 

Summa 

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  124 20 47 58 249 

Ersatta sjukdagar 103 16 51 79 249 

Rehabiliteringsbidrag 168 12 39 30 249 

Sjukpenning under utbildning 240 13 12 4 249 

Utbildningsbidrag 178 37 18 16 249 

Uppgifter om långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar finns för 
drygt hundra personer (125 respektive 146), medan rehabiliterings- och 
utbildningsbidrag har utgått till betydligt färre (81 respektive 71). Som 
redan tidigare nämnts kommer vi inte att behandla den mycket lilla 
grupp som uppbär sjukpenning under utbildning, även om man skulle 
kunna tänka sig att behandla gruppen tillsammans med de som har er-
satta sjukdagar. Observera även att vi inte räknar med personerna i 
analysgrupp Nej-Nej, eftersom dessa inte är sjukskrivna och inte upp-
bär någon form av ersättning. Hur vi än gör blir antalet fall i de fem-
ton enskilda cellerna (i kolumnerna Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) besväran-
de litet – endast för tre grupper (tre celler i tabellen ovan) är antalet 
personer mer än 50. Det innebär att det blir viktigt att beakta före-
komsten och effekten av eventuella enskilda extremvärden.  

För att inte tynga redovisningen i följande två avsnitt med alltför 
många tabeller har vi placerat de flesta i tabellbilagan (se tabell B19–
B27, sid. 339–347). Alla dessa tabeller kommer dock inte att kommente-
ras lika utförligt. Observera att även om procenttalen i kommentarer-
na anges exakt, så är det en exakthet som inte bör övertolkas eftersom 
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bastalen i många fall är små – i regel under 100, i många fall under 50 
och i vissa fall mindre än 25. Man bör inte utan starka skäl fästa någon 
vikt vid procentskillnader som är mindre än cirka tio procent.   

Långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar – personer  
Av tabellen på följande sida framgår att vi har en låg andel långtidssjuk-
skrivna235, bland personer som är under 40 år (34 – 40 procent), som 
missbrukar narkotika i olika kombinationer (39 procent) och som har 
haft sin huvudsakliga försörjning ett halvt år före den senaste inskriv-
ningen genom förtidspension, sjukbidrag, pension (38 procent), social-
bidrag (19 procent) eller annat (32 procent). Ett inte helt orimligt anta-
gande är att många av dessa personer har en dålig arbetsmarknadsför-
ankring och av den anledningen inte har kunnat sjukskriva sig.  

Vi ser ingen skillnad i andelen långtidssjukskrivna mellan män och 
kvinnor eller mellan personer som varit inskrivna en eller flera gånger. 
Däremot ser vi att personer som ej har påbörjat eller fullföljt behand-
lingen har en något lägre andel långtidssjukskrivna än de som fullföljt 
behandlingen (43 respektive 54 procent), vilket skulle kunna vara ett 
tecken på att den sistnämnda gruppen har en högre andel personer med 
en något bättre arbetsmarknadsförankring.  

Om vi vänder på perspektivet och istället identifierar vilka grupper 
som har en andelsmässigt hög andel långtidssjukskrivningar,236 så finner 
vi några relativt små grupper; dels personer med en förankring (om än 
något svag) på arbetsmarknaden – med a-kassa, sjukpenning, AMS-
bidrag (73 procent), dels personer som är 50 år och äldre (67 procent) 
och dels blandmissbrukare av bl.a. tabletter och läkemedel – övriga 
kombinationer (61 procent), samt personer som huvudsakligen försör-
jer sig på lön (60 procent).  

                                            
235. Med andelen långtidssjukskrivna avses här sjukskrivna före, efter eller både 

före och efter den senaste utskrivningen, dvs. höga värden i Nej-Nej kolumnen.  
236. Dvs. låga värden i Nej-Nej kolumnen.  
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Tabell 44 Långtidssjukskrivna 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelade 
efter analysgrupp och olika bakgrundsfaktorer. Procent. Observera att 
flera bastal är mindre än 50.    

Kombination av ersättning för  
långtidssjukskrivna 360 dagar före/efter 

senaste utskrivning (analysgrupp) 

Bakgrundsfaktorer  Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total Antal 

Kön       

Kvinna 49 7 15 30 100 61 

Man 50 9 20 21 100 188 

Ålder       

Under 30 år 60 19 12 10 100 42 

30 till 39 år 66 3 11 20 100 70 

40 till 49 år 43 8 19 30 100 79 

50 år och äldre 33 7 33 28 100 58 

Typ av drogmissbruk       

Enbart alkohol 45 5 21 29 100 126 

Narkotika + annat 61 14 12 13 100 85 

Övriga kombinationer 39 3 28 31 100 36 

Ej svar – bortfall (1-1-0-0 i resp. grupp)   0 0  2 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 40 9 26 25 100 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 27 8 16 49 100 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 62 0 24 14 100 21 

Socialbidrag 81 7 7 5 100 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 68 12 12 8 100 25 

Ej svar – bortfall (9-1-3-3 i resp. grupp)      16 

Antal inskrivningar       

En gång 50 7 19 24 100 216 

Två till fyra gånger 48 12 21 18 100 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 57 13 12 19 100 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 46 6 23 26 100 163 

TOTAL PROCENT 50 8 19 23 100 – 

TOTALT ANTAL 124 20 47 58 – 249 

Bland yngre tycks det också vara mer vanligt än bland andra grupper 
att man inte har varit långtidssjukskriven tidigare, men att man har 
blivit det efter den senaste utskrivningen (19 procent av de yngsta jäm-
fört med 8 procent av alla – se Nej-Ja kolumnen). Bland de äldsta har 
en tredjedel varit långtidssjukskrivna tidigare, men har inte blivit det 
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igen under en 360-dagarsperiod efter den senaste utskrivningen – se ko-
lumnen Ja-Nej. Grupper med en högre andel långtidssjukskrivna före 
och efter den senaste utskrivningen (Ja-Ja kolumnen) än genomsnittet 
är främst de med a-kassa, sjukpenning eller AMS-bidrag (49 procent), 
men i viss mån även kvinnor och medelålders (30 procent).237  

 
Om vi översätter detta från ”tabellspråk” till mer normal prosa, för 

att illustrera hur man kan tolka och resonera kring våra tabelldata, så 
antyder data bl.a. att långtidssjukskrivningarna för de yngre i högre ut-
sträckning tenderar att komma efter den senaste utskrivningen än före. 
Det kan vara en kombination av att de unga har en bättre hälsa och en 
sämre arbetsmarknadsförankring, vilket sammantaget ger färre lång-
tidssjukskrivningar. Ökningen av långtidssjukskrivningarna efter ut-
skrivningen kan vara ett uttryck för att de har fått en bättre förankring 
på arbetsmarknaden.  

För den äldsta ålderskategorin, som har varit mest sjukskriven, är 
förhållandet delvis det omvända, dvs. de har i högre utsträckning varit 
sjukskrivna före den senaste utskrivningen än efter. En tredjedel av de 
äldre har sin långtidssjukskrivning bakom sig (analysgrupp Ja-Nej), 
vilket skulle kunna tolkas som att de på olika sätt kanske har börjat 
lämna arbetsmarknaden genom t.ex. förtidspensionering. En något 
mindre grupp av de äldsta (28 procent) tycks vara förankrade på arbets-
marknaden genom att de har varit långtidssjukskrivna både före och ef-
ter (analysgrupp Ja-Ja) den senaste utskrivningen.  

Minst långtidssjukskrivningar (34 procent) uppvisar personer i ål-
derskategorin 30 – 39 år, men sjukskrivningarna ökar snabbt med stigan-
de ålder och är dubbelt så hög i den äldsta ålderskategorin. Bland perso-
ner som är 40 – 49 år är långtidssjukskrivningarna vanliga både som his-
toria (19 procent i analysgrupp Ja-Nej) och aktuell verklighet (30 pro-
cent i analysgrupp Ja-Ja), medan nyrekryteringen är liten (8 procent i 
analysgrupp Nej-Ja, dvs. den kategori som har blivit sjukskriven efter 
utskrivningen utan att ha varit det tidigare).  

                                            
237. Motsvarande tabell finns i bilagan med antalsuppgifter (tabell B19, sid. 339).   
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Ersatta sjukdagar 
När det gäller ersatta sjukdagar238 (tabell B20 och B21, sid. 340 f) kan vi 
konstatera att mönstret i stort är identiskt med vad vi fann för de lång-
tidssjukskrivna. Den stora skillnaden mellan de långtidssjukskrivna 
och de som har ersatta sjukdagar är att den sistnämnda gruppen är un-
gefär tio procent större – ungefär femtio procent har varit långtidssjuk-
skrivna, medan nästan sextio procent har haft ersatta sjukdagar under 
en period på 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen.  

När det sedan gäller ersättningsmönstret kan vi notera att ökningen 
nästen helt och hållet koncentreras till den grupp som har haft ersatta 
sjukdagar både före och efter sin senaste utskrivning (kolumnen Ja-Ja i 
tabellerna). Bland de långtidssjukskrivna omfattar den gruppen cirka 
en fjärdedel (23 procent) av den aktuella delgruppen på 249 personer, 
medan motsvarande grupp bland personer med ersatta sjukdagar om-
fattar ungefär en tredjedel (32 procent) av samma delgrupp.    

Rehabiliteringsstöd och utbildningsbidrag – personer 
Underlagen till detta avsnitt finns i tabellbilagan. Procenttalen som 
ofta baseras på små bastal, bör tolkas med försiktighet. Man bör sällan 
fästa någon vikt vid procentskillnader som är mindre än tio procent.   

Rehabiliteringsersättning 
När det gäller rehabiliteringsersättning (tabell B22 och B23, sid. 342 f), så 
har två tredjedelar av den aktuella delgruppen aldrig haft några sådana 
bidrag (se Nej-Nej kolumnen i aktuella tabeller). Det finns dock rela-
tivt stora skillnader om vi ser till olika bakgrundsfaktorer. Bidragsfor-
men är t.ex. mycket sällsynt bland socialbidragstagare (95 procent har 
inte haft något bidrag) och personer med någon form av pension eller 
sjukbidrag (90 procent),239 vilket är helt i sin ordning. Ingen av de 25 

                                            
238. När det gäller ersatta sjukdagar sker ingen korrigering av antalet dagar be-

roende på de förändringar i lagstiftningen som har gjorts under perioden. Denna 
korrigering görs enbart för långtidssjukskrivningarna. Det innebär att före – efter 
analyser av ersatta sjukdagar bör göras med denna komplikation i åtanke. Se även 
avsnittet Om använda begrepp och deras betydelse på sid. 186 ff.   

239. Uppgifterna om huvudsaklig försörjning gäller situationen 6 månader före 
intervjutillfället, dvs. i de flesta fall drygt ett halvt år före senaste utskrivning.  
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personer som har sin huvudsakliga försörjning via ”annat” (studieme-
del mm) har heller haft rehabiliteringsbidrag, vilket inte heller är för-
vånande. Även bland personer som är under 30 år (88 procent) och i 
viss mån bland personer som inte har påbörjat eller fullföljt sin be-
handling är det mindre vanligt med rehabiliteringsbidrag (79 procent).   

Rehabiliteringsbidrag är vanligast bland löneanställda (49 procent) 
och personer som uppbär olika former av AMS-bidrag (43 procent), 
men även bland personer som har haft flera inskrivningar (45 procent) 
och bland personer i åldern 40–49 år (42 procent), samt bland personer 
som fullföljt sin senaste behandling på Vårnäs (39 procent). När det 
gäller de flergångsinskrivna, så är det typiska mönstret för dem att 
många tidigare har haft rehabiliteringsbidrag, men inte längre har det 
(33 procent i kolumnen Ja-Nej i tabellerna). Andra grupper som har ett 
liknade mönster, men betydligt svagare, är de löneanställda och de som 
har AMS-bidrag (24 respektive 22 procent). De löneanställda och de 
som har fullföljt sin senaste behandling på Vårnäs avviker från övriga 
grupper genom att i högre utsträckning än dessa ha rehabiliteringsbi-
drag både före och efter sin senaste utskrivning (18 procent jämfört 
med genomsnittet på 12 procent, se kolumnen Ja-Ja).240  

Utbildningsbidrag 
Om vi slutligen granskar ersättningsformen utbildningsbidrag (tabell 
B26 och B27, sid. 346 f), så kan vi först konstatera att knappt 30 procent 
har haft denna form av bidrag någon gång under den aktuella perioden 
– 360 dagar före och efter den senaste utskrivningen. Ovanligast med 
utbildningsbidrag är det, inte helt oväntat, bland olika kategorier av 
pensionärer (90 procent har aldrig haft denna bidragsform under peri-
oden). Även bland äldre, löneanställda och blandmissbrukare är bi-
dragsformen ovanlig (för samtliga tre kategorier gäller att 83 procent 
inte har haft bidragsformen). Vanligast är den bland socialbidragstagare 
(48 procent har haft utbildningsbidrag), yngre, personer som missbru-
kar narkotika och bland personer som försörjer sig på annat sätt, så-
som studiemedel, föräldrar, anhöriga (40 procent av de tre sistnämnda 
kategorierna har haft bidrag). Men även personer med AMS-bidrag har 
utbildningsbidrag i något högre utsträckning än genomsnittet (37 pro-
cent jämfört med 29 procent av alla i delgruppen).  
                                            

240. Se en ”förklaring” i avsnittet Rehabiliteringsersättning – dagar, sid. 263 ff. 
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För samtliga kategorier är det vanligaste bidragsmönstret att man ti-
digare inte har haft bidrag, men att man har fått det efter sin senaste ut-
skrivning (kolumnen Nej-Ja i tabellerna). Detta bidragsmönster är för 
delgruppen som helhet lika vanligt som de två andra bidragsmönstrena 
(Ja-Nej och Ja-Ja). Bland socialbidragstagarna är det dubbelt så vanligt 
med denna bidragsform som i delgruppen som helhet (29 procent jäm-
fört med 15 procent).  

Rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag – olika målgrupper  
Om vi jämför vilka kategorier som uppbär rehabiliteringsersättning 
och vilka som uppbär utbildningsbidrag och även jämför vilka ersätt-
ningsformer som kännetecknar dem finner vi några typiska skillnader, 
som i grunden har att göra med ersättningsformernas olika målgrupper 
och karaktär.  

Rehabiliteringsersättningen riktar sig till personer som har en för-
ankring på arbetsmarknaden, men som kan behöva stärka denna för-
ankring på olika sätt. Personer som på grund av missbruk t.ex. kan 
vara på väg att förlora sin förankring kan då behöva stöd (analysgrupp 
Ja-Nej är vanligast241), för vissa kan det också vara frågan om upprepat 
stöd (analysgrupp Ja-Ja är också vanlig).  

Utbildningsbidraget vänder sig däremot huvudsakligen till personer 
som man vill få ut på arbetsmarknaden, dvs. yngre personer, socialbi-
dragstagare m.fl. liknande kategorier, som inte ännu har etablerat sig 
(analysgrupp Nej-Ja är vanligast) på arbetsmarknaden. Att kategorin 
narkomaner också får del av utbildningsbidrag hänger troligen samman 
med att många av dem är unga socialbidragstagare utan förankring på 
arbetsmarknaden.  

Dagar med ersättning – en översikt 
I de tre föregående avsnitten har vi uppehållit oss vid hur många i våra 
analysgrupper242 som har haft eller inte har haft olika typer av ersätt-
ningar under en period av 360 dagar före/efter den senaste utskrivning-

                                            
241. Vanligast i relation till analysgrupper med ersättning före, efter eller före och 

efter, dvs. analysgrupperna Ja-Nej, Nej-Ja och Ja-Ja.  
242. Se sidan 191 för en definition och presentation av analysgrupperna.   
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en.243 Dessa presentationer och beskrivningar har i regel kompletterats 
med en beskrivande redovisning av varje grupp mot ett antal bak-
grundsfaktorer, samt i vilken utsträckning personerna har genomgått 
behandlingen och ibland även med avseende på pensionsstatus i april år 
2000. Allt i syfte att försöka identifiera likheter och skillnader mellan 
analysgrupperna med avseende på nämnda bakgrundsfaktorer mm.  

 
I resten av rapporten kommer vi att lägga en större tonvikt vid hur 

länge personerna har uppburit olika ersättningar eller t.ex. varit lång-
tidssjukskrivna. För att få en första grov överblick av omfattningen av 
den tid (antal dagar) olika grupper uppbär olika typer av ersättningar 
under olika inskrivningsformer och olika perioder före och efter den 
senaste utskrivningen, så kan vi studera följande tabell. Observera att 
den har skapats med bastabellen (tabell 39, sid. 193) som förebild. Ob-
servera även att beräkningen av medelvärden och medianvärden i 
många fall baseras på mycket få uppgifter vilket gör att de båda cen-
tralmåtten får betraktas som (ofta mycket) instabila. Ett alternativ hade 
varit att presentera ytterligare något eller några statistiska mått, t.ex. 
ett spridningsmått, men volymen av uppgifter och möjligheterna att 
presentera dem på ett överskådligt sätt, liksom läsbarheten, skulle lätt 
äventyras, varför sådana data inte kommer att presenteras här – även 
om vi har dessa uppgifter och ibland även kan använda dem när data 
kommenteras. Utöver nämnda problem tar vi även upp en del data-
tekniska problem i Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data (sid. 304), som 
gör att även enskilda uppgifter i dataunderlaget är behäftade med olika 
typer av fel. Allt detta manar till en viss försiktighet vid tolkningar och 
analyser. Vi börjar med …  

En läsanvisning till tabellen 
I tabellens andra kolumn (med rubriken ”Antal personer i de tre grup-
perna”) anges på varje tabellrad hur många personer som finns i grupp 
Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja. Observera att grupp Ja-Ja har en kolumn med 
uppgifter före den senaste utskrivningen och en kolumn med uppgifter 
efter den senaste utskrivningen. I de fyra kolumnerna, som följer efter 
Antals-kolumnen finns i varje datacell två uppgifter. Den första siffran 

                                            
243. Vi kommer längre fram även att undersöka tidsperioden 810 eller 1 300 da-

gar före/efter utskrivningen och ibland under en mer vagt preciserad tidslängd.   
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anger medelvärdet och den andra siffran anger medianen för respektive 
grupp och tidsperiod.244  

Tabell 45 Antal dagar med olika ersättningsslag (medelvärde, median) under 
360/810 dagar före/efter senaste utskrivning uppdelade efter inskrivnings-
form (Öppet Intag – Ej Öppet Intag) och analysgrupp. Anm.: Små bastal.  

Medelvärde–Median för tre analysgrupper: 

Nej-Ja Ja-Nej Ja-Ja 
Inskrivningsform,  

tidsperiod före/efter senaste utskriv-
ning, samt ersättningsslag 

Antal  
personer i 
respektive 

analysgrupp Efter Före Före Efter 

Öppet Intag, 360 dagar före/efter      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  15-39-45 82-41 40-24 125-61 166-150 

Ersatta sjukdagar 15-39-60 45-14 64-46 110-60 140-83 

Rehabiliteringsbidrag 10-33-21 26-12 35-29 36-31 14-9 

Sjukpenning under utbildning 12-9-4 7-4 8-7 37-13 9-6 

Utbildningsbidrag 31-16-13 56-44 43-32 53-45 69-50 

Ej Öppet Intag, 360 dagar före/efter      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  5-8-13 172-196 23-15 115-142 127-55 

Ersatta sjukdagar 1-12-19 223-223 28-16 97-51 128-84 

Rehabiliteringsbidrag 2-6-9 146-146 58-55 25-28 12-12 

Sjukpenning under utbildning 1-3-0 15-15 12-7   

Utbildningsbidrag 6-2-3 53-52 56-56 46-49 88-105 

Öppet Intag, 810 dagar före/efter      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  2-17-9 16-16 127-78 204-152 226-118 

Ersatta sjukdagar 6-17-11 23-20 152-83 204-196 208-74 

Rehabiliteringsbidrag 3-17-16 22-6 40-29 33-33 10-10 

Sjukpenning under utbildning 3-7-4 8-4 22-16 34-8 11-8 

Utbildningsbidrag 4-10-6 78-67 85-66 68-49 58-35 

Om vi granskar raden Långtidssjukskrivna (under Öppet Intag, 360 
dagar före/efter senaste utskrivning), så ser vi sifferserien ”15-39-45” i 
antals-kolumnen. Det betyder att gruppen Nej-Ja består av 15 personer, 
gruppen Ja-Nej av 39 personer och gruppen Ja-Ja av 45 personer. Om vi 
fortsätter vidare på samma rad, så ser vi sifferparet ”82-41”, vilket be-
tyder att personerna i gruppen Nej-Ja i genomsnitt har varit långtids-
sjukskrivna under 82 dagar.245 Medianen är hälften så stor, 41 dagar, 
vilket betyder att hälften av personerna har varit långtidssjukskriven 

                                            
244. Uppgifterna har avrundats till närmaste heltal för ökad läsbarhet. 
245. Observera att vi inte har räknat med de 28 första sjukskrivningsdagarna, 

men eftersom detta görs konsekvent, så spelar det ingen roll för resonemangen. 
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mindre än 41 dagar och hälften har varit sjukskriven längre. Att skill-
naden är så stor mellan medelvärdet och medianen och att medelvärdet 
är större än medianen betyder att några är sjukskrivna ”extremt” länge, 
för att vi ska få den observerade effekten. När vi nu vet hur tabellen 
ska läsas, så kan vi börja kommentera och analysera uppgifterna.  

Även om det kanske kan vara onödigt att påpeka, så vill vi för sä-
kerhets skull ändå betona att samtliga grupper – om vi studerar dem 
radvis, t.ex. tre grupper med långtidssjukskrivna eller tre grupper med 
ersatta sjukdagar – består av olika personer. Om vi däremot studerar 
grupperna kolumnvis inom en viss inskrivningsform och tidsperiod, så 
kan naturligtvis samma personer förekomma i grupperna.  

Om vi fortsätter med att se hur långtidssjukskrivningen ter sig för 
övriga analysgrupper finner vi att grupp Ja-Nej har ungefär hälften så 
stora värden (40-24), som gruppen Nej-Ja (82-41) både för medelvärdet 
och medianen. Om vi slutligen jämför dem med grupp Ja-Ja, så finner 
vi att personerna i Ja-Ja gruppen har varit betydligt längre sjukskrivna 
än personerna i de båda förstnämnda grupperna både när det gäller före 
(125-61) respektive efter (166-150) den senaste utskrivningen. Medianen 
är betydligt lägre än medelvärdet för samtliga grupper, utom för grup-
pen Ja-Ja efter utskrivningen, då måtten är ungefär lika stora. Vi ser 
även att långtidssjukskrivningen tycks ha ökat markant för gruppen Ja-
Ja från perioden före till perioden efter utskrivningen. Antalet perso-
ner är här också relativt stort om vi jämför med hur många personer 
övriga grupper omfattar.  

Efter denna inledande läsanvisning kan vi granska tabellen i stort. 
När det gäller uppgifterna i tabellen för personer som är inskrivna via 
Ej Öppet Intag, så baseras de på mycket få individer, vilket gör måtten 
ytterst instabila och svårtolkade. För hälften av fallen (sju av fjorton 
fall) är gruppstorleken högst fem. I bara två fall är den större än tio. 
Enstaka individvärden (stora eller små) kan få måtten att peka åt än det 
ena än det andra hållet. Även om situationen är något bättre för den lil-
la grupp som vi har data för under drygt två år före/efter (810 dagar), 
så är antalet individer för litet för att vi ska anse det meningsfullt att 
fördjupa oss i siffrorna, som vi redan tidigare konstaterat (se sid. 195). 

* * * 

Avslutningsvis kan vi i denna översikt notera att sjukskrivningarna – 
oberoende av om vi ser på långtidssjukskrivning eller ersatta sjukdagar 
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– i nästan samtliga fall i genomsnitt omfattar fler dagar än de andra er-
sättningsformerna. På rak svenska. Sjukskrivningarna berör fler och 
pågår i regel under längre tid.  

Antalet dagar med rehabiliteringsbidrag pendlar kring en dryg månad 
under perioden före utskrivningen och är för det mesta mindre än hälf-
ten så stor efter utskrivningen. Som vi senare ska visa får många av de 
inskrivna rehabiliteringsersättning under behandlingstiden och även 
under återbesöken.  

Antalet dagar med utbildningsbidrag ligger i många fall på en något 
högre nivå än rehabiliteringsbidragen. Även om det är ungefär lika 
många som uppbär utbildningsbidrag och rehabiliteringsersättning, så 
fördelar sig personerna lite olika på analysgrupperna. Utbildnings-
bidraget berör fler personer i gruppen Nej-Ja än vad rehabiliterings-
ersättningen gör. Däremot är det fler personer i de två andra analys-
grupperna som uppbär rehabiliteringsersättning än utbildningsbidrag.  

Vi har tidigare påpekat att rehabiliteringsersättning och utbildnings-
bidrag vänder sig till olika målgrupper, dels missbrukare vars förank-
ring på arbetsmarknaden av olika skäl kan vara hotad eller ifrågasatt 
och dels missbrukare som bedöms vara på väg ut ur sitt missbruk och 
som bedöms behöva hjälp för att få (eller återfå) ett fotfäste på arbets-
marknaden. I ett längre tidsperspektiv kan självfallet den enskilde miss-
brukaren under sin missbrukarkarriär få både rehabiliteringsersättning 
och utbildningsstöd på olika sätt och i olika kombinationer, men det är 
inte alla dessa olika typer av livshistorier som nu står i fokus.  

Långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar – dagar  
I detta avsnitt ska vi redovisa hur länge de långtidssjukskrivna är sjuka 
och antalet ersatta sjukdagar bland inskrivna på Vårnäs. Vi kommer att 
redovisa hur sjukskrivningen fördelar sig efter kön, ålder, huvudsaklig 
försörjning, typ av drogmissbruk, samt efter om behandlingen har av-
brutits eller fullföljts. Som vi redan påpekat är antalet individer mycket 
litet och situationen blir än mer problematisk – vi får få fall – när vi de-
lar upp personerna med en viss ersättningsform (dagar långtidssjuk-
skriven, ersatta sjukdagar osv.) efter deras olika värden på bakgrunds-
variablerna. Att vi ändå gör det beror på att vi vill redovisa underlaget 
så långt som det någonsin är möjligt för att bl.a. använda det som un-
derlag för reflexioner kring eventuella framtida studier.  
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Utöver de två tabeller över långtidssjukskrivning som redovisas i 
detta avsnitt, redovisas övriga åtta tabeller – två för varje ersättnings-
slag – i tabellbilagan (se tabell B28–B35, sid. 348–355), med uppgifter om 
genomsnittligt antal dagar (inklusive median) för de tre analysgrupper-
na med data (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) fördelat efter våra bakgrundsva-
riabler mm. Vi kommer här att koncentrera oss på långtidssjukskriv-
ningar och ersatta sjukdagar. Övriga ersättningsslag kan den intressera-
de själv analysera med stöd av uppgifterna i bilagan.  

För analysgrupperna (Nej-Ja, Ja-Nej, Ja-Ja), som vi huvudsakligen 
jämför med varandra och i viss mån även inbördes (Ja-Ja) får vi sam-
manlagt två par mätvärden (medelvärde och median) före och två par 
av mätvärden efter den senaste utskrivningen, såsom följande tabell vi-
sar (utdrag ur tabell 46 och 47).246 Nej-Nej med som referens i tabellen. 

 
Långtidssjukskrivningar 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Nej-Nej 124 0 0 0 0 

Nej-Ja 20 0 0 104,8 67,5 

Ja-Nej 47 37,0 22,0 0 0 

Ja-Ja 58 123,0 73,5 157,7 135,5 

Vi kan dels se att personerna i gruppen Ja-Ja har de genomsnittligt 
längsta sjukskrivningarna både om vi jämför med gruppen Ja-Nej (före) 
och med gruppen Nej-Ja (efter) och dels se att antalet sjukskrivningsda-
gar för gruppen Ja-Ja är högre efter utskrivningen än vad den var före. 
Under den aktuella tidsperioden på 360 dagar före/efter utskrivningen 
saknar alltså hälften någon form av registrerad långtidssjukskrivning. 
Till detta kommer ett bortfall på 48 personer, dvs. sådana som inte 
finns med i RFVs register (se tabell 38, sid. 190).  

 

                                            
246. Vi kan beräkna medelvärdena utifrån uppgifterna i tabell 45, sid. 217. Me-

delvärdet för t.ex. Nej-Ja gruppen i tabellen ovan kan beräknas som ett vägt me-
delvärde av uppgifterna för motsvarande analysgrupp för Öppet Intag och Ej öppet 
Intag: (15*82 + 5*172)/(15 + 5) = 104,5.  
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Tabell 46 Långtidssjukskrivning (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning för personer sjukskrivna antingen bara efter (analysgrupp 
Nej-Ja) eller bara före (analysgrupp Ja-Nej) uppdelade efter bakgrunds-
faktorer mm. Anm.: Små bastal.  

LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Analysgrupp: Nej-Ja  
Bara långtidssjuk efter  

Analysgrupp: Ja-Nej 
Bara långtidssjuk före  

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 4 102,5 93,0 9 26,4 11,0 

Man 16 105,4 52,0 38 39,5 23,5 

Ålder       

Under 30 år 8 74,1 42,5 5 16,4 9,0 

30 till 39 år 2 88,5 88,5 8 75,0 72,5 

40 till 49 år 6 114,2 87,5 15 36,5 24,0 

50 år och äldre 4 160,3 156,5 19 26,8 18,0 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 6 157,7 143,5 27 24,4 19,0 

Narkotika + annat 12 58,9 39,0 10 48,3 23,5 

Övriga kombinationer 1 218,0 218,0 10 59,8 31,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 9 112,4 72,0 25 22,5 10,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 4 80,0 77,5 8 50,5 28,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension    5 66,4 60,0 

Socialbidrag 3 35,3 37,0 3 35,0 24,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 3 144,3 196,0 3 22,7 22,0 

Ej svar – bortfall  1 225,0 225,0 3 89,0 88,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 11 116,9 72,0 10 53,8 46,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 9 90,0 63,0 37 32,5 20,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 19 94,5 63,0 36 28,2 18,5 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm    5 34,6 11,0 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm 1 300,0 300,0 6 92,0 79,0 

TOTAL 20 104,8 67,5 47 37,0 22,0 

Ett genomgående drag i föregående tabell är att genomsnittsvärdena 
för samtliga kategorier efter utskrivningen (grupp Nej-Ja) är högre än 
vad de är för samma kategorier före utskrivningen (grupp Ja-Nej). I föl-
jande tabell, som redovisar data för gruppen Ja-Ja, ser vi samma möns-
ter, men här handlar det dessutom om samma personer före som efter. 
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Tabell 47 Långtidssjukskrivning (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning för personer sjukskrivna både före och efter (analysgrupp Ja-
Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

Analysgrupp: Ja-Ja LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Sjuk före Sjuk efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 18 141,1 141,0 18 174,8 141,5 

Man 40 114,9 57,5 40 149,7 135,0 

Ålder       

Under 30 år 4 128,8 70,5 4 188,0 220,0 

30 till 39 år 14 105,9 35,5 14 143,8 121,0 

40 till 49 år 24 134,2 57,5 24 165,9 118,5 

50 år och äldre 16 119,8 103,0 16 149,2 139,5 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 36 126,9 67,0 36 176,5 163,5 

Narkotika + annat 11 115,6 80,0 11 144,0 141,0 

Övriga kombinationer 11 117,7 99,0 11 108,8 44,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 24 73,0 37,0 24 109,9 49,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 24 177,5 187,0 24 194,5 245,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 3 216,0 284,0 3 210,3 170,0 

Socialbidrag 2 6,5 6,5 2 98,0 98,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 2 150,5 150,5 2 108,0 108,0 

Ej svar – bortfall  3 53,0 25,0 3 262,0 280,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 16 108,6 62,5 16 203,9 249,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 42 128,5 86,0 42 139,8 91,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 49 119,9 73,0 49 144,0 76,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 8 112,8 62,5 8 214,9 163,5 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm 1 360,0 360,0 1 360,0 360,0 

TOTAL  58 123,0 73,5 58 157,5 135,5 

Ersatta sjukdagar 
När det gäller ersatta sjukdagar kan vi, precis som för långtidssjuk-
skrivningarna, dels se att personerna i gruppen Ja-Ja har genomsnittligt 
flest ersatta sjukdagar både om vi jämför med gruppen Ja-Nej (före) 
och med gruppen Nej-Ja (efter) och dels se att antalet ersatta sjukdagar 
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för gruppen Ja-Ja är högre efter utskrivningen än vad den var före. (Se 
tabell B28 och B29, sid. 348 f i tabellbilagan). 

Överlag är nivåerna – för våra analysgrupper – för ersatta sjukdagar 
lägre än för antalet dagar långtidssjukskriven om vi jämför motsvaran-
de celler i de olika tabellerna för respektive analysgrupp.247 Det finns ett 
undantag och det är gruppen Ja-Nej för vilken förhållandet är det om-
vända, dvs. för denna grupp gäller att det genomsnittliga antalet ersatta 
sjukdagar (och medianvärdet) i regel är högre än motsvarande värden 
för motsvarande grupp Ja-Nej bland de långtidssjukskrivna.  

 
Ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Nej-Nej 103 0 0 0 0 

Nej-Ja 16 0 0 55,8 20,5 

Ja-Nej 51 55,7 37,0 0 0 

Ja-Ja 79 106,6 60,0 137,0 84,0 

 

Rehabiliteringsersättning och utbildningsbidrag – dagar 
I detta avsnitt undersöker vi helt kort hur lång tid (antal dagar i ge-
nomsnitt) som används för rehabiliteringsersättning och utbildningsbi-
drag av olika kategorier och i olika analysgrupper. Vi granskar även 
extremvärdenas betydelse.   

Dagar med rehabiliteringsersättning  
Av rehabiliteringstabellerna i bilagan (tabell B30 och B31, sid. 350 f) 
framgår att den genomsnittliga rehabiliteringstiden är ca 1–1,5 måna-
der. Endast för grupp Ja-Ja (perioden efter utskrivningen) är tiden kor-
tare; ca 2 veckor. För vissa enskilda små grupper i främst analysgrupp 
Nej-Ja är rehabiliteringstiden mångdubbelt högre. En undersökning av 

                                            
247. Det innebär en jämförelse av medelvärde och median för respektive analys-

grupp och mättillfälle före och efter för varje bakgrundsfaktor separat i tabellerna 
46 och 47 (långtidssjukskrivningar) med tabellerna B28 och B29 (ersatta sjukdagar) i 
tabellbilagan (sid. 348 f).  
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extremvärdena visar att dessa härrör från några enstaka personer med 
mycket långa rehabiliteringstider i förhållande till gruppen som helhet.  

I tabellbilagan finns en översiktstabell (tabell B38, sid. 358) över 
samtliga personer med en rehabiliteringstid på minst 50 dagar.248 Av ta-
bellen framgår bl.a. att de tre första personerna tillhör analysgrupp 
Nej-Ja, som består av 12 personer (se tabell 39, sid. 193 och tabell B30, 
sid. 350). Deras rehabiliteringstider är 56, 111 och 253 dagar. Följande 8 
personer i tabell B38 tillhör analysgrupp Ja-Nej, som består av 39 per-
soner och den sista personen i samma tabell tillhör analysgrupp Ja-Ja, 
som består av 30 personer. Det är klart att analysgrupp Nej-Ja, som är 
så liten starkt påverkas av de tre extremvärdena. De två andra analys-
grupperna uppvisar mindre svängningar i sina olika medelvärdena.  

Dagar med utbildningsbidrag 
Totalt är det 71 personer av 249 som någon gång under den aktuella 
tidsperioden har haft utbildningsbidrag. Över hälften har fått sitt ”för-
sta” utbildningsbidrag efter den senaste utskrivningen (37 personer i 
gruppen Nej-Ja).249 Den genomsnittliga tiden med utbildningsbidrag va-
rierar från 44 dagar för gruppen Ja-Nej, 55 dagar för gruppen Nej-Ja till 
52 dagar för gruppen Ja-Ja före den senaste utskrivningen och 73 dagar 
för samma grupp efter utskrivningen (tabell B34 och B35, sid. 354 f). 
Det är svårt att hitta några tydliga mönster i de båda tabellerna, vilket 
delvis kan bero på att bastalen är så små och därmed också lätt kan på-
verkas av enskilda personers tid med utbildningsbidrag.  

När vi granskar extremvärdena – långa tid med utbildningsbidrag – 
så finner vi att de flesta förekommer efter utskrivningen (tabell B39, sid. 
358); 13 fall över 100 dagar efter och bara 4 fall över 100 dagar före, var-
av en person har över 100 dagar både före och efter.  

Sjukskrivningar – 1 300 dagar före…  
Hur ser sjukskrivningarna ut i ett längre perspektiv? Här är vi intresse-
rade både av långtidssjukskrivningar, ersatta sjukdagar, men även an-
talet enskilda sjukhändelser kan vara av intresse. Det har ibland fram-

                                            
248. Den gränsen är godtyckligt satt efter granskning av frekvensfördelningen 

för att ta fram en mindre grupp av personer med extremt långa tider.   
249. Se tabell 39, sid. 193 för kompletterande information.  
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förts synpunkter på att missbruk skulle kunna ge upphov till många 
kortvariga sjukskrivningar (jfr sid. 183). Nu gäller detta naturligtvis 
bara den grupp av missbrukare som har (har haft) en relativt stabil ar-
betsmarknadsanknytning och därmed också en upparbetad sjukpen-
ninggrundad inkomst (SGI), som berättigar dem till ersättning från för-
säkringskassan vid sjukskrivning. Det innebär att ungdomar och per-
soner som av olika skäl inte har en sådan anknytning – t.ex. kvinnor 
som varit hemmafruar och hemma med små barn – inte alls kommer 
med, eller om de har hunnit vara inne i försäkringssystemet under en 
kort period, så kan de komma med i begränsad omfattning.  

En fråga vi kan ställa oss är när sjukskrivningarna börjar? Hur 
många är t.ex. sjukskrivna under året (eller som vi mer exakt har räk-
nat 360 dagar) före den senaste utskrivningen? Men alla har inte en re-
gistrerad sjukskrivning under detta år. Hur många har sin första regi-
strerade sjukskrivning någon gång under tidsperioden 361–810 dagar 
före den senaste utskrivningen? Och hur många har sin första registre-
rade sjukskrivning någon gång under tidsperioden 811–1 300 dagar före 
den senaste utskrivningen, dvs. ännu längre bak i tiden? Hur många 
saknar registrerad sjukskrivning under hela den angivna perioden på 
1 300 dagar före den senaste utskrivningen?250 På detta sätt kan vi bl.a. 
se hur långt bak i tiden den senaste sjukskrivningen ligger, dvs. hur 
gammal (aktuell/inaktuell i relation till den senaste utskrivningen) den 
är och även hur många som inte alls är berörda av sjukskrivning under 
hela den studerade perioden på 1 300 dagar.  

 
Tabell 48 på följande sida visar några intressanta förhållanden, såsom 

att en dryg tredjedel inte har varit långtidssjukskriven (139 av 396 eller 
35 procent) och att lite drygt en fjärdedel inte har haft några ersatta 
sjukdagar (105 av 396) under en period av drygt 3,5 år före den senaste 
utskrivningen. Omvänt innebär det att knappt två tredjedelar har varit 
långtidssjukskrivna och nästan tre fjärdedelar har haft ersatta sjukdagar 
under denna period. Det är höga siffror, även om perioden är lång.  

                                            
250. Tidsgränserna 360, 810 och 1 300 dagar är baserade på dataunderlaget och 

planerade analyser och har diskuterats tidigare i rapporten.  
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Tabell 48 Långtidssjukskrivning (medelvärde, median) och ersatta sjukdagar för 
personer sjukskrivna 1 300 dagar före den senaste utskrivningen uppde-
lad i grupper efter den period då den ”första” sjukskrivningen inträffade.  

Ersättningskategori SJUKSKRIVNINGAR 1 300 DAGAR 
FÖRE SENASTE UTSKRIVNING Långtidssjukskrivna Ersatta sjukdagar 

Period för 1:a registrering före…  Antal Medel Median Antal Medel Median 

Grupp 1: Inga registreringar       

Kvinna 41 0,0 0,0 33 0,0 0,0 

Man 98 0,0 0,0 72 0,0 0,0 

Totalt 139 0,0 0,0 105 0,0 0,0 

Grupp 2: 1–360 dagar       

Kvinna 51 294,4 120,0 57 294,5 154,0 

Man 130 186,5 85,0 161 208,5 124,0 

Totalt 181 216,9 95,0 218 231,0 129,0 

Grupp 3: 361–810 dagar (450 dgr)       

Kvinna 9 332,6 165,0 10 266,8 103,5 

Man 35 190,2 96,0 34 198,7 96,1 

Totalt 44 219,3 97,0 44 214,2 97,6 

Grupp 4: 811–1 300 dagar (490 dgr)       

Kvinna 7 205,3 154,0 8 156,0 136,6 

Man 25 103,4 43,0 21 120,4 64,0 

Totalt 32 125,7 76,5 29 130,2 74,0 

Grupp 2–4: Alla med data       

Kvinna 67 290,2 125,0 75 276,0 151,0 

Man 190 176,3 83,5 216 198,4 108,0 

Totalt 257 206,0 93,0 291 218,4 121,0 

Grupp 1–4: Inkl. de utan data       

Kvinna 108 180,0 22,5 108 191,7 63,0 

Man 288 116,3 24,0 288 148,8 61,5 

Total 396 133,7 24,0 396 160,5 61,5 

Vi kan även notera att 70 procent av de långtidssjukskrivna har varit 
sjuka under perioden närmast före utskrivningen (181 av 257) och att 
75 procent har haft sina ersatta sjukdagar under året närmast före ut-
skrivningen (218 av 291). Det tillkommer alltså inte så många sjuk-
skrivningar (ersatta sjukdagar) när vi sträcker ut perioden bakåt i tiden. 
De som är sjuka är i regel sjuka under året före, även om de också kan 
ha varit sjuka tidigare. De är bland dessa vi hittar de riktigt långa sjuk-
skrivningstiderna. De som har sin första sjukskrivning längre bak i ti-
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den kan inte, av beräkningstekniska orsaker, få en så lång sjukskriv-
ningstid – vi räknar bara sjukdagar under en period på 1 300 dagar.251  

Om vi granskar centralmåtten (medelvärde och median) i tabellen, så 
ser vi bl.a. att kvinnorna har längre sjukskrivningstider än männen 
både när det gäller långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar. Vi ser 
även att den genomsnittligs sjukskrivningstiden för grupp 2 och grupp 
3 (se tabellen) inte skiljer sig särskilt mycket från varandra, däremot är 
den genomsnittligs sjukskrivningstiden i grupp 4 klart lägre än i de 
båda förstnämnda grupperna.  

I tabellen redovisas (av pedagogiska skäl) två grupper av genom-
snittsvärden. Den första serien av genomsnittsvärden omfattar bara 
personer som har varit långtidssjukskrivna under perioden eller har 
haft ersatta sjukdagar (se ”Grupp 2-4: Alla med data” i tabellen). Den 
andra serien av genomsnittsvärden har beräknats genom att även in-
kludera samtliga personer som vi vet inte har några registrerade sjuk-
dagar (se ”Grupp 1-4: Inkl. de utan data” i tabellen). Vi ser direkt att 
detta får en mycket stor effekt på genomsnittsvärdena, som självfallet 
blir betydligt lägre när personer utan sjukskrivningsdagar medräknas. 
Vi kommer i fortsättningen att konsekvent bara ta med personer som 
har registrerade sjukdagar eller dylikt när t.ex. medelvärdena (eller me-
dianerna) ska beräknas. Efter dessa något formella kommentarer kring 
statistiken ska vi återvända till statistikens innehåll och det den speglar.  

Under en period av 1 300 dagar före den senaste utskrivningen ligger 
de genomsnittliga sjukskrivningstiderna (långtidssjukskrivningar re-
spektive ersatta sjukdagar) på drygt 200 dagar (206 och 218), men skill-
naden mellan könen är mycket stor. Långtidssjukskrivningen för kvin-
nor är i genomsnitt 290 dagar och för män 176 dagar. Även om skillna-
den är mindre för ersatta sjukdagar, så är könsskillnaden fortfarande 
betydande; kvinnor har i genomsnitt 276 ersatta sjukdagar, medan 
männen har 198 ersatta sjukdagar. Vi fann tidigare samma könsskillnad 
för analysgrupp Ja-Ja under tidsperioden 360 dagar före/efter den se-
naste utskrivningen, däremot inte för analysgrupp Nej-Ja och Ja-Nej.  

                                            
251. Den maximala långtidssjukskrivningen är 1 272 (=1 300–28) dagar minus in-

skrivningstiden, men om man inte har varit sjuk under 360 dagar före den senaste 
utskrivningen kan man maximalt vara sjuk under 912 (=1 300–360–28) dagar. Har 
man inte varit sjuk under 810 dagar före den senaste utskrivningen blir den maxi-
mala långtidssjukskrivningen istället 462 (=1 300 – 810 – 28) dagar.  
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Om vi jämför dessa uppgifter med ”motsvarande”252 uppgifter i den 
översikt med enbart genomsnitts- och medianvärden för respektive to-
taler som redovisas i tabell 45 (sid. 217), så kan vi notera att det genom-
snittliga antalet sjukdagar är lägre både för Öppet Intag och Ej Öppet In-
tag och både för perioderna 360 dagar före och efter den senaste ut-
skrivningen för de olika i tabellen redovisade analysgrupperna (16 jäm-
förelser!). När det däremot gäller den lilla grupp för vilken vi har en 
observationsperiod på 810 dagar före/efter den senaste utskrivningen, 
så är sjukskrivningstiderna ungefär lika stora för analysgrupp Ja-Ja.253  

Av tabell 48 framgår även att medianen är systematiskt avsevärt lägre 
än medelvärdet för motsvarande fördelning av antalet sjukskrivnings-
dagar. Det betyder att det finns ett antal personer som har varit sjuk-
skrivna under mycket långa tider och därmed drar upp (höjer) medel-
värdet. Medianen, som inte är känslig för extremvärden, anger fördel-
ningens mittpunkt, dvs. det antal dagar som delar gruppen av sjuk-
skrivna i två antalsmässigt lika stora grupper, där alla i den ena grup-
pen har kortare sjukskrivningstid än medianvärdet och alla i den andra 
gruppen har längre sjukskrivningstid än medianvärdet.  

 
Vi ska i tabell 49 undersöka hur den genomsnittliga sjukskrivningen 

varierar efter (kön), ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörj-
ning, hur behandlingen fullföljts och pensionsstatus i april år 2000.  

Vi har redan diskuterat könsskillnaderna (i anslutning till föregående 
tabell), varför vi börjar med att se på ålder och sjukskrivning. Vi kan 
konstatera att den genomsnittliga sjukskrivningstiden ökar med stigan-
de ålder fram till 50-års åldern, för att därefter sjunka relativt kraftigt. 
Av drogmissbrukarna är narkomanerna sjukskrivna något mindre än 
alkoholisterna i genomsnitt, medan tablett- och läkemedelsmissbru-
karna (”Övriga kombinationer” i tabellen) har de längsta sjukskriv-
ningstiderna. Dessa skillnader kan delvis bero på att narkomanerna är 

                                            
252. Observera att vi inte har några analysgrupper för perioden 1 300 dagar före.  
253. Vi vill än en gång påminna läsaren om reservationerna i början av detta hu-

vudavsnitt, samt i Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data (sid. 304), när det gäller svårig-
heterna att göra före/efter jämförelser. Det finns metodologiska svårigheter, data-
tekniska problem, samt förändringar av lagstiftning, registreringspraxis mm som 
försvårar en mer exakt analys av data.  
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yngre och att kategorin ”Övriga kombinationer” innehåller relativt 
sett fler kvinnor än de båda andra missbrukskategorierna.  

Tabell 49 Långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar (medelvärde, median) 1 300 
dagar före senaste utskrivning för personer sjukskrivna uppdelade efter 
bakgrundsfaktorer mm. (Beräkningar gjorda endast på långtidssjukskriv-
na eller personer med ersatta sjukdagar).  

Ersättningskategori SJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 1 300 DAGAR FÖRE Långtidssjukskrivna Ersatta sjukdagar 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medelv. Median Antal Medelv. Median 

Kön       

Kvinna 67 290,2 125,0 75 276,0 151,0 

Man 190 176,3 83,5 216 198,4 108,0 

Ålder       

Under 30 år 18 161,9 104,5 23 170,1 79,0 

30 till 39 år 69 171,7 87,0 79 198,9 133,0 

40 till 49 år 94 259,4 114,0 108 263,5 121,1 

50 år och äldre 76 181,5 79,5 81 191,0 99,0 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 142 198,5 77,5 157 211,1 101,3 

Narkotika + annat 62 180,7 83,5 75 199,7 124,0 

Övriga kombinationer 52 257,4 150,0 58 262,3 155,6 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 108 98,1 42,0 120 114,7 64,5 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 63 345,0 227,0 74 331,2 232,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 21 418,8 337,0 22 426,8 373,0 

Socialbidrag 29 164,7 93,0 36 186,5 118,5 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 23 188,8 74,0 26 209,7 118,5 

Ej svar – bortfall  13 207,8 154,0 13 286,5 231,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 73 259,1 154,0 83 270,7 143,0 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 184 184,9 81,5 208 197,5 107,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 212 166,8 79,5 244 185,5 108,0 

Endast inkomstprövad förmån 3 55,7 18,0 3 138,0 98,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 16 317,5 63,0 16 328,1 84,0 

Hel förtidspension, sjukbidrag mm 24 496,7 489,5 25 482,8 464,0 

Hel ålderspension mm 2 203,5 203,5 3 185,7 273,0 

TOTAL 257 206,0 93,0 291 218,4 121,0 
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Personer vars huvudsakliga försörjning under ett drygt halvår före 
den senaste utskrivningen har utgjorts av lön har de avgjort kortaste 
sjukskrivningstiderna, medan personer som levt på A-kassa och i syn-
nerhet förtidspension (sjukbidrag) har, helt naturligt, de genomsnittligt 
längsta sjukskrivningarna. Dessa är i vissa fall ungefär dubbelt så långa 
som genomsnittet för samtliga långtidssjukskrivna (419 dagar jämfört 
med 206 dagar) eller för alla med ersatta sjukdagar (427 dagar jämfört 
med 218 dagar). Skillnaderna blir ännu större om vi istället jämför med 
personer som har hel förtidspension enligt RFV:s statistik i april år 
2000. I båda dessa fall är även medianvärdena mycket stora vilket dels 
betyder att fördelningen, är vad man med ett statistiskt språkbruk kal-
lar, ”jämn” och dels antyder att det är många personer som har långa 
sjukskrivningstider.  

En intressant skillnad är att de som har fullföljt behandlingen på 
Vårnäs har en betydligt lägre genomsnittlig sjukskrivning än de som 
inte påbörjat eller avbrutit behandlingen. Ett genomsnitt på 185 dagar 
jämfört med 259 dagar när det gäller långtidssjukskrivning och ett ge-
nomsnitt på 198 dagar jämfört med 271 dagar när det gäller ersatta 
sjukdagar, dvs. en identiskt lika stor genomsnittlig skillnad i sjukskriv-
ningstid på 73–74 dagar. Men det är viktigt att notera att denna skillnad 
i sjukskrivning gäller under en period av 1 300 dagar före den senaste ut-
skrivningen. Men samma skillnad fanns även i tre av fyra fall för tids-
perioden 360 dagar före/efter utskrivningen. Det avvikande fallet var 
tidsperioden före för analysgrupp Ja-Ja (se tabell 46 och 47, sid. 221f). 
En möjlig tolkning är att de (eller en del av dem) som inte påbörjat el-
ler fullföljt behandlingen har en sämre arbetsmarknadsförankring och 
av den anledningen inte har haft möjligheter att sjukskriva sig lika 
mycket eller lika ofta som den grupp som fullföljt behandlingen.254  

Samband och extremvärden för två sjukskrivningsmått 
Det finns – helt naturligt – ett mycket starkt samband mellan dagar 
långtidssjukskrivning och ersatta sjukdagar för de olika periodlängder-
na (360, 810 eller 1 300 dagar). Korrelationen mellan de båda sjukmåtten 

                                            
254.   
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under de tre tidsperioderna ligger i samtliga fall kring 0,97.255 Att lång-
tidssjukskrivningen har justerats för att göra måttet jämförbart över 
tid, medan ersatta sjukdagar inte har justerats tycks inte påverka sam-
bandets styrka i nämnvärd utsträckning. De enskilda, stundtals stora 
avvikelserna mellan måtten, som kan vara en följd av administrativa 
och bokföringsmässiga rutiner, har alltså ingen betydelse för samban-
det i stort.  

Långa och extremt långa sjukskrivningstider…  
Det finns anledning att förmoda, som vi redan påpekat, att den genom-
snittliga sjukskrivningstiden starkt påverkas av personer med extremt 
långa sjukskrivningstider. En redovisning av de mest extrema värdena 
finns i tabell B36 och B37 (tabellbilagan, sid. 356 f), som kan ses som ett 
komplement till de s.k. bakgrundstabellerna (se tabell 46 och 47, sid. 
221 f när det gäller långtidssjukskrivningar, samt tabell B28 och B29, sid. 
348f när det gäller ersatta sjukdagar) med genomsnittlig sjukskrivnings-
tid för olika analysgrupper och fördelad efter några bakgrundfaktorer.  

När det är frågan om en person med ett extremvärde (hög ”genom-
snittlig” långtidssjukskrivning), så går det i regel även att få fram kom-
pletterande bakgrundsinformation om personen ifråga direkt från ”ex-
tremtabellerna” i bilagan. Även om det är frågan om två eller tre per-
soner, som ger upphov till ett högt genomsnittsvärde, så kan man 
ibland bakvägen ”räkna ut” vilka personer det är på basis av uppgifter-
na i ”extremtabellerna”. Nu är detta bara ett användningssätt av dessa 
tabelluppgifter, som även kan användas för att skaffa sig en grov ”bild” 
av vilka som har långa sjukskrivningstider i de olika analysgrupperna. I 
det sammanhanget är det bra att jämföra med basinformationen om 
gruppen/-erna i de ovannämnda bakgrundstabellerna.  

Vi kan konstatera att några personer har maximalt antal sjukdagar 
(360 dagar), vilket betyder att de bör ha varit registrerade som sjuk-
skrivna av försäkringskassan under sin senaste behandling, eftersom be-
handlingstiden ingår i dessa 360 dagar. Vi har undersökt deras sjukhi-
storia 1 300 dagar före den senaste utskrivningen och samtidigt också 
tagit fram uppgifter om vilka som har långtidssjukskrivningar (eller er-
satta sjukdagar) som är längre än 800 dagar (en pragmatiskt satt gräns), 

                                            
255. Vi har bara tagit med de fall där något av sjukmåtten är större än noll – i 

annat fall skulle korrelationen i vissa fall kunna bli ännu högre.  
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vilket ger 16 personer som antingen har varit långtidssjukskrivna över 
800 dagar eller har mer än 800 ersatta sjukdagar.256 Överlappningen är 
självfallet stor; 12 personer uppfyller kriteriet enligt båda villkoren. (Se 
tabell B40, sid. 359 i tabellbilagan).  

Endast en av de sex som var långtidssjukskriven under hela den för-
sta 360 dagarsperioden före utskrivningen var sjukskriven mer än 800 
dagar under en tidsperiod på 1 300 dagar före utskrivningen. Sjukskriv-
ningstiden för de övriga fem varierar mellan 385 och 714 dagar under 
en period på 1 300 dagar före utskrivningen. Men vi ser även att många 
med långa sjukskrivningsperioder under en period på 1 300 dagar inte 
alltid har så långa sjukskrivningstider under det kortare tidsintervallet. 
För att få fram ett ”objektivare” mått på sambandet mellan långtids-
sjukskrivning under 360 dagar och långtidssjukskrivning under 1 300 
dagar före utskrivningen, så har vi beräknat korrelationen mellan anta-
let sjukskrivningsdagar för alla personer som har minst en sjukskriv-
ningsdag på minst ett av långtidssjukskrivningsmåtten. Korrelationen 
blir 0,64 (beräknat för 257 personer).257  

Av tabell B40 (sid. 359) framgår även att i stort sett samtliga (25 av 
29) långtidssjukskrivna har en arbetsmarknadsanknytning (fem med 
lön som huvudsaklig försörjningskälla under halvåret före den senaste 
utskrivningen och tjugo med en något lösare anknytning via A-kassa 
el.dyl.). Vi ser även att samtliga fem som har lön har fullföljt behand-
lingen. Vi kan också konstatera att det finns en hel del personer med 
långa sjukskrivningstider (12 av 29 i denna tabell), som inte kommer 
med i analyserna när vi kräver att de ska ha en efterperiodlängd (se Val 
av periodlängd och storlek på studerad grupp, sid. 189 ff) på minst 360 da-
gar. Här kan det också vara viktigt att erinra sig de många olika tolk-
ningsreservationer som vi har lagt fram i början av detta avsnitt (se re-
levanta delar av Förutsättningar och villkor, sid. 167 ff). Några av perso-
nerna i tabellen (fem) har lång sjukskrivningstid efter utskrivningen 

                                            
256. Vi redovisar inte ersatta sjukdagar (1 300 eller 360 dagar) före eller (360 da-

gar) efter den senaste utskrivningen i tabell B40. Ej heller långtidssjukskrivningen 
360 dagar efter utskrivningen.  

257. Det är dock viktigt att påpeka att måtten till stor del överlappar varandra, 
vilket komplicerar tolkningen av korrelationen. Se även tabell 48 (sid. 226), som 
kan ge en föreställning om datas karaktär. Korrelationen mellan dagar långtidssjuk-
skrivning under 360 och 810 dagar resp. 810 och 1 300 dagar före är ca 0,8 resp. 0,9. 
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(360 dagar) eller många ersatta sjukdagar före utskrivningen (en)258 – va-
riabler som dock ej redovisas i tabellen av utrymmesskäl.  

En sak som bör påpekas är att andelen kvinnor är förhållandevis hög 
i den här gruppen av långtidssjukskrivna – 16 av 29 (eller 55 procent) är 
kvinnor. Missbruksmönstret avviker även relativt kraftigt från Vår-
näspopulationen som helhet. Bland de 29 långtidssjukskrivna – utvalda 
enligt speciella kriterier – är alkoholister och övriga missbrukare över-
representerade, medan narkomanerna bara utgör ca tio procent jämfört 
med trettio procent i hela materialet. Även åldersmässigt avviker denna 
grupp från Vårnäspopulationen som helhet. Endast tre män är under 
fyrtio år – alla andra är äldre; tjugo personer är 40–49 år, endast sex är 
50 år och äldre. Vi ser även att kvinnorna är bättre än männen på att 
fullfölja behandlingen; 13 av 16 kvinnor och 6 av 13 män genomgår be-
handlingen utan avbrott. Både köns- och ålderssammansättningen 
stämmer väl med det missbruksmönster, som gruppen uppvisar och 
som vi redogjort för tidigare i rapporten.   

Avslutningsvis kan vi påpeka att dessa mönster inte framträder när 
vi granskar de som har varit långtidssjukskrivna, enligt våra något god-
tyckliga259 kriterier, under en 360-dagars period före/efter senaste ut-
skrivning.  

Kan vi utläsa något av antalet kassakontakter?  
Som vi tidigare nämnt finns det hypoteser om att missbruk skulle 
kunna medföra många korta sjukskrivningar. Hypotesen kan operatio-
naliseras på lite olika sätt. Vi antydde tidigare (se sid. 183 och 224) någ-
ra omständigheter som kan behöva beaktas. Även om våra data inte är 
anpassade för en strikt prövning av nämnda hypotes, så ska vi försöka 
kasta lite ljus över den närliggande frågan om det finns något urskilj-
bart mönster eller tendens i våra data som visar på skillnader i kontakt-
frekvens (operationaliserat som registrerade ersättningshändelser) mel-
lan kön, ålder, typ av missbruk eller avbruten/fullföljd behandling.  

Om en prövning av den ursprungliga hypotesen ska göras korrekt, 
så borde vi åtminstone undersöka antalet kontakter och hur de har ut-
vecklats under en period (t.ex. 360 dagar eller 810 dagar) före den aktu-

                                            
258. Personerna 15-19 och 1007.   
259. Godtyckligheten gäller vårt val av kriterier för att avgränsa gruppen.  
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ella inskrivningen för personer som är berättigade till sjukpenning. 
Våra frekvensdata omfattar hela perioden (från januari 1993 till april 
2000, dvs. drygt sju år) – alltså både hela tiden före och hela tiden efter 
den senaste utskrivningen. Dessutom har vi (i dagsläget) inte någon 
kontroll över när i tiden före som de olika sjukhändelserna inträffar; 
antalet kontakter bör ju enligt en tolkning av hypotesen öka ju närma-
re inskrivningstidpunkten vi kommer och enligt en annan tolkning in-
ledas med många korta sjukskrivningar som istället successivt övergår i 
längre sjukskrivningar innan det blir aktuellt med inskrivning på ett 
behandlingshem. Vi har inte heller möjlighet att kontrollera under vil-
ken (vilka) perioder som personerna, om och när behov uppstår, är be-
rättigade till stöd från försäkringskassan. Alla personer har inte heller 
varit aktuella under hela perioden – några har inträtt i systemet vid va-
rierande tidpunkter under perioden (i regel de yngre), medan andra har 
lämnat systemet vid olika tidpunkter under perioden (oftast de äldre).  

Antalet ersättningshändelser varierar kraftigt i materialet (se tabell 
50, sid. 235). Om vi ser till alla typer av ersättningshändelser, så går 
spännvidden från 1 till 137, samtidigt som 90 procent av personerna har 
mindre än 42 ersättningshändelser. Om vi ser till antalet sjukskriv-
ningshändelserna, så varierar de mellan 0 och 126, men majoriteten har 
betydligt färre registrerade händelser – 90 procent har mindre än 27 
händelser. Det är alltså några få som har extremt många händelser, me-
dan den stora massan har betydligt färre registrerade sjukhändelser. 
Tredje kvartilen, dvs. det värde vid vilket 75 procent av personerna i 
populationen har ett mindre värde än kvartilvärdet, är för de sjuk-
skrivna 15, är för de som omfattar sjukskrivning, rehabilitering och ut-
bildningsbidrag 23 och är för de som omfattar alla typer av ersättning 
26. Som framgår av följande tabell är motsvarande medianvärden 7, 12 
respektive 14. Första kvartilen har betydligt lägre värden. Frekvens-
fördelningarna är alltså mycket skeva, vilket i sig minskar möjligheter-
na att hitta samband.  

Vi ser inga direkta könsskillnader, utom att männen i genomsnitt 
har fler registrerade tillfällen med rehabiliterings- och utbildningser-
sättning än kvinnorna (17,5–11,0=6,5 jämfört med 16,1–11,5=4,6). Anta-
let sjukskrivningar är i genomsnitt lägst för de yngsta (6,4) och äldsta 
(9,5) och högst för personer i åldern 40-49 år (13,6). Vi ser även att anta-
let rehabiliterings- och utbildningsersättningar i genomsnitt är högst 
bland personer i åldern 30–39 år (19,7–11,9=7,8). När det gäller typ av 
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missbruk har alkoholisterna i genomsnitt färre registrerade sjukskriv-
ningshändelser än de två andra missbrukskategorierna. Men när det 
gäller mer aktiva åtgärder, så har narkomanerna i genomsnitt ungefär 
lika många registrerade händelser med rehabiliterings- och utbildnings-
ersättningar (21,8–12,9=8,9) som alkoholister och tablett- och läkeme-
delsmissbrukare (kategorin övrigt i tabellen) tillsammans (5,1+3,9) un-
der hela den studerade tidsperiod som RFV-materialet omfattar, dvs. 
januari 1993 – april 2000.  

Tabell 50 Tre registrerade typer av händelser (medelvärde, median) i försäkrings-
kassans statistik fördelade efter några bakgrundsfaktorer mm. (Händelse-
typer: Sjukpenning, SP-RH-UB = Sjukpenning, rehabilitering och utbild-
ningsbidrag, samt Alla = Alla typer av ersättningshändelser).  

Typ av händelser 

Sjukpenning SP-RH-UB Alla 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medelv Median Medelv Median Medelv Median

Kön        

Kvinna 108 11,5 7 16,1 11 19,9 14 

Man 288 11,0 7 17,5 13 19,3 14 

Ålder        

Under 30 år 56 6,4 2 13,1 7 13,9 7,5 

30 till 39 år 111 11,9 9 19,7 16 24,4 21 

40 till 49 år 131 13,6 10 19,6 14 22,0 17 

50 år och äldre 98 9,5 5 13,1 9,5 13,6 10,5 

Typ av drogmissbruk         

Enbart alkohol 204 9,6 6 14,7 11 16,9 12 

Narkotika + annat 120 12,9 8 21,8 16 23,5 19 

Övriga kombinationer 70 12,4 9 16,3 13 20,0 17 

Behandlingsindex, senaste inskrivning        

Ej påbörjad/fullföljd behandling 127 10,6 7 15,4 12 16,8 12 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 269 11,4 7 17,9 13 20,7 15 

TOTAL 396 11,1 7 17,1 12 19,4 14 

SAMMANFATTANDE MÅTT   Värde  Värde  Värde 

Min   0  0  1 

Max    126  128  137 

Första kvartilen    2  5  6 

Tredje kvartilen    15  23  26 

I genomsnitt har personerna i Vårnäspopulationen 11 sjukskriv-
ningshändelser, 6 händelser med rehabiliterings- eller utbildningsersätt-
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ning (17,1–11,1=6) och drygt 2 andra händelser260 (19,4–17,1=2,3) under 
de drygt sju år som datamaterialet täcker. Sjukskrivningarna utgör allt-
så nästan sextio procent av alla registrerade händelser, medan händelser 
som gäller rehabiliteringsersättning och utbildningsstöd utgör en dryg 
tredjedel. Om vi ser till den sammanlagda tid som de olika händelserna 
omfattar, så blir bilden som vi tidigare sett annorlunda.  

Även om vi inte har kunnat pröva den inledningsvis framkastade 
hypotesen har vi trots allt funnit en del av intresse med denna beskri-
vande frekvensanalys av olika ersättningshändelser som försäkringskas-
san handlägger. Det finns, sammanfattningsvis, en tendens till att anta-
let händelser som gäller mer aktiva åtgärder, såsom rehabiliteringser-
sättningar och utbildningsbidrag, i högre utsträckning berör män, nar-
komaner och personer i åldern 30–39 år än andra kategorier. Men vi 
vill betona att ”slutsatsen” baseras på en mycket förenklad och grov 
beskrivning av det aktuella materialet.  

 

                                            
260. Under uttrycket ”andra händelser” finns ersättningsformerna: kontant ar-

betsmarknadsstöd, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, närståendepenning 
och närståendevård.   
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Exit – pensionerad, saknad eller död  
Vi har tidigare behandlat sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder och 
utbildningsinsatser, som alla i någon mening kan ses som hoppfulla åt-
gärder eller åtminstone åtgärder som visar att personen har en arbets-
marknadsanknytning och att insatser (förhoppningsvis) pågår för att 
återföra vederbörande till arbetslivet. Men när dessa möjligheter är ut-
tömda, när hälsan inte kan återställas på ett godtagbart sätt, när ingen 
rehabilitering finns och när utbildningsinsatser inte är meningsfulla el-
ler möjliga, då återstår i många fall ingen annan åtgärd än förtidspen-
sionering (hel eller partiell), eventuellt efter en period av sjukbidrag. 
Förtidspensionen, liksom den vanliga ålderspensionen, kan komplette-
ras med olika inkomstprövade förmåner.  

Men för några – ett litet fåtal – är inte heller detta en möjlighet. 
Missbruket kan ha fört dem till samhällets utmarker där ingen hjälp 
finns att få eller inget stöd kan nå dem. I den samhälleliga statistiken 
bokförs de som saknade. En del av dem kan ibland återkomma, andra 
gör det inte. För en mycket liten grupp kvinnor behövs också ett sekre-
tesskydd för att minimera risken för trakasserier från manliga bekanta.  

Men missbruket har i många fall också påtagliga effekter på de en-
skilda personernas framtidsutsikter. Missbruket föder i många fall ock-
så för tidig död, även om det inte gäller i alla enskilda fall. När vi t.ex. 
avläste RFV-statistiken i november 1999 hade tre av klienterna på Vår-
näs dött. När vi gjorde samma sak ungefär fem månader senare och av-
läste statistiken i april år 2000 hade ytterligare åtta dukat under. Ingen 
av dessa hade hunnit uppnå den formella pensionsåldern på sextiofem – 
tre var födda på sextiotalet, två på femtiotalet, två på fyrtiotalet och en 
på trettiotalet. Det är sannolikt att missbruket spelat en icke oväsentlig 
roll i dessa sammanhang, även om vi saknar konkreta bevis för det i 
våra data. Hur många Vårnäsklienter har dött efter april 2000? Om vi 
gör ett grovt och förenklat antagande att dödlighetstakten (åtta döda) 
mellan november 1999 och april 2000 även skulle gälla under följande 
år, så skulle ytterligare cirka 30 – 40 personer vara döda.  

Vi ska i resten av detta avsnitt ge en kort beskrivning av dessa de 
kanske mest utsatta grupperna bland missbrukarna.  
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Pensionsersättningar – omfattning och regional fördelning 
Utöver tidigare nämnda bidrag har flera av de inskrivna på Vårnäs oli-
ka kombinationer av förtidspension, sjukbidrag, änkepension, ålders-
pension261, handikappersättning och inkomstprövade förmåner, som i 
regel inte berättigar till sjukpenning, rehabiliteringsersättning eller ut-
bildningsbidrag. När det t.ex. gäller förtidspension (eller sjukbidrag) är 
det något som individen själv måste ansöka om. Men försäkringskassan 
kan senare, om arbetsförmågan för en person bedöms vara varaktigt 
(eller för lång tid) nedsatt, initiera ett byte från sjukpenning till för-
tidspension (sjukbidrag). Även om lagstiftningen och villkoren för att 
få förtidspension inte har ändrats under perioden, så kan tillämpningen 
av olika skäl variera. En plötslig ökning av antalet förtidspensionering-
ar kan bero på att försäkringskassan, av olika skäl, har avsatt mer re-
surser för att aktualisera vissa ärenden för socialförsäkringsnämnden. 
Men vi ska inte fördjupa oss i detta, utan övergå till att studera pensio-
neringens omfattning och fördelning socialt och regionalt.  

Merparten av klienterna på Vårnäs (358 av 461, 78 procent) har inte 
pension eller pensionsersättning från försäkringskassan. Och de som 
har dessa typer av ersättningar har (april 2000) i regel hel förtidspension 
eller helt sjukbidrag (75 av 461, 16 procent). Den näst vanligaste formen 
är partiell förtidspension (partiellt sjukbidrag), som cirka fyra procent 
har (17 av 461). Detta framgår av följande tabell, som också visar hur 
uppgifterna i DOK-enkäten när det gäller huvudsaklig försörjning sex 
månader före inskrivningen förhåller sig till de för oss senast tillgängli-
ga uppgifterna om pensionsstatus för samma personer i april 2000. 
Utan att fördjupa oss i detaljer, så visar följande tabell i grova drag hur 
”inflödet” av personer till sjukbidrag och förtidspensioner, som är de 
två största pensionskategorierna, ser ut. Av 92 personer med förtids-
pension eller sjukbidrag på hel- eller deltid i april 2000 hade merparten 
(58) redan i DOK-enkäten angett att de hade någon form av pension. 
Totalt tillkommer därmed 34 nya personer, varav 23 har haft lön eller 
A-kassa och 3 socialbidrag som huvudsaklig försörjning halvåret före 
den senaste inskrivningen. För några vet vi inte hur deras huvudsakliga 
försörjning har varit innan de har fått förtidspension (eller sjukbidrag).   

                                            
261. Även om änkepension eller ålderspension inte har med missbruket att göra, 

så är det två försörjningssätt som några missbrukare har.  
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Tabell 51 Pensioner och pensionsrelaterade ersättningar i april år 2000 fördelade 
efter några bakgrundsfaktorer (kön, ålder, typ av missbruk mm). Antal. 
Källa: RFV:s Freg-register.  

Pensioner & ersättningar, april 2000 

Förtidspension mm

Bakgrundsfaktorer mm 
Ingen 

pension 

Inkomst 
prövad 
förmån Partiell Hel 

Ålders-
pension Totalt 

Kön       

Kvinna 88 1 10 23 2 124 

Man 270 3 7 52 5 337 

Ålder       

Under 30 år 67  1 1  69 

30 till 39 år 108  2 8  118 

40 till 49 år 107 3 6 28 1 145 

50 år och äldre 76 1 8 38 6 129 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 173 2 14 40 6 235 

Narkotika + annat 125 2  11  138 

Övriga kombinationer 58  3 24 1 86 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 140 2 11 2 2 157 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 68  1 9  78 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 5  4 54 4 67 

Socialbidrag 82 1  3  86 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 47  1  1 49 

Ej svar – bortfall  16 1  7  24 

Antal inskrivningar       

En gång 298 3 17 60 6 384 

Två eller fler gånger 60 1 0 15 1 77 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 119 1 4 38 4 166 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 239 3 13 37 3 295 

TOTAL 358 4 17 75 7 461 

Vi kan även konstatera att flertalet personer som i april år 2000 t.ex. 
uppbar hel förtidspension hade kommit in i pensionssystemet på ett el-
ler annat sätt redan före sin senaste utskrivning. När det gäller de olika 
pensioner och ersättningarna, som översiktligt redovisas i tabellen 
ovan, kan vi från RFVs detaljerade statistik, som dock ej redovisas här, 
bl.a. se att några pensioner (och bidrag) började utbetalas redan före 
1990, att ungefär tre fjärdedelar började utbetalas under 1990-talet och 
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att cirka en femtedel har initierats efter den sista september 1999. Vi 
kan notera förvånansvärt få diskrepanser i tabellen trots att den baseras 
på olika datakällor med uppgifter insamlade vid olika tidpunkter.262  

Av föregående tabell framgår även att partiell förtidspension tycks 
vara en kvinnodominerad pensionsform (tio av sjutton är kvinnor). Vi 
ser även att pensionsersättningar och bidrag ökar starkt med stigande 
ålder. Några få yngre missbrukare har förtidspension (sjukbidrag), men 
redan i 40-års åldern har ungefär en fjärdedel av de som har varit in-
skrivna på Vårnäs förtidspension (sjukbidrag). För personer som är 
femtio år och äldre är andelen pensionärer omkring fyrtio procent. 
Ungefär en fjärdedel av alkoholisterna har någon form av pensionser-
sättning. Bland alkoholisterna finns även sex av de totalt sju ålderspen-
sionärerna. En knapp tiondel av narkomanerna, som i genomsnitt är 
yngre än alkoholisterna, har ersättningar av detta slag. Tablett- och lä-
kemedelsmissbrukarna, varav hälften är kvinnor, (kategorin Övriga 
kombinationer) har den högsta andelen pensionsersättningar – en tred-
jedel – av de tre missbrukskategorierna. Antalet inskrivningar uppvisar 
inget märkbart avvikande mönster för någon av ersättningskategorier-
na. När det däremot gäller personer med hel förtidspension (sjukbi-
drag), så kan vi konstatera att endast hälften av dem har genomgått den 
senaste behandlingen utan avbrott. För Vårnäspopulationen som hel-
het gäller att knappt två tredjedelar har fullföljt den senaste behand-
lingen.  

 
När det gäller den regionala fördelningen – över kommunerna – så 

är det viktigt att beakta att kommunerna i Södermanland använder sig 
av behandlingshemmet Vårnäs tjänster i mycket olika utsträckning. 
Från Katrineholms kommun, som har ungefär tretton procent av lä-
nets befolkning, kommer över en tredjedel (37 procent) av de inskriv-
na, medan bara åtta respektive elva procent av de inskrivna kommer 
från det något mindre Strängnäs och det betydligt större Nyköping. En 
tredjedel av befolkningen finns i Eskilstuna, men bara en fjärdedel av 
de som har varit i kontakt med Vårnäs under den aktuella perioden 
kommer därifrån. En orsak till dessa skillnader beror på att Katrine-
holms kommun har varit aktivt involverad i verksamheten på Vårnäs 

                                            
262. Förutom möjligen att fem personer enligt DOK-enkäten uppger sig ha haft 

pension, samtidigt som inga sådana registreringar återfinns i RFVs statistik.   
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åtminstone sedan 1996, medan vissa andra kommuner har engagerat sig 
senare och under kortare tid. Detta medför t.ex. att Katrineholms 
kommun får förhållandevis fler inskrivna än de andra kommunerna.  

Tabell 52 Antal invånare i Södermanlands nio kommuner, antal Vårnäsklienter för-
delade efter bostadskommun i april 2000, samt antal förtidspensionerade 
klienter (heltid, deltid, inkl. sjukbidrag) i april 2000. Antal och procent.  
Källa: RFV:s Freg-register.  

Invånare Vårnäsklienter Förtidspensionerade april 2000 

1 januari 1999 April 2000 Hel Hel + Partiell 

Kommun Antal  Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Eskilstuna 88 027 34 99 26 24 35 28 35 

Flen 16 906 7 16 4 3 4 3 4 

Gnesta 9 653 4 15 4 0 0 2 2 

Katrineholm 32 724 13 140 37 25 36 28 35 

Nyköping 49 000 19 42 11 7 10 8 10 

Oxelösund 11 188 4 14 4 3 4 3 4 

Strängnäs 29 161 11 31 8 5 7 6 7 

Trosa 10 068 4 7 2 1 1 2 2 

Vingåker 9 542 4 10 3 1 1 1 1 

Summa 256 269 100 374 100 69 100 81 100 

Övr. kommuner    79  6  11  

Saknas, sekretess    8      

TOTALT   461  75  92  

Andelen förtidspensionärer (i april 2000) bland klienterna på Vårnäs 
bör relateras till andelen klienter i respektive kommun (egentligen för-
säkringskasseområde) för att jämförelsen inte ska bli skev. Vi vill även 
påpeka att inga hänsyn har tagits till eventuella olikheter i åldersfördel-
ningen mellan klienter i olika kommuner. Det går inte, att utifrån sam-
manställningen i föregående tabell, se några uppenbara skillnader mel-
lan kommunerna när det gäller andelen förtidspensionärer bland miss-
brukarna.  

Möjligen har Eskilstuna kommun en något högre andel förtidspen-
sionärer – en dryg tredjedel – än vad som är motiverat av andelen 
missbrukare från kommunen som har varit på Vårnäs (en fjärdedel). 
Vad som däremot kan vara värt att notera är att andelen förtidspensio-
närer bland inskrivna från Södermanland (69 av 374 eller ca 18 procent) 
är betydligt högre än bland inskrivna från kommuner i andra län (6 av 
79 eller ca 8 procent). Skillnaden blir likartad även om vi räknar med 
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de som har partiell förtidspension. Utan att fördjupa oss i vad som kan 
ligga bakom denna skillnad, så kan vi (sannolikt) avfärda åldersfaktorn, 
eftersom genomsnittsåldern för de 79 Vårnäsklienter, som kommer 
från andra län än Södermanland är ca 40 år, medan klienterna från Sö-
dermanland i genomsnitt endast är ungefär tre år äldre. Men den ge-
nomsnittliga åldern på inskrivna från olika kommuner i Södermanland 
varierar kraftigt263; från cirka 40 år i Katrineholm till knappt 50 år i 
Strängnäs och Trosa.  

Saknad, sekretesskyddad eller död 
Här är det inte frågan om många personer (17), vilket till en del sanno-
likt beror på att tiden sedan de flesta avslutat sin senaste behandling på 
Vårnäs och till uppgifterna från RFV samlas in inte är särskilt lång. To-
talt saknas fyra personer (män), två kvinnor har sekretesskydd och elva 
personer, varav nio män, har dött. Men som vi redan tidigare påpekat 
(se sid. 237) är dödligheten hög bland missbrukarna och med aktuell 
statistik hade vi kanske haft ytterligare 30–40 döda i våra tabeller.  

Det är självfallet svårt att utläsa några mer tydliga trender och möns-
ter när vi bara kan rikta sökarljuset mot sjutton personer. Men några 
kommentarer kan dock göras, med de sedvanliga reservationerna som 
en nödvändig fond. Både den tidiga döden och försvinnandena förefal-
ler att kunna vara manliga kännetecken. Sekretesskyddet däremot är 
ett kvinnligt fenomen. Kanske kan man se en svag tendens i materialet 
att den här gruppen har varit sämre på att fullfölja behandlingen än öv-
riga – drygt hälften (9 av 17) har avbrutit behandlingen, medan drygt 
en tredjedel av övriga har avbrutit (157 av 444). Med de grova kategori-
seringar och bakgrundsfaktorer som används här är det svårt att se 
några andra avvikande mönster mellan gruppen avlidna, gruppen sak-
nade (eller med sekretess) och Vårnäspopulationen som helhet. Två av 
de avlidna, en man och en kvinna i åldern 30 – 39 år, har ej varit in-
skrivna via Öppet Intag. Genom att fördjupa analysen med andra upp-
gifter från DOK-enkäten (t.ex. om levnadsform, fysisk och psykisk häl-
sa, självmordstankar och självmordsförsök), skulle det sannolikt vara 
möjligt att utvinna ytterligare kunskap kring dessa spörsmål. Men det 

                                            
263. Små bastal medför att genomsnittsvärden för vissa kommuner påverkas 

starkt av åldern på enstaka inskrivna personer.   
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bör dock påpekas att en rent kvantitativ ansats på så små material det 
här är frågan om har sina begränsningar.  

Tabell 53 Saknade (inkl. personer med sekretesskydd), samt avlidna i april år 2000 
fördelade efter några bakgrundsfaktorer. Antal.  
Källa: RFV:s Freg-register.  

Bakgrundsfaktorer mm 

Uppgifter 
finns hos 

RFV 

Personen är 
saknad eller 
har sekretess 

Personen är 
avliden Totalt 

Kön     

Kvinna 120 2 2 124 

Man 324 4 9 337 

Ålder     

Under 30 år 69   69 

30 till 39 år 113 1 4 118 

40 till 49 år 139 3 3 145 

50 år och äldre 123 2 4 129 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 224 4 7 235 

Narkotika + annat 134 1 3 138 

Övriga kombinationer 84 1 1 86 

Huvudsaklig försörjning     

Lön 154 1 2 157 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 73 2 3 78 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 64 2 1 67 

Socialbidrag 81 1 4 86 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 48  1 49 

Ej svar – bortfall  24   24 

Behandlingsindex, senaste inskrivning     

Ej påbörjad/fullföljd behandling 157 4 5 166 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 287 2 6 295 

Antal inskrivningar     

En gång 372 4 8 384 

Två eller fler gånger 72 2 3 77 

TOTAL 444 6 11 461 
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Sammanfattning 

Före-efter analyserna i kapitlet domineras av två teman, dels studeras 
hur många som har haft (eller inte har haft) olika ersättningsslag (sjuk-
penning, rehabiliteringsersättning osv.) uppdelat efter analysgrupp och 
relaterat till några bakgrundsfaktorer och dels studeras på liknande sätt 
hur länge olika ersättningsslag har utgått uppdelat efter analysgrupp 
och relaterat till några bakgrundsfaktorer. Detta görs huvudsakligen 
för tidsperioden 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen, men 
delvis också för tidsperioden 1 300 dagar före den senaste utskrivningen. 
Utöver detta fördjupas denna del av studien genom en analys av sam-
bandet mellan de båda sjukskrivningsmåtten och en analys av antalet 
kassakontakter av olika slag för alla som finns upptagna i Riksförsäk-
ringsverkets databas under tidsperioden 1 januari 1993 – 1 april 2000. 
En studie av pensionerade, anmälda saknade eller döda avlutar kapitlet.  

Hur många och vilka? 
Hälften (125 personer) av den aktuella gruppen på 249 personer har va-
rit långtidssjukskrivna någon gång under 360 dagar före/efter den senas-
te utskrivningen. Knappt hälften av dessa (58 personer) har varit lång-
tidssjukskrivna både före och efter utskrivningen, något färre (47 perso-
ner) bara året före utskrivningen och mindre än en tiondel (20 perso-
ner) bara året efter utskrivningen.  

Andelen långtidssjukskrivna är låg bland personer under 40 år, nar-
kotikamissbrukare och personer vars huvudsakliga försörjning före ut-
skrivningen var förtidspension, sjukbidrag, pension, socialbidrag eller 
annat. Andelen långtidssjukskrivna är hög bland personer med förank-
ring på arbetsmarknaden (A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag), bland 
äldre och bland blandmissbrukare av tabletter och läkemedel.  
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Majoriteten av de yngre (under 30 år) är inte långtidssjukskrivna före 
(79 procent), men blir det mer än andra kategorier istället efter ut-
skrivningen (19 procent). De äldre (50 år och uppåt) har ofta varit lång-
tidssjukskrivna före (61 procent), men merparten blir inte långtidssjuk-
skrivna efter (33 procent). Hälften (49 procent) av de som försörjer sig 
genom A-kassa, sjukpenning eller AMS-bidrag har varit sjukskrivna 
både före och efter den senaste utskrivningen.  

Knappt 60 procent (146 av 249 personer) har haft ersatta sjukdagar 
under den aktuella tidsperioden på 360 dagar före/efter. Vi finner i 
stort samma mönster när vi studerar ersatta sjukdagar, som vi fann vid 
analysen av de långtidssjukskrivna.  

Genom detta statistiska filter kan vi skönja konturerna av två kate-
gorier av missbrukare. Dels en grupp yngre personer som saknar, eller 
har en svag, arbetsmarknadsförankring antingen genom att de aldrig 
(eller sent) har kommit in på arbetsmarknaden eller genom att de har 
lämnat eller förlorat kontakten med arbetslivet och dels en grupp äldre 
personer, förmodligen med ett antal kvinnliga blandmissbrukare, som 
har eller har haft en relativt god förankring på arbetsmarknaden. 

 
När det gäller rehabiliteringsbidrag har två tredjedelar av den aktuella 

gruppen (67 procent eller 168 av 249) aldrig haft något sådant. Bidraget 
är, helt naturligt, vanligt bland personer med arbetsmarknadsförank-
ring (lön, a-kassa mm), men med behov av stöd och hjälp av olika skäl. 
Av statistiken framgår också att personer med flera inskrivningar och 
personer i åldern 40–49 år får detta bidrag oftare än andra kategorier. 
Det vanligaste är att personerna har fått rehabiliteringsersättning före 
utskrivningen. Det gäller särskilt de flergångsinskrivna. Bidraget beta-
las ofta ut i anslutning till behandlingen, kanske som stöd åt missbru-
kare i arbetslivet så att de får en möjlighet att hålla sig kvar.  

Utbildningsbidrag är ovanligare än rehabiliteringsersättning. Bara 30 
procent har haft detta bidrag under perioden. Det är vanligast bland 
socialbidragstagare, yngre och narkomaner. Det är sällsynt bland pen-
sionärer, äldre, löneanställda och blandmissbrukare. Utbildningsbi-
draget kommer ofta efter utskrivningen (Nej-Ja). Detta är särskilt tyd-
ligt när det gäller socialbidragstagarna. Bidraget är ett medel för sam-
hället att slussa ut yngre missbrukare, som lever på samhällsstöd eller 
vänner/bekanta och har en god prognos, på arbetsmarknaden.  
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Hur länge? 
Vi kan för det första konstatera att vi inte får samma tydliga mönster 
för de redovisade sjukskrivningsmåtten när det gäller de olika bak-
grundsfaktorerna (bl.a. kön, ålder, typ av missbruk osv.) för tidsperio-
den 360 dagar före (och efter), som vi får när vi studerade tidsperioden 
1 300 dagar före utskrivningen. Det kan dels bero på att 360 dagar är en 
för kort period för att mönstrena ska uppträda och dels på att antalet 
personer i de olika grupperna är för litet för att göra måtten stabila.  

För det andra finns det en tendens till att sjukskrivningstiderna efter 
utskrivningen är längre än de var före utskrivningen för den grupp (Ja-
Ja) som varit sjukskriven både före och efter utskrivningen.264 För 
gruppen Ja-Nej, som utgör en femtedel av den studerade gruppen (249 
personer) både bland de långtidssjukskrivna och de med ersatta sjukda-
gar, gäller det omvända, dvs. inga sjukdagar efter utskrivningen. Men 
det är också viktigt att konstatera att hälften aldrig har varit långtids-
sjukskriven och att drygt 40 procent aldrig har haft ersatta sjukdagar 
(de två analysgrupperna Nej-Nej) under den aktuella tidsperioden. Före 
den senaste utskrivningen var 105 långtidssjukskrivna och 130 hade er-
satta sjukdagar, efter utskrivningen var 78 långtidssjukskrivna och 95 
hade ersatta sjukdagar av totalt 249 personer, vilket innebär att andelen 
långtidssjukskrivna minskade med 11 procent och antalet personer med 
ersatta sjukdagar minskade med 14 procent.  

Vi kan alltså konstatera dels ökad (genomsnittlig) sjukskrivningstid 
för ungefär en tredjedel (31 procent långtidssjukskrivna och 38 procent 
med ersatta sjukdagar i grupperna Nej-Ja och Ja-Ja) av klienterna, dels 
minskad sjukskrivningstid för ungefär en femtedel (gruppen Ja-Nej) 
och dels ingen (oförändrad) sjukskrivning för ca 40–50 procent av klien-
terna (analysgrupperna Nej-Nej). Som vi påpekat tidigare är det inte 
möjligt att använda det aktuella underlaget för att diskutera kausalfrå-
gor, dvs. främst vilken eventuell effekt behandlingen på Vårnäs skulle 
kunna spela för de noterade förändringarna i sjukskrivning.  

För det tredje finns det en tendens till att de som har genomgått be-
handlingen på Vårnäs efteråt får kortare genomsnittliga sjukskrivnings-
tider än de som inte påbörjat eller fullföljt den senaste behandlingen. 
Vi återkommer till detta i nästa kapitel.  

                                            
264. Detta gäller självfallet – per definition – också för analysgrupp Nej-Ja.   
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Exit – pensionerad, saknad eller död  
I detta avsnitt behandlas en heterogen skara missbrukare. Dels en grupp 
på 103 personer med pension eller pensionsersättning (75 har hel och 17 
partiell förtidspension, 7 har ålderspension). Dels en liten grupp perso-
ner som är saknade (4), har sekretesskydd (2) eller är döda (11).  

De flesta klienter (78 procent, 358 av 461) har inte någon pension 
(pensionsersättning) från försäkringskassan. Och de som har dessa er-
sättningar har (i april år 2000) i regel hel förtidspension eller helt sjuk-
bidrag (16 procent, 75 av 461). Den näst vanligaste formen är partiell 
förtidspension (sjukbidrag), som ca fyra procent har (17 av 461).  

Av de 92 (75+17) som hade förtidspension (sjukbidrag) på hel- eller 
deltid i april 2000 hade merparten (58) redan i DOK-enkäten angett att 
de hade pension. Totalt tillkommer 34 nya pensionärer, varav 23 har 
haft lön (a-kassa), 3 socialbidrag som huvudsaklig försörjning före den 
senaste inskrivningen och 7 har försörjt sätt på ett för oss okänt sätt.  

Andelen med pension (pensionsersättning) stiger snabbt med stigan-
de ålder. Ca 8 procent av 30–39 åringarna, 26 procent av 40–49 åringar-
na och 41 procent av 50+ har detta. I den äldsta gruppen har 30 procent 
hel förtidspension.  

De partiella förtidspensionärerna är främst kvinnor (10 av 17), nästan 
alla är alkoholister (14 av 17), samtliga har varit inskrivna bara en gång 
och de flesta har fullföljt behandlingen (13 av 17).  

De som har hel förtidspension har varit dåliga på att fullfölja be-
handlingen – bara hälften har gjort det. Av förtidspensionärerna är 
hälften under 50 år. Det finns också en högre andel missbrukare av ta-
bletter och läkemedel bland dem än i hela Vårnäspopulationen.  

När det gäller personer som är saknade, har sekretesskydd och är 
döda så finns det bara 17 personer i materialet. Vad som kan vara värt 
en tanke är dock att antalet döda ökade med 8 personer från 3 i no-
vember 1999 till 11 i april 2000. Om den ökningen skulle fortsätta i 
samma takt, så skulle antalet döda öka med ca 15–20 personer om året. 
Även om underlaget är litet, så stämmer dessa siffror till eftertanke.    
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Fullföljd behandling – oplanerade avbrott  

I detta avsnitt ska vi undersöka om det finns några systematiska skillna-
der när det gäller sjukskrivningstid265 (långtidssjukskriven, ersatta sjuk-
dagar), tid i rehabilitering eller tid med utbildningsstöd mellan perso-
ner som fullföljt behandlingen och personer som gjort oplanerade av-
brott, dvs. som har avbrutit en planerad behandling antingen under av-
giftningsfasen eller under påbörjad behandling. Analysen koncentreras 
till tidsperioden 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen.  

Knappt två tredjedelar av populationen (297 av 461) har en efterperi-
odlängd (epl) på minst 360 dagar, men då en dryg sjättedel av dem (48 
av 297 är bortfall) ej finns i Riksförsäkringsverkets databas, så innebär 
det att vi har uppgifter för 249 personer under 360 dagar före/efter den 
senaste utskrivningen. Som framgår av tabellen på nästa sida, så är 
skillnaderna i behandlingsutfall mycket små för hela populationen jäm-
fört med den grupp (epl ≥ 360) som är i fokus i detta kapitel. Något fler 
i den sistnämnda gruppen fullföljer dock behandlingen med fyra åter-
besök (24 procent jämfört med 20 procent).  

Däremot avviker bortfallsgruppen på 48 personer kraftigt från de 
båda andra grupperna. Nästan två tredjedelar (63 procent) i bortfalls-
gruppen avbryter behandlingen, medan bara drygt en tredjedel i de 
båda andra grupperna avbryter behandlingen (35/36 procent). För en 
karakteristik av bortfallsgruppen se även Delpopulationer efter typ av 
dataförekomst (sid. 196 ff), samt tabell 38 (sid. 190). 

Den grupp på 249 personer som vi ska studera kan delas upp i en 
grupp som gjort oplanerade avbrott under den så kallade avgiftningsfas-

                                            
265. För precisering av begrepp mm, se Bilaga 4: Index, mått och begrepp, sid. 298.  
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en eller behandlingsfasen (86=61+25 personer) och en grupp som full-
följt behandlingen i varierande omfattning (163=48+55+60 personer). 
De båda grupperna utgör drygt hälften av alla med oplanerade avbrott 
(52 procent eller 86 av 166) respektive alla med fullföljd behandling (55 
procent eller 163 av 295). Vi kan även notera att ca 70 procent (61 av 86) 
av de som har gjort oplanerade avbrott inte ens har påbörjat behand-
lingen, avbrottet har redan kommit under avgiftningsfasen. Av de som 
fullföljt behandlingen har ca 70 procent (55+60 av 163) gjort minst ett 
återbesök och 37 procent (60 av 163) gjort minst fyra återbesök.266  

Tabell 54 Behandlingsindex efter den senaste utskrivningen dels för hela Vårnäs-
populationen (461 personer), dels för en grupp av personer med en ef-
terperiodlängd (epl) på minst 360 dagar och som finns upptagen i Riks-
försäkringsverkets databas (249 personer) och dels motsvarande grupp, 
men som ej finns upptagen i RFV:s databas (48 personer i ”bortfallet”). 
Antal och procent.  

Antal Procent 
Indexvärde 

Alla Epl≥≥≥≥360 Bortfall Alla Epl≥≥≥≥360 Bortfall 

1 = Ej påbörjad behandling (avgiftning) 111 61 19 24 25 40 

2 = Ej fullföljd behandling 55 25 11 12 10 23 

3 = Fullföljd behandling, 0 återbesök 99 48 5 21 19 10 

4 = Fullföljd behandling, 1–3 återbesök 105 55 6 23 22 12 

5 = Fullföljd behandling, 4+ återbesök 91 60 7 20 24 15 

TOTALT  461 249 48 100 100 100 

Även med denna grova indelning – oplanerade avbrott respektive 
fullföljda behandlingar under ett tidsintervall på 360 dagar före/efter 
den senaste utskrivningen – så kommer vi att finna att grupperna i 
många fall blir väl små för att göra en meningsfull, stabil och fördjupad 
tabellanalys av det slag som vi har arbetat med.  

                                            
266. Från uppgifterna i tabellen kan vi beräkna behandlingsindex för alla med en 

efterperiodlängd under 360 dagar (epl ≤ 360). Denna delgrupp består av personer 
som nyligen skrevs ut från Vårnäs. Många har inte hunnit göra alla återbesök, men 
ser vi enbart till de som avbrutit och fullföljt, så finner vi att 30 procent avbrutit 
(50 av 164 personer) och att följaktligen 70 procent fullföljt. Men eftersom vi här 
har räknat med 17 personer för vilka RFV-data saknas (se tabell 38, sid. 190), så bör 
andelen som har fullföljt behandlingen, bland personer med sjukskrivningsdata, bli 
drygt 70 procent. Är det kanske behandlingen som har blivit effektivera eller har 
Vårnäs börjat rekryterat andra klienter?  
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Personer med ersättning – en översikt  
Precis som tidigare (se sid. 209) kan vi konstatera att det vanligaste er-
sättningsmönstret – det högst frekventa – är att vara utan ersättning 
både före och efter den senaste utskrivningen. Detta ersättningsmöns-
ter (Nej-Nej) är relativt sett vanligast bland personer med avbruten be-
handling än bland personer med fullföljd behandling med ett undantag 
när; utbildningsbidrag är lika vanligt bland personer med avbruten be-
handling som bland personer med fullföljd behandling.  

Av tabellen267 framgår att antalet fall för ett visst ersättningsslag och 
en viss analysgrupp (exklusive Nej-Nej) i de flesta fall (17 av 24) är 
mindre än 25, i många fall (9 av 24) mindre än tio och i bara ett fall 
större än femtio. Det är alltså frågan om mycket små gruppstorlekar.  

Tabell 55  Antal personer fördelade efter ersättningsslag och analysgrupp 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning med avbruten respektive fullföljd behand-
ling. Antal.  

Ersättningsmönster Före–Efter  Ersättningsslag 360 före/efter  
senaste utskrivning, Nej-Nej Nej - Ja Ja - Nej Ja - Ja 

Summa 

AVBRUTEN BEHANDLING      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  49 11 10 16 86 

Ersatta sjukdagar 41 9 13 23 86 

Rehabiliteringsbidrag 68 3 14 1 86 

Utbildningsbidrag 61 10 8 7 86 

FULLFÖLJD BEHANDLING      

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar  75 9 37 42 163 

Ersatta sjukdagar 62 7 38 56 163 

Rehabiliteringsbidrag 100 9 25 29 163 

Utbildningsbidrag 117 27 10 9 163 

 

Långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar – personer 
Vi kommer närmast att försöka karakterisera olika analysgrupper 
bland långtidssjukskrivna (och personer med ersatta sjukdagar) dels 
bland de som avbrutit (eller aldrig påbörjat) en behandling och dels 

                                            
267. Observera att den nu aktuella tabellen bara är en uppdelning av tabell 43, 

sid. 209 i två grupper; de som fullföljt behandlingen respektive de som gjort opla-
nerade avbrott (dvs. de som inte fullföljt behandlingen).  
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bland dem som fullföljt en behandling och dels jämföra gruppen som 
avbrutit en behandling med gruppen som fullföljt en behandling. Kom-
mentarerna i detta kapitel baseras huvudsakligen på tabellerna B41 –
 B44, sid. 360 – 363 i tabellbilagan. Eftersom grupperna – de enskilda ka-
tegorierna för olika bakgrundsfaktorer mm – är så små blir det inte 
meningsfullt att lyfta fram annat än de tydligaste mönstrena.  

Långtidssjukskrivna vid avbruten och fullföljd behandling 
Drygt fyrtio procent (43 procent eller 37 av 86) av de som avbröt be-
handlingen har någon gång varit långtidssjukskrivna och vanligast var 
långtidssjukskrivning både före och efter den senaste utskrivningen (19 
procent eller 16 av 86, analysgrupp Ja-Ja). De två andra analysgrupper-
na innehåller färre personer (elva i Nej-Ja och tio i Ja-Nej). Majoriteten 
av de som avbröt behandlingen har alltså inte varit långtidssjukskrivna.  

Drygt femtio procent av de som fullföljt behandlingen har någon 
gång varit långtidssjukskrivna (54 procent eller 88 av 163) och vanligast 
var långtidssjukskrivning både före och efter den senaste utskrivningen 
(26 procent eller 42 av 163, analysgrupp Ja-Ja), därnäst kommer de som 
bara var långtidssjukskrivna före (23 procent eller 37 av 163 i analys-
grupp Ja-Nej). Endast några få (6 procent eller 9 av 163) har haft ersätt-
ning enbart efter den senaste utskrivningen (analysgrupp Nej-Ja). Bland 
de som fullföljt behandlingen var det alltså något mindre än hälften 
som aldrig var långtidssjukskriven under den aktuella tidsperioden.  

 
Om vi jämför den grupp som inte har varit långtidssjukskriven 

(grupp Nej-Nej) bland de som avbröt och de som fullföljde behandling-
en framkommer vissa likheter och skillnader. Andelen kvinnor är nå-
got lägre (20 jämfört med 27 procent), andelen yngre högre (76 jämfört 
med 45 procent är under 40 år), andelen narkomaner något högre (47 
jämfört med 39 procent), arbetsmarknadsförankringen betydligt svaga-
re (28 jämfört med 49 procent har sin huvudsaklig försörjning via lön, 
A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag)268 medan andelen flergångsinskrivna 

                                            
268. Att som sjukskriven hamna i kategorin ”A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag” 

är inte märkligt, men av data framgår att flera inte kan ha detta som huvudsaklig 
försörjning – antalet sjukskrivningsdagar är för få. Se även Bilaga 4: Index, mått och 
begrepp, sid. 298, där försörjningsmåttet diskuteras. (Av redovisningen framgår 
även att sjukskrivningarna utgör knappt hälften av alla fall; 34 av 78). 



Sjukskrivning mm  Centrum för välfärdsforskning 

 252

är ungefär lika (14 jämfört med 12 procent) bland de som avbrutit be-
handlingen jämfört med de som fullföljt behandlingen och som aldrig 
har varit långtidssjukskrivna (dvs. som tillhör analysgrupp Nej-Nej).  

Betraktar vi data ur ett annat perspektiv269 finner vi helt naturligt att 
andelen långtidssjukskrivna är låg – dvs. vi har en hög andel i analys-
grupp Nej-Nej – bland yngre personer och bland personer med t.ex. 
förtidspension, socialbidrag eller studiemedel. Dessa kategorier saknar 
ju i högre utsträckning än andra grupper den arbetsmarknadsför-
ankring som behövs för att vara berättigad till t.ex. sjukpenning. Det 
gäller både bland de som avbrutit och de som fullföljt behandlingen.  

Avbruten behandling: Karakteristik av analysgrupp Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja 
Analysgrupp Nej-Ja (11 personer) – dvs. en kategori som tidigare inte 
har varit långtidssjukskriven, men som har blivit det efter den senaste 
utskrivningen – består av förhållandevis många yngre personer (6), 
många narkomaner (7), löneanställda (7) och många som bara har varit 
inskrivna en gång på Vårnäs (9). Man kan fråga som om de, eller kan-
ske några av dem, befinner sig i början av en missbrukskarriär?   

Analysgrupp Ja-Nej (10 personer) har en något annorlunda profil. 
Den har en tydligt manlig dominans (9) och förhållandevis många fler-
gångsinskrivna (4). Ungefär hälften av gruppen försörjde sig huvudsak-
ligen genom någon löneinkomst (5) före den senaste utskrivningen. Att 
personerna i denna analysgrupp inte har varit långtidssjukskrivna efter 
den senaste utskrivningen kan betyda att deras hälsa och missbruk har 
förbättrats, men det kan också betyda att den har försämrats, att de 
t.ex. har fått förtidspension som gör att de inte kan eller behöver sjuk-
skriva sig.  

I analysgrupp Ja-Ja (16 personer) är majoriteten alkoholister (10), un-
gefär hälften försörjer sig via A-kassa, sjukbidrag eller AMS-bidrag (8). 
Inslaget av äldre är något högre än för genomsnittet (8 är 40 år eller 
äldre) av de som avbrutit sin behandling i förtid. Att de har varit sjuk-
skrivna efter den senaste utskrivningen visar att de har kvar sin arbets-
marknadsanknytning, men det är inte givet hur detta skall tolkas.  

                                            
269. Det kan kortfattat beskrivas som en radvis jämförelse till skillnad mot en 

kolumnvis jämförelse, som vi utgick från i föregående stycke.   
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Fullföljd behandling: Karakteristik av analysgrupp Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja 
Det kanske mest karakteristiska för analysgrupp Nej-Ja (9 personer) är 
en överrepresentation av narkomaner (5) och personer med A-kassa, 
sjukpenning och AMS-bidrag (4), dvs. personer med en svagare arbets-
marknadsförankring.  

Analysgrupp Ja-Nej (37 personer) har en överrepresentation av äldre 
(28 är minst 40 år), över hälften är alkoholister (22), relativt många 
missbrukar (eller har missbrukat) även andra droger (8 med Övriga 
kombinationer). Drygt hälften är löneanställda (20) och förtidspensio-
närerna är något överrepresenterade här.  

Analysgrupp Ja-Ja (42 personer) har förhållandevis många äldre (32 
är minst 40 år), många med en arbetsmarknadsanknytning, även om 
anknytningen är något lösligare för en hel del av dem (37, varav 16 har 
A-kassa, sjukpenning270 eller AMS-bidrag). Få missbrukar narkotika (6).  

Ersatta sjukdagar vid avbruten och fullföljd behandling 
Även om antalsuppgifterna skiljer sig något mellan gruppen långtids-
sjukskrivna och personer med ersatta sjukdagar, så uppvisar de båda er-
sättningsslagen i stort samma allmänna kännetecken och mönster, vil-
ket framgår av nedanstående redovisning.271  

Drygt femtio procent (52 procent eller 45 av 86) av de som avbröt 
behandlingen har någon gång haft ersatta sjukdagar och vanligast var 
ersatta sjukdagar både före och efter den senaste utskrivningen (27 pro-
cent eller 23 av 86, analysgrupp Ja-Ja). De två andra analysgrupperna 
innehåller färre personer (nio i Nej-Ja och tretton i Ja-Nej). Något färre 
än hälften av de som avbröt behandlingen har alltså inte haft ersatta 
sjukdagar.  

Drygt sextio procent av de som fullföljt behandlingen har någon 
gång haft ersatta sjukdagar (62 procent eller 101 av 163) och vanligast 
var ersatta sjukdagar både före och efter den senaste utskrivningen (34 
procent eller 56 av 163 i analysgrupp Ja-Ja), därnäst kommer de som 
bara har haft ersatta sjukdagar före (23 procent eller 38 av 163 i analys-
grupp Ja-Nej). Endast några få (4 procent eller 7 av 163) har haft ersätt-

                                            
270. Av de sexton med A-kassa, sjukpenning och AMS-bidrag har flertalet (10) en 

registrerad långtidssjukskrivning på minst 100 dagar.   
271. Jämför alltså med texten i Långtidssjukskrivna vid avbruten och fullföljd be-

handling, sid. 251.  
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ning enbart efter den senaste utskrivningen (analysgrupp Nej-Ja). Bland 
de som fullföljt behandlingen var det knappt fyrtio procent som aldrig 
hade ersatta sjukdagar under den aktuella tidsperioden.  

 
Om vi jämför den grupp som inte har haft ersatta sjukdagar (grupp 

Nej-Nej) bland de som avbröt och de som fullföljde behandlingen 
framkommer vissa likheter och skillnader. Andelen kvinnor är ungefär 
lika (22 jämfört med 27 procent), andelen yngre högre (76 jämfört med 
45 procent är under 40 år), andelen narkomaner något högre (49 jäm-
fört med 37 procent), arbetsmarknadsförankringen betydligt svagare 
(22 jämfört med 48 procent har sin huvudsaklig försörjning via lön, A-
kassa, sjukpenning eller AMS-bidrag) medan andelen flergångsinskrivna 
är ungefär lika (15 jämfört med 10 procent) bland de som avbrutit be-
handlingen jämfört med de som fullföljt behandlingen och som aldrig 
har haft ersatta sjukdagar, dvs. som tillhör analysgrupp Nej-Nej.  

Betraktar vi data ur ett annat perspektiv finner vi, precis som tidiga-
re för långtidssjukskrivna (se sid. 252), att andelen personer med ersatta 
sjukdagar är låg – dvs. vi har en hög andel i grupp Nej-Nej – bland 
yngre personer och bland personer med t.ex. förtidspension, socialbi-
drag eller studiemedel. Det är alltså den dåliga arbetsmarknadsförank-
ringen som återigen spökar här.  

 
Om vi granskar ersatta sjukdagar för de olika analysgrupperna (Nej-

Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) bland personer som avbrutit respektive fullföljt 
behandlingen, så kommer vi i stort att få samma resultat som vi fick 
när vi gjorde motsvarande redovisning av analysgrupperna bland de 
långtidssjukskrivna. För att inte komma med alltför många upprep-
ningar utelämnas denna redovisning. 

Rehabiliteringsstöd och utbildningsbidrag – personer 
Försäkringskassan betalar i en del, ej alla, fall ut rehabiliteringsersätt-
ning till klienter på Vårnäs både för själva behandlingstiden och för de 
planerade återbesöken efter en, två tre eller sex månader. Samtidigt vi-
sar statistiken att rehabiliteringsersättning även betalas ut för andra åt-
gärder vars karaktär vi inte kan uttala oss om utifrån data. Även om vi 
kommer att redovisa uppgifter om utbildningsbidrag, så får dessa bara 
några få marginella kommentarer. Eftersom grupperna – de enskilda 
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kategorierna för olika bakgrundsfaktorer mm – är så små blir det, som 
vi redan tidigare påpekat, inte meningsfullt att lyfta fram annat än de 
tydligaste mönstrena. Kommentarerna i detta kapitel baseras huvud-
sakligen på tabellerna B45 – B48, sid. 364 – 367 i tabellbilagan och enkla 
procentbearbetningar av antalsuppgifterna i tabellerna. 

Rehabiliteringsersättning vid avbruten och fullföljd behandling  
Endast drygt tjugo procent (21 procent eller 18 av 86) av de som avbröt 
behandlingen har någon gång haft rehabiliteringsersättning och majori-
teten av dessa (16 procent eller 14 av 86) hade ersättning före den senas-
te utskrivningen (analysgrupp Ja-Nej). De två andra analysgrupperna 
innehåller mycket få personer (tre män i Nej-Ja och en kvinna i Ja-Ja).  

Nästan dubbelt så många av de som fullföljt behandlingen har någon 
gång haft rehabiliteringsersättning (39 procent eller 63 av 163) och 
bland dem är det vanligast med ersättning både före och efter (18 pro-
cent eller 29 av 163 i analysgrupp Ja-Ja), därnäst kommer de som bara 
haft ersättning före (15 procent eller 25 av 163 i analysgrupp Ja-Nej). 
Endast några få (6 procent eller 9 av 163) har haft ersättning enbart ef-
ter den senaste utskrivningen (analysgrupp Nej-Ja).  

 
Om vi jämför de tre analysgrupperna som omfattar alla som någon 

gång har fått rehabiliteringsersättning – dvs. vi betraktar grupperna 
Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja som en enda grupp – för de som avbröt be-
handlingen med motsvarande grupp för de som fullföljde behandlingen, 
så framkommer bl.a. följande skillnader. Det finns något fler män (89 
jämfört med 75 procent), fler yngre (50 jämfört med 29 procent är un-
der 40 år), något fler narkomaner (33 jämfört med 25 procent), något 
färre med en stark arbetsmarknadsförankring (78 jämfört med 86 pro-
cent har sin huvudsaklig försörjning via lön, A-kassa, sjukpenning eller 
AMS-bidrag) och något färre flergångsinskrivna (11 jämfört med 21 
procent) bland de som avbrutit behandlingen än bland de som fullföljt 
behandlingen och samtidigt någon gång haft rehabiliteringsersättning, 
dvs. som tillhört någon av analysgrupperna Nej-Ja, Ja-Nej eller Ja-Ja.  

Bland de som avbröt behandlingen bestod analysgrupp Nej-Ja av tre 
män och grupp Ja-Ja av en kvinna, vilket gör det närmast meningslöst 
att kommentera dessa grupper. Eftersom analysgrupp Ja-Nej omfattar 
nästan åttio procent av (14 av 18) alla med ersättning, så har vi redan 
indirekt beskrivit den genom jämförelserna i föregående stycke.  
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Bland de som fullföljt behandlingen kan grupp Nej-Ja förenklat be-
skrivas som en grupp med fler äldre alkoholiserade män än övriga 
grupper. Grupp Ja-Nej utmärker sig genom en hög andel flergångsin-
skrivna (36 procent eller 9 av 25), medan Ja-Ja inte uppvisar några sär-
skiljande drag från de som någon gång haft rehabiliteringsersättning.  

 
Om vi jämför grupp Nej-Nej bland de som avbröt och de som full-

följde behandlingen framkommer några skillnader. Könsfördelningen 
är jämn (76 jämfört med 73 procent), medan åldersfördelningen är be-
tydligt ojämnare (67 jämfört med 39 procent är under 40 år), andelen 
narkomaner är något högre (47 jämfört med 31 procent), arbetsmark-
nadsförankring något svagare (37 jämfört med 52 procent har sin hu-
vudsaklig försörjning via lön, A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag) och 
andelen flergångsinskrivna är högre (19 jämfört med 5 procent) bland 
de som avbrutit behandlingen än bland de som fullföljt behandlingen 
och som aldrig haft rehabiliteringsersättning (analysgrupp Nej-Nej).  

Utbildningsbidrag vid avbruten och fullföljd behandling 
Knappt 30 procent har haft utbildningsbidrag någon gång 360 dagar 
före/efter den senaste utskrivningen. Det är ingen skillnad i detta avse-
ende mellan de som avbrutit och de som fullföljt behandlingen.  

Det finns något fler män (80 jämfört med 74 procent)272, fler yngre 
(76 jämfört med 48 procent är under 40 år), fler narkomaner (60 jämfört 
med 41 procent) och fler med en svag arbetsmarknadsförankring (60 
jämfört med 37 procent har sin huvudsakliga försörjning via socialbi-
drag, förtidspension, studiemedel o.dyl.) bland de som avbrutit behand-
lingen än bland de som fullföljt behandlingen och samtidigt någon gång 
haft utbildningsbidrag, dvs. som tillhört någon av grupperna Nej-Ja, Ja-
Nej eller Ja-Ja. Den lilla grupp som har haft utbildningsbidrag har i re-
gel fått det efter fullföljd behandling (grupp Nej-Ja). Även bland de 
som avbrutit behandlingen finns samma mönster men det är svagare.  

 
 

                                            
272. Procenttalen kan beräknas från tabellerna B47 och B48, sid. 366 f.  
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Långtidssjukskriven och ersatta sjukdagar – dagar  
I detta och följande avsnitt ska vi undersöka ersättningstidens omfatt-
ning ur olika synvinklar. Vi ska också jämföra hur länge (hur många 
dagar sammanlagt) man har haft olika typer av ersättningar 360 dagar 
före/efter den senaste behandlingen. Av centralt intresse i detta avsnitt 
är också att jämföra de genomsnittliga tiderna för de olika ersättnings-
slagen mellan personer som avbrutit behandlingen och personer som 
fullföljt behandlingen. Vilka likheter och skillnader kan vi iaktta?273 
Med risk för att verka tjatig måste vi än en gång hänvisa till tidigare 
framförda reservationer.  

 
I fokus för intresset i detta avsnitt är att på årsbasis – dvs. 360 dagar 

före/efter den senaste utskrivningen – jämföra hur sjukskrivningsti-
derna (för långtidssjukskrivna och ersatta sjukdagar) utvecklas för de 
som avbrutit behandlingen och för de som fullföljt behandlingen. Un-
derlaget för kommentarerna finns i tabell 56 och 57, sid. 259. 

Vi har tidigare visat274 att bland de som fullföljt behandlingen var 54 
procent (88 av 163) någon gång långtidssjukskriven och 62 procent (101 
av 163) hade någon gång ersatta sjukdagar under tidsperioden 360 dagar 
före/efter den senaste utskrivningen. Bland de som avbröt behandling-
en var 43 procent (37 av 86) någon gång långtidssjukskriven och 52 pro-
cent (45 av 86) hade någon gång ersatta sjukdagar under ovan nämnda 
tidsperiod. Det är bara dessa grupper som kan tidsstuderas.  

För två av analysgrupperna kan vi per definition säga hur genom-
snittstiden har förändrats från perioden före till perioden efter utskriv-
ningen. Det gäller analysgrupp Nej-Ja och Ja-Nej. För grupp Nej-Ja vet 
vi att ingen av personerna i gruppen var sjukskriven eller hade ersatta 
sjukdagar före utskrivningen och att alla blev långtidssjuka eller fick 
ersatta sjukdagar under året efter utskrivningen. För grupp Ja-Nej gäll-
er det omvända förhållandet. Vad vi däremot inte direkt kan se från 
våra redovisade tabeller är hur stora variationerna i tid är mellan olika 

                                            
273. Som vi redan påpekat ett antal gånger så görs jämförelserna enbart med be-

skrivande ambitioner och mot bakgrund av de begränsningar som följer både av 
datas karaktär och av den forskningsdesign som har använts.   

274. Se sid. 251 och sid. 253.  
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personer och olika ersättningsslag. För analysgrupp Ja-Ja kan vi jämfö-
ra tiden för samma personer före och efter utskrivningen. Men av ta-
bellerna ser vi inte hur de individuella förändringarna ser ut. Vi ser 
bara gruppens genomsnittliga nivå och förändring under den aktuella 
tidsperioden. Hur många har ökat/minskat sin tid i långtidssjukskriv-
ning eller sin tid med ersatta sjukdagar? Vi kommer med stöd av data 
att kommentera även dessa förhållanden.  

 
Om vi granskar de två aktuella tabellerna översiktligt, så kan vi se 

att genomsnittsvärdena efter utskrivningen i nästan samtliga fall är hög-
re än genomsnittsvärdena före utskrivningen. Vi har då jämfört Nej-Ja 
(med tider efter) med Ja-Nej (med tider före), trots att grupperna består 
av helt olika personer. Bara för gruppen Ja-Ja är det samma personer 
som jämförs före och efter. Av dessa åtta jämförelser är det bara i ett 
fall som tiden efter genomsnittligt är kortare än tiden före. Det gäller 
genomsnittligt (både medelvärde och median) antal ersatta sjukdagar 
för Nej-Ja (baserat på 7 personer) jämfört med Ja-Nej (baserat på 38 
personer) bland de som fullföljt behandlingen.  

Om vi koncentrerar jämförelserna till de som varit sjukskrivna eller 
haft ersatta sjukdagar både före och efter den senaste utskrivningen 
(analysgrupp Ja-Ja), så framträder ett mycket tydligt och intressant 
mönster. Bland de som avbrutit behandlingen ökar tiderna kraftigt ef-
ter utskrivningen jämfört med situationen före. Vi kan notera närmast 
en fördubbling av medelvärdena och en fyrdubbling av medianvärdena. 
Mönstret bland de som fullföljt behandlingen är närmast status quo, 
möjligen kan vi tala om en svag ökning (kring tio procent), eftersom 
gruppstorlekarna är förhållandevis stora.     

Hur ser det ut under motorhuven? 
Eftersom analysgrupperna i vissa fall är mycket små och enskilda sjuk-
skrivningstider kan få ett stort genomslag, så finns det anledning att 
granska spridningen (variationen) i sjukskrivningstid. I andra fall (ana-
lysgrupp Ja-Ja) finns skäl att även undersöka förekomsten av olika ty-
per av förändringar, dvs. för hur många ökar/minskar sjukskrivnings-
tiden från perioden före till perioden efter utskrivningen? Vi gör denna 
granskning enbart för de långtidssjukskrivna för att illustrera innebörden 
och effekten av dessa variationer och förändringar.  
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Tabell 56 Långtidssjukskrivning (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning efter analysgrupp för personer som avbrutit behandlingen re-
spektive personer som fullföljt behandlingen. Anm.: Små bastal. 

Långtidssjukskrivningar 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Avbruten behandling (86 personer) 

Nej-Nej 49 0 0 0 0 

Nej-Ja 11 0 0 116,9 72,0 

Ja-Nej 10 53,8 46,5 0 0 

Ja-Ja 16 108,6 62,5 203,9 249,5 

Fullföljd behandling (163 personer) 

Nej-Nej 75 0 0 0 0 

Nej-Ja 9 0 0 90,0 63,0 

Ja-Nej 37 32,5 20 0 0 

Ja-Ja 42 128,5 86,0 139,8 91,5 

 

Tabell 57 Ersatta sjukdagar (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning efter analysgrupp för personer som avbrutit behandlingen re-
spektive personer som fullföljt behandlingen. Anm.: Små bastal. 

Ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Avbruten behandling (86 personer) 

Nej-Nej 41 0 0 0 0 

Nej-Ja 9 0 0 61,3 34,0 

Ja-Nej 13 53,9 34,0 0 0 

Ja-Ja 23 107,9 60,0 185,3 240,0 

Fullföljd behandling (163 personer) 

Nej-Nej 62 0 0 0 0 

Nej-Ja 7 0 0 48,8 11,0 

Ja-Nej 38 56,3 41,5 0 0 

Ja-Ja 56 106,0 58,5 117,2 74,0 
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Avbruten behandling: Analysgrupp Nej-Ja (11) och Ja-Nej (10) 
De båda analysgrupperna är små och därmed blir också medelvärdet 
känsligt för enskilda stora eller små värden i sjukskrivningstid. Hur ser 
då sjukskrivningstiderna ut?  

För analysgrupp Nej-Ja bildar de elva sjukskrivningstiderna275 två 
grupper; en grupp av sju personer med korta tider – 6, 8, 13, 13, 37, 72 
och 72 dagar – och en grupp av fyra personer med långa tider – 218, 
225, 300 och 322 dagar. Medelvärdet för den första gruppen blir 31,6 da-
gar (median 13) och medelvärdet för den andra gruppen blir 266,3 dagar 
(median 262,5). Det ger en delvis något annorlunda bild än totalvärde-
na. Av data framgår dessutom att samtliga med kort långtidssjukskriv-
ning är narkomaner, medan ingen är narkoman i den andra gruppen. 
Tre av de fyra som har lång sjukskrivningstid är äldre och har ett löne-
arbete, medan fem av sju i narkomangruppen är under trettio år.  

Även för analysgrupp Ja-Nej bildar sjukskrivningstiderna två grup-
per; en grupp av åtta personer med korta tider – 7, 7, 7, 10, 38, 55, 57 
och 66 dagar – och en grupp av två personer med långa tider – 135, och 
156 dagar. Medelvärdet för den första gruppen blir 30,9 dagar (median 
24) och medelvärdet för den andra gruppen blir 145,5 dagar (median 
145,5). Även här blir bilden delvis något annorlunda när de mer detal-
jerade uppgifterna beaktas. Av data framgår dessutom att de två med 
lång långtidssjukskrivning är män i åldern 30-39 år och att deras huvud-
sakliga försörjning före inskrivningen var sjukpenning. Den ena man-
nen, som är blandmissbrukare har varit inskriven tre gånger. Den and-
ra mannen är narkoman och har varit inskriven en gång, månaden före 
inskrivningen hade han också socialbidrag. Inget lika tydligt mönster 
framträder bland de med kortare långtidssjukskrivning, utom möjligen 
att gruppen domineras av äldre män (minst 40 år).  

Eftersom grupperna är små går det självfallet inte att fästa alltför 
stort avseende vid den bild vi kan teckna av grupperna och deras sam-
mansättning utifrån aktuella data – tillfälligheter kan spela en stor roll i 
dessa sammanhang. Men så här ser det ut med våra data.  

                                            
275. Observera att långtidssjukskrivningen i denna rapport beräknas som antal 

dagar utöver 28, dvs. om man vill beräkna den faktiska sjukskrivningstiden för de 
långtidssjukskrivna, så får man lägga till 28 dagar.   
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Avbruten behandling: Analysgrupp Ja-Ja (16) 
När det gäller denna analysgrupp, så kan vi även studera förändringen i 
sjukskrivningstider. Om vi börjar med att granska sjukskrivningstider-
na före utskrivningen, så kan vi konstatera att de sexton personerna 
uppvisar maximal variation; från 2 dagar till 360 dagar, men att två 
grupper kan urskiljas. En grupp på tio personer som har korta tider 
från 2–80 dagar (genomsnitt 32,8 dagar) och en grupp på sex personer 
som har längre tider från 111–360 dagar (genomsnitt 234,8 dagar).  

Sjukskrivningstiderna efter utskrivningen har i genomsnitt blivit näs-
tan dubbelt så långa (från 108,6 till 203,9 dagar). Men alla har inte fått 
längre sjukskrivningstider och alla har inte heller en lång sjukskriv-
ningstid även om den ökat något.  

En grupp på fyra personer hade kort sjukskrivningstid före utskriv-
ningen (17–80 dagar) och har det fortfarande efter utskrivningen (10–26 
dagar). För tre av dem har tiden efter sjukskrivningen blivit ännu kor-
tare, medan en har ökat med måttliga åtta dagar. Den sammanlagda 
sjukskrivningstiden för dessa fyra har minskat från 149 dagar till 86 da-
gar, dvs. minskat från ett genomsnitt på 37,3 dagar till 21,5 dagar.   

För övriga 12 personer har sjukskrivningstiderna ökat från i genom-
snitt 132 dagar till det dubbla 265 dagar, inklusive en person som var 
sjukskriven under hela perioden, dvs. 360 dagar före och 360 dag efter 
utskrivningen. Den karakteristik vi tidigare har gett av gruppen står sig 
(se sid. 252). Det går inte att se något utmärkande mönster bland de 
olika undergrupper som vi nu har diskuterat.  

Fullföljd behandling: Analysgrupp Nej-Ja (9) och Ja-Nej (37) 
För analysgrupp Nej-Ja bildar de nio sjukskrivningstiderna två grup-
per; en grupp av fem personer med korta tider – 1, 6, 31, 41, och 63 – 
och en grupp av fyra personer med långa tider – 114, 134, 196 och 224. 
Medelvärdet för den första gruppen blir 28,4 dagar (median 31) och 
medelvärdet för den andra gruppen blir 167 dagar (median 165). Även 
denna gång får vi en delvis annorlunda bild än den totalvärdena för-
medlar. Det går inte att se något mönster bland de med korta respekti-
ve långa sjukskrivningstider. Vår tidigare karakteristik av gruppen står 
sig alltså (se sid. 253).  

Analysgrupp Ja-Nej är relativt stor – 37 personer. Även om sjuk-
skrivningstiden varierar, så är variationerna inte så kraftiga (1–154). Det 
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finns inte heller någon riktigt lika tydlig klusterbildning med en grupp 
av korta och en grupp av långa tider, som vi sett tidigare. Påpekas kan 
dock att för 30 personer ligger värdena mellan 1–37 dagar (medelvärde 
15,2 dagar) och för resterande 7 personer varierar sjukskrivningstiderna 
från 60–154 dagar (medelvärde 106,6 dagar). För en karaktäristik av 
gruppen med hjälp av våra bakgrundsfaktorer se sid. 253. 

Fullföljd behandling: Analysgrupp Ja-Ja (42) 
Vi har tidigare noterat att de som fullföljt behandlingen i denna grupp 
uppvisar en svag genomsnittlig ökning av sjukskrivningstid från 128,5 
dagar till 139,8 dagar. Sjukskrivningstiderna före den senaste utskriv-
ningen varierar från 3–360 dagar. Även om det inte finns några riktigt 
klart avgränsade grupper med korta–medellånga–långa sjukskrivnings-
tider, så är sjukskrivningstiden för de flesta under 100 dagar (22 perso-
ner), mellan 100–200 dagar finns betydligt färre (9 personer), och mel-
lan 200–300 dagar ännu något färre (7 personer). De resterande fem har 
alla 360 dagars sjukskrivning, vilket kan ses som en klart urskiljbar 
grupp med maximalt lång sjukskrivning.  

Sjukskrivningstiderna efter den senaste utskrivningen varierar från 1–
360 dagar. Även här saknas några riktigt klart avgränsade grupper med 
korta–medellånga–långa sjukskrivningstid. Men tiden för de flesta är 
under 100 dagar (21 personer), mellan 100–200 dagar finns betydligt fär-
re (7 personer), och mellan 200–300 dagar lika många (7 personer). Av 
de resterande sju personerna har sex 360 dagars sjukskrivning, och en 
355 dagars sjukskrivningstid. Den sistnämnda gruppen är en klart ur-
skiljbar grupp av personer med i stort sett maximalt lång sjukskriv-
ningstid under det aktuella tidsintervallet. 

Om vi därefter betraktar förändringen i sjukskrivningstid, så kan vi 
urskilja två grupper; en grupp som vars sjukskrivningstid har minskat 
(19 personer) och en grupp vars tid har ökat (23 personer). Den grupp 
som har minskat sin sjukskrivningstid har gått från ett genomsnitt på 
159,9 dagar till ett genomsnitt på 59,7 dagar, dvs. de har minskat med 
nästan exakt 100 dagar. Den grupp som har ökat sin sjukskrivningstid 
(inklusive de två som var sjukskrivna 360 dagar före och efter utskriv-
ningen) har gått från ett genomsnitt på 102,6 dagar till ett genomsnitt 
på 206 dagar, dvs. de har ökat med lite drygt 100 dagar.  

Den finns en viss skillnad mellan den grupp vars sjukskrivningstid 
har minskat och den grupp vars tid har ökat. I minska-gruppen är an-
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delen alkoholister relativt ”normal (10 av 19), medan andelen alkoholis-
ter är betydligt högre i öka-gruppen (16 av 23). För övrigt gäller den 
karakteristik av Ja-Ja gruppen som vi tidigare har gjort (se sid. 253).  

Rehabiliteringsersättning – dagar  
I detta avsnitt vill vi på årsbasis – dvs. 360 dagar före/efter den senaste 
utskrivningen – jämföra hur antalet dagar med rehabiliteringsersätt-
ning utvecklas för de som avbrutit behandlingen och för de som full-
följt behandlingen. Underlaget finns i nedanstående tabell (tabell 58).  

Tabell 58 Dagar med rehabiliteringsersättning (medelvärde, median) 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning efter analysgrupp för personer som avbru-
tit behandlingen resprktive fullföljt behandlingen. Anm.: Små bastal. 

Dagar med rehabiliteringsersättning 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Avbruten behandling (86 personer) 

Nej-Nej 68 0 0 0 0 

Nej-Ja 3 0 0 104,1 38,3 

Ja-Nej 14 25,1 18,5 0 0 

Ja-Ja 1 120 120 78 78 

Fullföljd behandling (163 personer) 

Nej-Nej 100 0 0 0 0 

Nej-Ja 9 0 0 27,0 11,0 

Ja-Nej 25 45,5 35,0 0 0 

Ja-Ja 29 29,3 30,0 11,0 9,0 

Vi har tidigare visat276 att bland de som fullföljt behandlingen hade 39 
procent (63 av 163) någon gång rehabiliteringsersättning, medan andel-
en bland de som avbrutit behandlingen var 21 procent (18 av 86), dvs. 
andelen som någon gång har haft rehabiliteringsersättning är nästan 
dubbelt så hög bland de som fullföljt behandlingen jämfört med de 
som avbrutit behandlingen. Det är dessa grupper som kan tidsstuderas. 

En översiktlig före/efter jämförelse av den genomsnittliga tiden med 
rehabiliteringsersättning visar att den i regel är längre före utskrivning-

                                            
276. Se sid. 255.  
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en än efter utskrivningen. Dessutom ser vi att nivån före utskrivningen 
pendlar kring 25–45 dagar, för att efter utskrivningen hamna kring 11 
dagar (analysgrupp Ja-Ja277 vid fullföljd behandling).  

 
Bland de som avbröt behandlingen består analysgrupp Nej-Ja av tre 

personer och Ja-Ja av bara en, vilket gör det närmast meningslöst att 
kommentera dessa ”grupper”. Men vi redovisar ändå vissa uppgifter 
om dem i tabell 59 nedan, samtidigt med data för analysgrupp Ja-Nej, 
som omfattar 14 personer – tretton män och en kvinna, hälften är un-
der 40 år, alkohol är den dominerande drogen (8 av 14).  

Tabell 59 Avbruten behandling, analysgrupp Nej-Ja (3 personer), Ja-Nej (14) och 
Ja-Ja (1) m.a.p rehabiliteringsersättning. Bakgrundsfakta och antal dagar 
– under tidsperioden 360 dagar före/efter senaste utskrivningen – med 
långtidssjukskrivning, rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag.  

Antal dagar före-efter utskrivning  
med tid/ersättning eller bidrag för 

Person Kön Ålder Drogtyp Huvudsaklig
försörjning

Antal  
inskriv-
ningar Långtids 

sjukskrivning  
Rehab. 

ersättning 
Utbildnings-

bidrag  

 Analysgrupp Nej-Ja 

1 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-322 0-38 0-0 

2 Man 40-49 Alkohol A-kassa mm 1 201-349 0-21 0-0 

3 Man 30-39 Narkotika Socialbidrag 1 0-0 0-253 0-0 

 Analysgrupp Ja-Nej 

1 Man 50+ Alkohol Ej svar 1 0-0 8-0 0-0 

2 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-300 17-0 0-0 

3 Man 50+ Narkotika Lön 1 0-13 15-0 0-0 

4 Man 50+ Alkohol Lön 1 7-0 4-0 0-0 

5 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 24-0 0-0 

6 Man 40-49 Alkohol Lön 2 7-0 52-0 0-0 

7 Man 40-49 Övrigt Lön 1 0-0 1-0 0-0 

8 Man 30-39 Alkohol Ej svar 1 23-280 1-0 103-0 

9 Man 30-39 Narkotika A-kassa mm 1 135-0 31-0 0-0 

10 Man 30-39 Narkotika A-kassa mm 1 0-0 20-0 45-35 

11 Man 30-39 Alkohol Lön 1 0-0 4-0 0-0 

12 Man 30-39 Alkohol A-kassa mm 1 313-348 124-0 0-0 

13 Kv. <30 Narkotika Lön 2 0-0 20-0 0-0 

14 Man <30 Narkotika Ej svar 1 111-286 31-0 0-0 

 Analysgrupp Ja-Ja 

1 Kv.  30-39 Alkohol A-kassa mm 1 219-279 120-78 0-0 

                                            
277. För övriga analysgrupper med efter-tider har vi för få fall för att de genom-

snittliga efter-tiderna ska kunna betraktas som något så när stabila.  
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Som framgår av föregående tabell hade merparten sin huvudsakliga 
försörjning via lön eller A-kassa (minst 11 av 14 personer, oklarheten 
om det exakta antalet beror på att uppgift saknas för tre personer). 
Även här är ersättningstiden skevt fördelad (se kolumnen rehab.ersätt-
ning); fem hade ersättning mindre än tio dagar, sju hade ersättning 15–
31 dagar, och två hade ersättning under längre tid (52 resp. 124 dagar).  

 
Ersättningstiderna bland några få av de som fullföljt behandlingen är 

också extremt lång. Före den senaste utskrivningen hade en man och en 
kvinna i analysgrupp Ja-Nej (134 respektive 168 dagar) och efter ut-
skrivningen hade en man i analysgrupp Nej-Ja (111 dagar) långa ersätt-
ningstider. Men i övriga fall var ersättningstiderna betydligt kortare. Se 
tabell B53 i tabellbilagan (sid. 372).  

 
Av totalt 111 ersättningstider (som i många fall kan bestå av flera en-

skilda tider med rehabiliteringsersättning) för både de som avbrutit och 
fullföljt behandlingen före/efter den senaste utskrivningen för 81 per-
soner är 29 tider kortare än 10 dagar, 69 är 10–50 dagar, sju är 51–100 
dagar och sex är över 100 dagar. Det innebär att endast lite drygt tio 
procent av alla tider med rehabiliteringsersättning under en tidsperiod 
av 360 dagar före/efter den senaste utskrivningen är mer än 50 dagar.  

 
Hur förhåller sig de enskilda rehabiliteringshändelserna tidsmässigt 

till den senaste inskrivningen och de eventuella återbesök som gjorts? 
Vi har gjort en specialgranskning av analysgrupp Ja-Ja (29 personer 
som har fullföljt behandlingen) för att se hur sambandet mellan rehabi-
litering och behandling ser ut för denna grupp. Vi har valt att granska 
denna grupp eftersom den på sätt och vis kan karakteriseras som ett 
idealtypiskt fall. I de allra flesta fall sammanfaller rehabiliterings- och 
inskrivningstiden – det kan skilja på någon enstaka dag. Dessutom är 
antalet rehabiliteringsperioder efter utskrivningen i regel lika med an-
talet återbesök, vilket ofta medför att antalet rehabiliteringsdagar efter 
utskrivningen blir lika med antalet återbesök gånger tre; ett återbesök 
pågår i regel i tre dagar. Avvikelserna från detta mönster kan dels bero 
på att en del skrivit in sig för en ny behandling efter den 30 september 
1999 (slutet på vår datainsamlingsperiod), och om de då har haft rehabi-
literingsersättning, så blir tiden efter utskrivningen längre, dels på att 
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några har varit inne i en rehabiliteringsperiod (alla återbesök – efter en, 
två, tre och sex månader – kanske ännu inte är gjorda) och dels på re-
habiliteringsersättningen av olika skäl kan ha utgått under andra tids-
perioder än behandlingsperioden på Vårnäs.  

Tabell 60 Fullföljd behandling, analysgrupp Ja-Ja (29 personer) m.a.p rehabiliter-
ingsersättning. Bakgrundsfakta och antal dagar – under en tidsperiod av 
360 dagar före/efter senaste utskrivningen – med långtidssjukskrivning, 
rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag.  

Antal dagar före-efter utskrivning  
med tid/ersättning eller bidrag för 

Person Kön Ålder Drogtyp Huvudsaklig
försörjning

Antal  
inskriv-
ningar Långtids 

sjukskrivning  
Rehab. 

ersättning 
Utbildnings-

bidrag  

 Analysgrupp Ja-Ja 
1 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-0 27-9 0-0 

2 Man 50+ Alkohol A-kassa mm 1 0-0 3-43 0-51 

3 Man 50+ Övrigt Lön 1 1-0 43-9 0-0 

4 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-0 32-22 0-0 

5 Man 50+ Alkohol A-kassa mm 1 0-0 30-12 0-0 

6 Man 50+ Alkohol Lön 1 19-0 2-8 0-0 

7 Man 50+ Alkohol Lön 1 142-3 14-12 0-0 

8 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-6 27-21 0-47 

9 Kv. 40-49 Övrigt Ej svar 1 0-0 43-5 0-1 

10 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 26-6 0-0 

11 Kv. 40-49 Alkohol Lön 2 0-0 36-1 0-0 

12 Man 40-49 Narkotika A-kassa mm 1 0-0 45-13 0-0 

13 Man 40-49 Narkotika Lön 1 0-0 28-12 0-0 

14 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 30-12 0-0 

15 Man 40-49 Alkohol Ej svar 1 0-0 27-6 0-0 

16 Kv. 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 24-12 0-0 

17 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 31-6 0-0 

18 Kv. 40-49 Övrigt Lön 1 0-0 27-6 0-0 

19 Kv. 40-49 Alkohol Lön 1 3-174 41-9 0-0 

20 Man 30-39 Alkohol Lön 1 0-0 25-12 0-0 

21 Man 40-49 Alkohol A-kassa mm 1 0-0 30-14 0-61 

22 Man 30-39 Narkotika Lön 1 0-0 35-1 0-2 

23 Man 40-49 Övrigt A-kassa mm 1 0-0 29-7 49-105 

24 Man 30-39 Narkotika Ej svar 1 88-0 31-18 1-0 

25 Man 30-39 Narkotika F-pens. mm 4 10-0 33-6 0-0 

26 Kv. 30-39 Narkotika Ej svar 1 0-0 36-14 0-0 

27 Man 30-39 Övrigt Lön 1 0-0 30-13 0-0 

28 Kv. 30-39 Narkotika A-kassa mm 2 0-0 30-3 0-102 

29 Man <30 Narkotika Ej svar 1 0-0 34-8 0-131 
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Utan att ha genomfört denna granskning för de andra analysgrup-
perna kan vi dock notera att tiden med rehabiliteringsersättning för 
personer i analysgrupp Nej-Ja i flera fall är multipler av tre, dvs. många 
tycks ha fått denna typ av ersättning vid sina återbesök (se tabell B53, 
sid. 372 i tabellbilagan). Analogt kan vi också konstatera tiden med re-
habiliteringsersättning för många i analysgrupp Ja-Nej mycket väl tids-
mässigt skulle kunna sammanfalla med en behandlingsperiod.  

Utbildningsbidrag – dagar  
Utbildningsbidraget beslutas av arbetsmarknadsmyndigheterna, men 
betalas ut och administreras av försäkringskassorna. Det är en mer ut-
präglad arbetsmarknadsåtgärd än rehabiliteringsersättningen och avser 
bl.a. att ge stöd till människor så att de kan få en plats på arbetsmark-
naden. Det innebär att vi bör hitta flera socialbidragstagare, studerande 
och liknande grupper som saknar eller förlorat sin förankring på ar-
betsmarknaden bland personer med utbildningsbidrag.  

Tabell 61 Dagar med utbildningsbidrag (medelvärde, median) 360 dagar före/efter 
senaste utskrivning efter analysgrupp för personer som avbrutit behand-
lingen respektive personer som fullföljt behandlingen. Anm.: Små bastal. 

Dagar med utbildningsbidrag 360 dagar före/efter senaste utskrivning 

Analysgrupp Före  Efter  

Beteckning Antal Medelvärde Median Medelvärde Median 

Avbruten behandling (86 personer) 

Nej-Nej 61 0 0 0 0 

Nej-Ja 10 0 0 30,2 21,0 

Ja-Nej 8 48,9 40,5 0 0 

Ja-Ja 7 39,7 39,0 68,0 37,0 

Fullföljd behandling (163 personer) 

Nej-Nej 117 0 0 0 0 

Nej-Ja 27 0 0 64,3 51,0 

Ja-Nej 10 40,5 31,5 0 0 

Ja-Ja 9 61,7 51,0 76,1 71,0 

Vi ser av ovanstående tabell att utbildningsbidraget i regel betalas ut 
under ca 1–2 månader (30–60 dagar), men variationerna är relativt stora 
– från lägst 1 dag till högst 205 dagar om vi ser till samtliga tider (87), 
personer (71) och alla analysgrupper för alla både de som avbrutit och 
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de som fullföljt behandlingen. Totalt hade sexton personer utbild-
ningsbidrag i mer än 100 dagar – bara en hade det både före och efter 
den senaste utskrivningen. Totalt hade tio personer bidrag i mindre än 
10 dagar.  

Bland de 25 personer som hade utbildningsbidrag, men avbröt sin 
behandling hade en hög andel en svag förankring på arbetsmarknaden. 
Nästan 70 procent (17 av 25, varav ej svar från två) hade socialbidrag, 
förtidspension, sjukbidrag, pension, eller försörjde sig på annat sätt 
(t.ex. studiemedel). Andelen med svag arbetsmarknadsförankring var 
betydligt lägre bland de som fullföljde behandlingen – drygt 43 procent 
(20 av 46, varav ej svar från tre), vilket är exakt samma andel som i hela 
Vårnäspopulationen. Det här antyder åter att det tycks vara svårare, 
trots aktiva arbetsmarknadsåtgärder (utbildningsbidrag), att motivera 
personer med en dålig arbetsmarknadsförankring att fullfölja en be-
handling. Vad det beror på är svårare att uttala sig om.  
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Sammanfattning 

Detta kapitel kan ses som en fortsättning och fördjupning av föregåen-
de kapitel. Uppläggning, redovisning och analys är till stora delar likar-
tad mellan dessa två kapitel. Det kan därför finnas skäl att t.ex. läsa 
sammanfattningarna parallellt (se sid. 244 ff). De är samma grupp som 
beskrivs ur lite olika perspektiv. Precis som tidigare har vi dels studerat 
hur många som har haft olika ersättningsslag och dels studerat hur länge 
de har haft dessa ersättningsslag. Skillnaden är att vi i detta kapitel har 
koncentrerat oss på en beskrivning och analys av likheter och skillna-
der mellan de som avbrutit och de som fullföljt behandlingen. Vi arbe-
tar dessutom enbart med tidsperioden 360 dagar före/efter den senaste 
utskrivningen.  

Det empiriska underlaget i kapitlet utgörs av data för 249 av de totalt 
461 personer som har varit inskrivna på Vårnäs (54 procent av hela vår 
population) och som kan studeras 360 dagar före/efter den senaste ut-
skrivningen. Vi har ett bortfall på 10 procent (48 personer), som avvi-
ker på många sätt från den studerade gruppen; avbrotten är t.ex. nästan 
dubbelt så vanliga. Den dryga tredjedel av populationen (164 personer), 
som inte har en efterperiodlängd på 360 dagar (inskrivna på Vårnäs un-
der den senare delen av studieperioden) och av den anledningen inte 
studeras här, tycks fullfölja behandlingen i något högre utsträckning än 
personerna i den grupp som vi har studerat i detta kapitel; drygt 70 
procent jämfört med 65 procent. Det betyder att den grupp som analy-
seras i detta kapitel inte är representativ för hela den aktuella Vårnäs-
populationen. Av de 249 personerna som har studerats i kapitlet avbröt 
86 behandlingen, medan 163 fullföljde den i varierande omfattning.  
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Hur många och vilka?  
Av de som avbröt behandlingen har ca 43 procent varit långtidssjuk-
skrivna och ca 52 procent har haft ersatta sjukdagar någon gång under 
perioden. Av de som fullföljde behandlingen har ca 54 procent varit 
långtidssjukskrivna och ca 62 procent har haft ersatta sjukdagar någon 
gång under perioden.  

En grov karakteristik av de som avbrutit respektive fullföljt behand-
lingen redovisas i nedanstående tabell.278 Av de som avbrutit behand-
lingen har flertalet aldrig varit långtidssjukskrivna (57 procent eller 49 
av 86) under den aktuella tidsperioden (analysgrupp Nej-Nej), medan 
det omvända förhållandet råder bland dem som har fullföljt behand-
lingen (54 procent eller 88 av 163).  

Tabell 62 Person med avbruten/fullföljd behandling uppdelade dels efter de som 
aldrig har varit långtidssjukskrivna (analysgrupp Nej-Nej) och dels efter 
de som någon gång har varit långtidssjukskrivna (Övriga, dvs. analys-
grupperna Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) 360 dagar före/efter den senaste ut-
skrivningen och fördelade efter några bakgrundsfaktorer. Som ett jämfö-
relseunderlag redovisas procentfördelningen i hela Vårnäspopulationen 
för samma bakgrundsfaktorer (kolumnen Alla). Procent och antal.  

Avbruten behandling 
(86 personer) 

Fullföljd behandling 
(163 personer) Bakgrundsfaktorer 

Nej-Nej Övriga Nej-Nej Övriga 

Alla 

Kvinnor 20% 22% 27% 26% 27% 

Under 40 år 76% 48% 45% 27% 41% 

Narkotika 47% 41% 39% 20% 30% 

Lön och a-kassa mm 28% 68% 49% 79% 51% 

ANTAL 49 37 75 88 461 

Om vi jämför den grupp som avbryter behandlingen med den grupp 
som fullföljer behandlingen framträder några karakteristiska mönster. 
Bland dem som avbrutit behandlingen är kvinnoandelen lägre, andelen 
yngre högre, andelen narkomaner högre och arbetsmarknadsanknyt-
ningen sämre än bland de som fullföljt behandlingen. Detta mönster 
gäller grupperna (avbrutna/fullföljda behandlingar) som helhet, och i 
huvudsak även för de båda delgrupper (Nej-Nej respektive Övriga), 
som redovisas i tabellen. Ett undantag är att kvinnoandelen inte skiljer 
sig mellan delgrupperna inom respektive grupp. Däremot är skillna-

                                            
278. Tabellen är en bearbetning av tabell B41 och B42, sid. 360 f.  
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derna när det gäller ålder och arbetsmarknadsanknytning mycket stora 
mellan delgrupperna bland de som avbrutit respektive de som fullföljt 
behandlingen. Narkotikaandelen uppvisar inte riktigt samma tydliga 
mönster.  

Utifrån tabellen kan vi rekonstruera två typgrupper (extremgrupper) 
av missbrukare. Dels en mindre (49 personer) ”svårbehandlad” grupp av 
främst yngre män med dålig arbetsmarknadsförankring som i stor ut-
sträckning hänger sig åt narkotikamissbruk (analysgrupp Nej-Nej, av-
bruten behandling) och dels en större (88 personer) mer ”lättbehand-
lad” grupp av främst äldre alkoholmissbrukande kvinnor och män med 
en förhållandevis god arbetsmarknadsförankring (Övriga, fullföljd be-
handling). En liknande analys av ersatta sjukdagar ger i stort sett exakt 
samma resultat (se tabell B54, sid. 373).279 När vi här talar om ”svårbe-
handlad” eller ”lättbehandlad”, så är det namn på statistiska kategorier.  

 
Ungefär en tredjedel av den grupp som här studeras (18+63 av 249 

personer) har någon gång haft rehabiliteringsersättning under den aktu-
ella tidsperioden (se tabell B54, sid. 373). Ungefär 20 procent av de som 
avbrutit behandlingen har haft detta ersättningsslag (18 personer), me-
dan nästan dubbelt så hög andel (39 procent) av de som fullföljt be-
handlingen har haft rehabiliteringsersättning (63 personer). Arbets-
marknadsanknytningen är självfallet hög – även med vårt något brist-
fälliga mått – bland de som har haft rehabiliteringsersättning. I den 
mycket lilla grupp som har fått ersättning och avbrutit behandlingen är 
yngre narkomaner överrepresenterade (sju män och två kvinnor är un-
der 40 år och sex av dem missbrukar narkotika). I den större grupp 
som har fått ersättning och fullföljt behandlingen är drygt 70 procent 40 
år och äldre, de flesta av dessa är alkoholister (33 av 45), männen i nå-
got högre utsträckning än kvinnorna. Andelen narkomaner bland de 
äldre är alltså mycket låg (9 procent eller fyra män av de totalt 45 per-
soner som är minst 40 år). Bland fåtalet personer under 40 år som full-
följt behandlingen dominerar narkomanerna (12 av 18 personer).  

                                            
279. Även om Nej-Nej gruppens storlek och sammansättning varierar beroende 

på vilket ersättningsslag som studeras och vilka uppdelningar som görs (t.ex. av-
bruten/fullföljd behandling), så gäller i grova drag den bild som vi just har presen-
terat. Vi kommer därför inte att ta upp Nej-Nej gruppen när de andra ersättnings-
slagen diskuteras.   
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Knappt 30 procent av den studerade gruppen har haft utbildningsbi-
drag (25+46 av 249), se tabell B54, sid. 373. Andelen med bidrag är lika 
stor bland de som avbrutit behandlingen, som bland de som fullföljt 
den. Utbildningsbidraget riktas i hög utsträckning till personer under 
40 år (56 respektive 59 procent). Bland de som har avbrutit behandling-
en och fått utbildningsbidrag är andelen narkotikamissbrukare dubbelt 
så hög som i populationen som helhet (60 procent jämfört med 30 pro-
cent). De som har avbrutit behandlingen har även en svag förankring 
på arbetsmarknaden (32 procent jämfört med 51 procent). Bland de 
som fullföljt behandlingen och har haft utbildningsbidrag är andelen 
narkomaner något högre än i hela Vårnäspopulationen (38 procent 
jämfört med 30 procent), men fortfarande betydligt lägre än hos de 
som avbrutit behandlingen.  

Hur länge? 
Vi har uppgifter för drygt hälften av Vårnäspopulationen (249 perso-
ner), men – och det är viktigt att vara medveten om det – en stor del av 
denna hälft har inte varit långtidssjukskriven (124), haft ersatta sjukda-
gar (103), rehabiliteringsersättning (168) eller utbildningsbidrag (178) 
under den aktuella tidsperioden. Det innebär att våra tidsberäkningar 
baseras på en mindre del av totalpopulationen; sjukskrivningstiderna 
baseras på ca 27-32 procent, tiderna med rehabiliteringsersättning på ca 
18 procent och tiderna med utbildningsbidrag på ca 15 procent av total-
populationen. Dessa tidsuppgifter kommer att diskuteras och redovisas 
dels för personer som avbrutit sin behandling och dels för personer 
som har fullföljt sin behandling.  

 
Vi konstaterade i föregående kapitel att sjukskrivningstiderna efter 

utskrivningen var längre än de var före utskrivningen för analysgrupp 
(Ja-Ja). Vi kan nu se att det till stor del är en effekt av att de som avbru-
tit behandlingen har fått nästan dubblerade (genomsnittliga) sjukskriv-
ningstider efter utskrivningen jämfört med situationen före utskriv-
ningen. De som fullföljt behandlingen har en måttlig ökning på cirka 
tio procent av den genomsnittliga sjukskrivningstiden. Mönstret är lik-
artat vare sig vi betraktar långtidssjukskrivning eller ersatta sjukdagar.  

Men som en fördjupad analys av de enskilda tiderna visar varierar 
dessa i många fall relativt kraftigt. Här har vi endast fördjupat oss i 
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gruppen långtidssjukskrivna, eftersom allt talar för att mönstret är lik-
artat även för gruppen med ersatta sjukdagar. När det gäller analys-
grupp Ja-Ja kan vi också konstatera att den omfattar personer som 
sänkt sin sjukskrivningstid och personer som ökat sin sjukskrivnings-
tid. Bland de som avbrutit behandlingen är det en mindre andel (25 
procent eller 4 av 16) som har sänkt sin sjukskrivningstid än bland de 
som fullföljt behandlingen (45 procent eller 19 av 42).  

Bland personer som avbröt behandlingen är, trots ett visst flöde mel-
lan sjukskrivna och icke-sjukskrivna, andelen (och antalet) sjukskrivna 
före (26 personer) och efter utskrivningen(27 personer) relativt kon-
stant. Bland personer som fullföljt behandlingen sjunker andelen (och 
antalet) sjukskrivna från perioden före utskrivningen (79 personer) till 
perioden efter utskrivningen (51 personer) med nästan 20 procent. 
Mönstret är likartat för ersatta sjukdagar och om siffrorna skiljer sig.  

Förändringarna när det gäller övriga analysgrupper är enkel att 
sammanfatta. Alla i analysgrupp Nej-Ja har (definitionsmässigt) ökat 
sin sjukskrivningstid, alla i analysgrupp Ja-Nej har (definitionsmässigt) 
minskat sin sjukskrivningstid och alla i Nej-Nej saknar registrerad 
sjukskrivningstid.  

 
Rehabiliteringsersättningen är i många fall direkt relaterad till be-

handlingen på Vårnäs, dels sammanfaller en av rehabiliteringstiderna i 
många fall nästan exakt med inskrivningstiden, dels sammanfaller re-
habiliteringstiderna efter den senaste utskrivningen i många fall med de 
registrerade återbesöken efter en, två tre och sex månader (tre dagar per 
tillfälle). Avvikelserna från detta mönster kan bero på nya inskriv-
ningar eller återbesök, som vi inte har med i våra data, eller på någon 
rehabilitering som inte har med behandlingen på Vårnäs att göra. 

 
Det är relativt få som har haft utbildningsbidrag. Två tredjedelar av 

alla med detta bidrag har haft det i 10–100 dagar. De som fullföljt be-
handlingen har i genomsnitt bidraget under längre tid än de som av-
brutit behandlingen. Vi har tidigare i bl.a. sammanfattningen karakte-
riserat gruppen.  
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Reflexioner och perspektiv  

Statistiken är genomtröskad på längden och på tvären. Vi befinner oss 
äntligen vid vägs ände. Tabellerna som ska spegla resultat eller funna 
mönster är många. Statistiken och tabellerna kan ses som en serie 
skärmbilder av Vårnäspopulationen och av den verksamhet som be-
drivs på Vårnäs. Vad är kontentan av allt detta grävande i statistikens 
och siffrornas värld? Har vi blivit klokare? Vad vet vi? Och vad mer 
behöver vi och vill vi veta?  

Vi ska i detta slutavsnitt göra några korta reflexioner och delvis 
lämna våra många gånger datanära analyser inne i rapporten, som har 
backats upp av en uppsjö av data och tabeller i text och bilagor. Det 
innebär att vi ni i stort lämnar siffrornas förrädiskt fasta mark.  

Men vi vill ändå avslutningsvis påpeka att kvantitativa analyser för-
utsätter för att bli meningsfulla också en kvalitativ förståelse av datas 
egenskaper och karaktär. Alla reservationer och tillkortakommanden 
som data regelbundet är behäftad med och som utgör en integrerad del 
av deras tillkomsthistoria bör beaktas – idealt. Även om vi i vetenskap-
ligt nit har försökt lägga alla korten på bordet, så finns det självfallet 
inslag av tyst kunskap och mer eller mindre fördomsstyrda tolkningar 
i våra analyser. Det får vara något för kritikerna att bita i. Och för oss 
att dra lärdom av – i sinom tid.  

Är behandlingen på Vårnäs effektiv? 
En naturlig fråga att ställa sig efter alla dessa sidor är om behandlingen 
på Vårnäs kan anses vara bra, effektiv eller framgångsrik? Vårt första 
svar är att vi inte har undersökt den frågan. Vi saknar till stor del rele-
vanta data för att besvara den frågan. Men vi har en del uppgifter som 
kan kasta lite ljus över frågeställningen. Dels har vi uppgifter om anta-



Avslutning  Centrum för välfärdsforskning 

 278

let återinskrivningar och dels har vi uppgifter om i vilken omfattning 
varje enskild individ har genomgått behandlingsprocessen.  

Genom att bearbeta återinskrivningsuppgifterna har vi visat att om-
kring 25 procent kommer tillbaka för en ny inskrivning inom ett år (se 
sid. 102). Det är naturligtvis en underskattning av antalet återfall i olika 
typer av missbruk, men vi har inga data i vårt eget material för att upp-
skatta denna underskattning. Dessutom bör det påpekas att andelen 
återfall är starkt beroende av längden på den tidsperiod under vilken 
återfallen registreras. Om tiden utsträcks till t.ex. två eller tre år, så 
kommer självfallet fler att bli återinskrivna.  

Genom att studera hur många som fullföljer behandlingsprocessens 
fem steg, enligt det behandlingsindex (se sid. 124) som vi har skapat, 
kan vi få ett mått på den institutionella effektiviteten. Hur många läm-
nar Vårnäs under avgiftningsfasen? Hur många avbryter under pågåen-
de behandlingsfas? Hur många fullföljer behandlingen? Och hur många 
gör de planerade återbesöken (eller en del av dem)? Vi redovisar värdet 
på behandlingsindex vid den senaste utskrivningen i följande tabell.  

 
Värde på behandlingsindex 

 
1 2 3 4 5 

Summa 

Antal 111 55 99 105 91 461 

Procent 24 12 21 23 20 100 

Av alla inskrivna avbryter 36 procent behandlingen (indexvärde 1 el-
ler 2), medan 64 procent fullföljer denna i varierande omfattning (in-
dexvärdena 3, 4 eller 5). Men det här innebär att vi har räknat med de 
som inte går vidare efter avgiftningsfasen, vilket inte alltid görs. Om vi 
räknar bort dessa får vi ett ”bättre” resultat eller åtminstone en högre 
siffra. Då avbryter 55 av 350 (=461 – 111), dvs. ca 16 procent istället för 
36 procent, behandlingen. Det innebär omvänt att ca 84 procent full-
följer behandlingen. Nu bör det påpekas direkt att det viktiga inte är 
att få en hög siffra, utan att vi vet vad den står får och att den i största 
möjliga utsträckning också är jämförbar med andra siffror.  

I brist på andra data kan vi försöka relatera dessa ”behandlingsresul-
tat” till liknande uppgifter för andra behandlingshem. Det finns t.ex. 
en äldre studie av behandlingshemmet Nämndemansgården,280 som ar-

                                            
280. Larsson 1992.   
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betar efter Minnesotamodellen och AA. Nu är detta inte platsen för en 
mer ingående jämförelse av de båda behandlingshemmen, men författa-
ren till studien av Nämndemansgården Stig Larsson redovisar siffror 
för hur många som fullföljt behandlingen som är i det närmaste iden-
tiska med våra siffror för Vårnäs. För perioden 1987–1989 skrevs 693 
patienter in på Nämndemansgården, men då 101 personer avbröt be-
handlingen innebär det att 85 procent fullföljde behandlingen. Nämn-
demansgården hade nästan exakt samma könsfördelning som Vårnäs, 
medan åldersstrukturen skiljde sig mellan hemmen. Nämndemans-
gården hade bara fyra procent under 30 år (Vårnäs 15 procent), och 
även något färre äldre, däremot hade man nästan tio procent fler i ål-
dern 40–49 år. Nämndemansgården hade också betydligt fler alkoholis-
ter (63 procent, Vårnäs 51 procent), färre narkomaner (ca 8 procent, 
Vårnäs 30 procent). Sammantaget ger det ett intryck av att Nämnde-
mansgården kan ha haft ett enklare klientel att arbeta med än vad man 
hade på Vårnäs i slutet av 1990-talet, vilket skulle kunna tolkas som att 
Vårnäs har varit minst lika effektiv i sitt behandlingsarbete som 
Nämndemansgården tidigare var. Nu är ingenting statiskt utan de båda 
behandlingshemman har vidareutvecklat sitt arbete, samtidigt som det 
är sannolikt att missbruksproblematiken på olika sätt kan ha blivit svå-
rare. Jämförelsen har alltså inte som mål att utnämna vem som är ”bäst 
i klassen”, utan avsikten är att få olika hållpunkter för att bedöma re-
sultatet. Vårnäs förefaller alltså att ligga väl framme på behandlings-
fronten – om vi utgår från att nämndemansgården är en rimligt bra re-
ferenspunkt.  

Larsson, som också har gjort en uppföljande studie av personer in-
skrivna på Nämndemansgården (bortfall 39 procent), fann att ungefär 
hälften av de inskrivna hade haft återfall ca 12–14 månader efter ut-
skrivningen. Även om det kanske är ett lite vågat grepp, så skulle vi 
kunna använda dessa uppgifter för att få en viss uppfattning om mör-
kertalet mellan de som blir återinskrivna på Vårnäs och de som har 
återfall utan att skriva in sig igen; en problematik som vi berörde ovan. 
Slutsatsen blir att det kanske bara är ungefär hälften av de som har 
återfall som skriver in sig igen inom ett år. Denna slutsats får dock tas 
med en god nypa grovsalt. Andra studier281 av s.k. Minnesotabehand-

                                            
281. Larsson 1992:63 f.    
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ling, som det ju är frågan om både på Vårnäs och Nämndemansgården, 
visar på en mycket stor variation när det gäller återfallsfrekvensen. 

Vi skulle också kunna relatera dessa behandlingsuppgifter inom den 
öppna behandlingsvården till liknande uppgifter från den slutna LVM-
vården (tvångsvården). En mycket grov och ytlig jämförelse med den 
statistik som Gerdner282 lyfter fram och som rör ett flertal (19) studier 
av olika LVM-institutioner 1982–1996 för totalt ca 2 600 personer (alla 
har dock inte varit tvångsintagna) visar att behandlingsresultatet vid 
dessa i många fall har varit betydligt lägre än vid de två öppna behand-
lingsinstitutioner som vi just har diskuterat. Gerdner anger att 7–47 
procent hade förbättrat sig – vilket innebär att alla inte behöver ha va-
rit helt drogfria för att bedömas som förbättrade – under en period av 
6–24 månader283 efter utskrivningen. Med detta har vi redovisat några 
hållpunkter mot vilka behandlingsresultaten på Vårnäs kan relateras.  

Framtida forskningsfrågor 
Detta för oss osökt över till olika möjliga framtida forskningsfrågor 
som vi menar skulle kunna ställas med utgångspunkt i frågeställningar, 
problem och kunskapsluckor, som bl.a. påvisats i de tidigare studierna. 
Genom att utveckla och bredda analyserna – kanske i form av ett bre-
dare missbruksprojekt (paraplyprojekt) med flera inblandade forskare – 
skulle en fördjupad och mer helhetsbetonad bild av hela behandlings-
komplexet med fokus kring Vårnäs kunna växa fram. De hitintills 
gjorda studierna skulle kunna vara en första inledande början på ett så-
dant projekt.  

Vi ska i detta avslutningsavsnitt helt kort antyda några möjligheter 
att gå vidare med Vårnässtudien. Vi ska också visa på några studier som 
skulle kunna utgöra en viktig komplettering av de studier som redan 
finns av Vårnäs och dess klienter.  

En naturlig fortsättning och fördjupning av Vårnässtudien är att på 
olika sätt gå vidare med de kvantitativa analyserna. Det handlar bl.a. 
om att samla in och anpassa DOK-data med nya klienter för resterande 
tid under 1999, samt år 2000–2002; vilket borde ge ytterligare kanske 

                                            
282. Gerdner 2000.   
283. Att inte koppla förbättringen mer exakt till en bestämd tidsperiod (t.ex. 6 

månader, 12 månader, 24 månader) eller åtminstone ett snävare tidsintervall gör 
uppgifterna svårbedömda (inexakta). Vi har inte haft tid att gå in i källmaterialet.  
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500–700 personer att studera. En del av de, på så sätt, nyinsamlade upp-
gifterna kommer att även omfatta ett antal personer som tidigare har 
varit inskrivna på Vårnäs. Utöver denna komplettering kan det även 
vara av intresse att få tillgång till samma typ av uppgifter från RFV 
både för den aktuella populationen och för de nytillkomna klienterna 
från senhösten 1999 till åtminstone år 2001.  

En annan kompletterande möjlighet vore att på olika sätt matcha 
Vårnäsklienterna mot registerdata i t.ex. SCB:s databas Louise, som för 
tillfället innehåller uppgifter om bl.a. arbetsmarknad, ekonomi (social-
bidrag, a-kassa och sjukpenning) och utbildning för samtliga individer 
under 1990–1999. Inom ungefär ett år kommer uppgifter även att finns 
för ytterligare ett par år. Det finns även andra registerdata som skulle 
kunna vara av intresse.  

Problemen kring sjukskrivning, rehabilitering och andra hälsorele-
vanta och arbetsmarknadsinriktade frågor för den speciella grupp som 
missbrukarna utgör kan behöva intensivstuderas för att bl.a. undersöka 
vilken betydelse olika åtgärder har, hur missbrukarna får del av dem 
och under vilka villkor. I tidigare forskning har man bl.a. påtalat att 
det finns en dold könsdiskriminering, som gör att kvinnor i mindre ut-
sträckning får del av (t.ex. kostsamma) rehabiliteringsåtgärder och ut-
bildningsinsatser.284 Vi har sett att kön, liksom ålder och typ av drog-
missbruk på olika sätt hänger samman med sjukskrivning, rehabiliter-
ing och utbildningsstöd. Ofta i olika konstellationer med typ och grad 
av arbetsmarknadsanknytning. Här kan också finnas skäl att studera 
hur olika missbrukskarriärer utvecklas i ett längre tidsperspektiv för 
att få en bättre helhetsförståelse av vad som konstituerar och upprätt-
håller ett missbrukarliv.  

Ytterligare en typ av möjliga studier vore att göra olika typer av 
kostnads- och intäktsanalyser av behandlingen på olika nivåer; individ, 
organisation och samhälle. Dessa kan dels göras med faktiska data och 
dels med olika typer av mer schabloniserade uppgifter.  

Ett viktigt och naturligt komplement till de studier som redan finns 
kunde vara att genomföra olika former av klientstudier för att på olika 
sätt följa upp vad som händer med klienterna som lämnar och har 
lämnat Vårnäs efter en inskrivning. Hur har det gått för dem? Har de 

                                            
284. Bäckström 1997.  
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arbete, familj och ett ordnat socialt liv? Har de kontakter med AA eller 
NA? Har de kunnat hålla sig drogfria? Här kan man även tänka sig 
kombinera detta med olika former av uppföljningsstudier, eventuellt 
med vissa mellanrum. Genom att utveckla (enkla) rutiner borde man 
också kanske kunna samla in vissa användbara basfakta om hur verk-
samheten på Vårnäs fungerar för klienterna och hur vardagen gestaltar 
sig för dem, som ett komplement till de rutinmässiga DOK-enkäterna 
som fylls i vid inskrivningarna.  

Ett exempel på den här typen av enkla men användbara uppgifter är 
de datum för när avgiftning och behandling avbryts eller påbörjas, som 
har samlats in för denna studie på vårt initiativ. Dessa uppgifter har se-
dan kunnat användas för att bl.a. beskriva hur själva behandlingspro-
cessen fullföljs i olika avseenden.   

Andra möjliga studier skulle kunna vara mer inriktade på t.ex. själva 
behandlingsverksamheten och det som sker där. Olika klientgrupper 
kan intensivstuderas. Rekryteringen till Vårnäs via externa kanaler 
som t.ex. Bojen-projektet i Borlänge kunde också vara värt ett studium.  
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Bilaga 1: Data för Katrineholmsperioden 285  

Variabler och variabelvärden som används för att beskriva personer in-
skrivna under den s.k. Katrineholmsperioden 1/7 1996 – 31/12 1997, 
dvs. innan DOK-systemet infördes på Vårnäs den 1 januari 1998, samt 
svarsfördelning för alla inskrivna under Katrineholmsperioden (89) re-
spektive enbart inskrivna under samma period (66 personer).  

 
Variabelnamn Variabelvärde, variabelbeskrivning och svarsfördelning  

Missbruk 

0 = Ej uppgett,  1 1 
1 = Alkohol,  44 35 
2 = Narkotika  8 4 
3 = Tabletter,  0 0 
4 = Alkohol och narkotika,  12 7 
5 = Alkohol och tabletter,  15 12 
6 = Narkotika och tabletter,  2 1 
7 = Alkohol, narkotika och tabletter 7 6 

Familjetyp 

0 = Ej uppgett,  5 4 
1 = Ensamstående utan barn under 18 år,  55 39 
2 = Ensamstående med barn under 18 år,  4 3 
3 = Gift/sambo utan barn under 18 år,  5 4 
4 = Gift/sambo med barn under 18 år,  9 7 
5 = Gift/sambo som inte uppgett barn,  6 5 
6 = Ensamstående/Änkeman som inte uppgett barn 5 4 

Bostad  
0 = Ej uppgett  2 1 
1 = Ja (personen har fast adress),  79 59 
2 = Bostadslös.   8 6 

Sysselsättningskategori 

0 = Ej uppgett,  26 20 
1 = Förtidspensionär,  8 7 
2 = Yrke (dvs. personen har sysselsättning),  30 23 
3 = Arbetslös,  14 8 
4 = Pensionär,  6 5 
5 = Annat 1 0 
6 = Studerande.  4 3 

                                            
285. Dataunderlaget har insamlats av Tomas Degerlund och Mattias Jansson för 

deras C-Uppsats i socialt arbete hösten 1999 vid Örebro Universitet.  
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Bilaga 2: Postbeskrivning för RFV register  

Av 461 personer som varit på Vårnäs behandlingshem under perioden 
1 juli 1996 – 30 september 1999 har 399 minst en ersättningsuppgift i 
RFVs Historikregister vid uttagstillfället den 10 april 2000. Totalt finns 
7 723 ersättningsposter under perioden 1993 – 10 april 2000.286 Totalt 
har 396 personer 6 778 ersättningsposter av typ SP, RH eller UB under 
perioden 1993 – 10 april 2000.  

 
Variabel-
namn 

Antal po-
sitioner Innehåll och koder 

PNR 10 Personnummer.  

ERSSLAG 3 

Ersättningsslag: SP = Sjukpenning, RH = Rehabilitering,  
UB = Sjukpenning under utbildning, KAS = Kontant arbetsmarknadsstöd, 
FP = Föräldrapenning, TFP = Tillfällig föräldrapenning,  
NP = Närståendepenning, NV = Närståendevård. 

ANM 8 Anmälningsdatum (på formen ÅÅÅÅMMDD).  

FROM 8 Från och med datum (på formen ÅÅÅÅMMDD).   

TOM 8 Till och med datum (på formen ÅÅÅÅMMDD).   

DAGAR 4 Antal ersatta dagar (mellan FROM och TOM).  

OMF 3 
Omfattning (100 = hel ersättning, 75 = trefjärdedels ersättning, 50 = 
halv ersättning, 25 = Kvarts ersättning och 0 = Ingen ersättning).  

STATUS 1 
Ärendets status (0 = Pågående, 6 = Avslutad, avslag, 7 = Avslutad, ej av-
hörd, ej inkommer, ej påbörjad, 8 = Studieavbrott vid utbildningsbidrag, 9 
= Avslutad).  

LIMARK 1 

Markering om läkarintyg (0 = Uppgift saknas, 1 = Kort sjukfall med läkar-
intyg, 2 = Läkarintyg föreläggande (LI måste finnas från dag 1),  
3 = Ej läkarintyg föreläggande, 4 = Har ingått ingått i bearbetning/ pröv-
ning om LI från första sjukdag, 5 = Kod 1+2, 6 = Kod 1+3. (Används ej 
här). 

PERIOD 3 Period för ersslag. (Används ej här).  

                                            
286. Det finns 22 poster (5 personer) med minst ett ”anmälningsdatum” eller ett 

”från och med datum” från 1991 eller 1992. Alla utom en är SP-händelser.  
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Bilaga 3: Anonyma Alkoholisters 12 steg 

Nedan redovisas de 12-stegen i AA, såsom de återges i två olika svenska 
böcker om missbruk.287 Den religiösa tonen är mycket framträdande i 
texten, men den har modifierats för att göra stegen acceptabla även för 
icke religiösa genom att man till ordet Gud lagt till uttrycket ”sådan vi 
själva uppfattade honom”. Behandlingsprogram som arbetar efter 
Minnesotamodellen arbetar utifrån dessa tolv steg.  
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför spriten (alkoholen) – att vi för-

lorat kontrollen över våra liv. 
2. Vi kom till insikt om att en kraft, starkare än vår egen (vi själva), 

kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud sådan vi 

själva uppfattar honom (uppfattade Honom). 
4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering 

av vårt eget jag (självrannsakan). 
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel 

och brister och innebörden av dem. 
6. Vi var (är) helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa 

karaktärsfel. 
7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa 

och var beredda att gottgöra dem alla. 

                                            
287. Löfgren, Nelson-Löfgren (1992:II) respektive Fridell (1996:168). Fridells 

textalternativ anges inom parentes och ersätter den kursiverade texten (anm.: vår 
kursivering). Endast i steg 11 är avvikelsen mer omfattande.  
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9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan 
att skada dem eller andra. 

10. Vi fortsatta vår moraliska inventering (självrannsakan) och erkände 
genast om vi hade fel.  

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kon-
takt med Gud, sådan vi uppfattade honom (Honom), [varvid vi en-
dast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den, 
vår anm.: texten inom klammerparentes finns ej med i Fridell, där-
emot finns denna text i den engelska versionen av stegen].  

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvak-
nande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister 
och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. 

Länkarnas sju punkter 
Det kan vara av intresse att jämföra dessa tolv steg med Länkarnas sju 
punkter. En sådan jämförelse har gjorts av Helmersson Bergmark 
(1998). De första fem punkterna motsvarar AA:s första fem punkter, 
medan länkarnas punkt 6 och 7 motsvarar punkt 8 respektive punkt 12 
hos AA. (Översättningen till engelska av Helmersson Bergmark från 
”Vi Länkar”, 1987, 4). Länkarnas sju punkter finns även i en ”lång” 
version, som utförligare förklarar innebörden i varje enskild punkt.288  

1. Admit that you are powerless over alcohol.  
2. You must believe in a power that is greater than your own. 
3. Do not demand anything from your fellow beings. 
4. We aim for absolute honesty, purity, love for your fellow beings 

and unselfishness. 
5. Admit your faults and imperfections to some other human being.  
6. Resolve all conflicts to others and try to make up for your mis-

takes.  
7. As you were helped you shall help others.  

                                            
288. Se t.ex. http://home1.swipnet.se/~w-18220/lankarna.htm (länkarnas hem-

sida). 
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Det finns uppenbara likheter, men också skillnader mellan de båda 
rörelserna. I Länkarnas text saknas t.ex. ”Gud” helt. Länkarna kan be-
traktas som en svenska variant av AA, men den är mer samhällstill-
vänd och betonar inte anonymiteten och det ekonomiska oberoendet 
lika kraftigt som AA. I Sverige har länkarna länge varit den stora orga-
nisationen. Efter 30 år i Sverige – i mitten på 1980-talet – hade AA 
mindre än 500 deltagare. Expansionen kom när Minnesota-modellen på 
bred front började introduceras i Sverige 1983-84.  
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Bilaga 4: Index, mått och begrepp 

Drogtyp 
I DOK-formuläret registreras bruket av droger med ja-nej svar på fem 
olika drogalternativ – alkohol, narkotika, lösningsmedel, narkotika-
klassade läkemedel och dopingpreparat (se Bilaga 6: DOK-enkäten, sid. 
312). Genom att kombinera dessa svar har vi skapat två drogindex – ett 
mer detaljerat och ett grövre med endast tre alternativ. Genom att 
motsvarande uppgifter även finns för de som var inskrivna på Vårnäs 
innan DOK-systemet infördes (se Bilaga 1: Data för Katrineholmsperio-
den, sid. 293) kan även dessa personer tilldelas ett värde på indexet.  

Tabell Antal personer fördelade efter typ av drogkonsumtion.  

Droger och drogkombinationer Drogtyp (detaljerad) Drogtyp (grov indelning)

Enbart alkohol 235 235 

Enbart narkotika 28  

Alkohol + Narkotika 31  

Narkotika + Läkemedel 15  

Alkohol + Narkotika + Läkemedel 64  

Narkotika + annat   138 

Enbart läkemedel 2  

Alkohol + Läkemedel 49  

Lösningsmedel + Kombinationer 28  

Dopingpreparat + Kombinationer 7  

Övriga kombinationer  86 

Totalt antal 459 459 
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För två unga män, som bara varit inskrivna en gång var under några 
få dagar, saknas uppgift om typ av drog (droger), som föranlett inskriv-
ning. Den ena skrevs ut i december 1997 (Grupp 1) och den andra i 
mars 1998 (Grupp 4A). Två av de sju som brukar ”dopingpreparat +  
kombinationer” använder även lösningsmedel och kunde även ha förts 
till ”lösningsmedel + kombinationer”.  

Genom att jämföra missbruksdata för 23 personer som har uppgifter 
dels från perioden före 1 januari 1998 och dels från perioden efter detta 
datum (dvs. personer i Grupp 2B, 3B och 4B), så kan vi få ett grovt 
mått på hur ”säkra” – eller kanske snarare hur föränderliga – uppgifter-
na är. I 18 av 23 (78 procent) fall klassificeras uppgifterna på samma 
sätt, i resterande fall på olika sätt. Det behöver dock inte innebära att 
den ena eller den andra uppgiften är ”fel”, utan det är fullt tänkbart att 
personerna vid de olika inskrivningarna registreras för olika typ av 
drogbruk (drogbruksmönster).  

Genom att vi använder tre grova drogkategorier i rapportens tabel-
ler, så minskas risken för felklassificering. En kontroll av registrerad 
drogtyp (detaljnivå) vid samtliga inskrivningar för de 50 personer som 
har varit på Vårnäs efter den 1 januari 1998, då systemet med DOK-en-
käter infördes, visar att 17 personer har gett olika svar vid olika in-
skrivningstillfällen. Det är en relativt hög andel avvikelser, vilket visar 
att variabeln drogtyp (detaljnivå), åtminstone för dem som varit in-
skrivna flera gånger, ofta kan variera mellan inskrivningstillfällena.  

Ett sätt att hantera dessa fall kunde vara att koda dem som ”bland-
missbrukare”, även om de enligt det aktuella formuläret är ”alkoholis-
ter”, om de vid något av sina besök skrivits in som ”narkoman” eller 
brukare av lösningsmedel (dopingmedel) i kombination med andra 
droger. Men detta är inget problem med våra data, ty av de 17 fallen är 
det bara ett par fall som är kodade som rena ”alkoholister” – de flesta 
har en kod som ”blandmissbrukare” av det ena eller andra slaget .  

Försörjningsmått – huvudsaklig försörjning  
Variabeln huvudsaklig försörjning, såsom den används i denna rapport, 
baseras dels på frågan ”Huvudsaklig försörjning, senaste 6 månaderna” i 
DOK-enkäten (se Bilaga 6: DOK-enkäten, sid. 312) och dels på variabeln 
”Sysselsättningskategori” enligt redovisningen i Bilaga 1: Data för Ka-
trineholmsperioden (sid. 293). Totalt har 395 personer tillfrågats med 
DOK-enkäten, för fyra av dem saknas svar. För de 66 personer som 
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saknar DOK-data, dvs. de har ej varit inskrivna efter den 1 januari 
1998, har uppgifter inhämtas på annat sätt, men för tjugo av dessa sak-
nas uppgift. Om en person har haft ett värde båda enligt DOK-enkäten 
och enligt variabeln försörjningsmått har DOK-enkätens uppgifter an-
vänts. Av nedanstående tabell framgår hur vårt försörjningsmått har 
skapats och hur frekventa olika typer av försörjning är. 

Tabell  Antal personer fördelade efter vårt försörjningsmått (tabellens kolumn-
huvud), samt enligt DOK-enkät och enligt insamlade uppgifter för perso-
ner som enbart varit inskrivna på Vårnäs under perioden 1 juli 1996–31 
december 1997 (den s.k. ”Katrineholmsperioden”).  

Huvudsaklig försörjning  
de senaste 6 månaderna  

(enligt DOK-enkät) Lön 

A-kassa, 
sjuk-

penning, 
AMS-
bidrag 

Förtids-
pension, 

sjuk-
bidrag, 
pension 

Social-
bidrag 

Annat, 
studie-
medel, 

förälder, 
anhörig Total 

Bort- 
fall 

Lön 134     134  

AMS-bidrag  4    4  

Arbetslöshetsersättning  32    32  

Sjukpenning  34    34  

Sjukbidrag   17   17  

Ålderspension   8   8  

Förtidspension   30   30  

Socialbidrag    86  86  

Studiebidrag/studiemedel     17 17  

Försörjd av föräldrar/anhörig     6 6  

Annat försörjningssätt     23 23  

Del-summa  134 70 55 86 46 391 4 

Sysselsättningskategori  
enligt särskilt insamlade data  

Förstidpensionär   7   7  

Yrke 23     23  

Arbetslös  8    8  

Pensionär   5   5  

Annat      0  

Studerande     3 3  

Del-summa  23 8 12 0 3 46 20 

Total summa 157 78 67 86 49 437 24 

För variabeln sysselsättningskategori saknas svarsalternativet socialbi-
drag, vilket rimligen bör vara ett viktigt inslag i försörjningen för flera 
av de inskrivna även under den aktuella perioden. En specialbearbet-
ning visar att femton av de tjugo som ingår i bortfallet har haft social-
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bidrag någon gång under en 18 månaders period före den första in-
skrivningen och 18 månader efter den senaste utskrivningen under den 
s.k. Katrineholmsperioden. Av dessa har enligt data ca 8–10 personer, 
varav fyra har haft minst två inskrivningar, haft en icke obetydlig för-
sörjning via socialbidrag. Om vi antar att 10 personer i bortfallet borde 
ha registrerats som huvudsakligen försörjda via socialbidrag, så skulle 
andelen socialbidragstagare blir ca 18 procent (10 av 56 personer), vilket 
är något lägre än uppgifterna enligt DOK-enkäten (86 av 391 eller ca 22 
procent). Det innebär att vårt försörjningsmått underskattar andelen 
socialbidragstagare. Vi har dock inte gjort någon korrigering av varia-
beln med anledning av dessa förhållanden.  

Av bortfallet på den sålunda bildade försörjningsmåttsvariabeln hän-
för sig 20 av 24 till pop-Grupp 1, två till Grupp 2A, en till Grupp 2B 
och en till Grupp 4A.  

 

Några begrepp i rapporten 
För att underlätta för läsaren att hitta de ställen i rapporten där olika 
begrepp definieras (och används) har vi gjort en förteckning med sid-
hänvisning till de ställen i rapporten där de tas upp.  

Öppet Intag (Ej Öppet Intag) 
Inskrivningsformen definieras och diskuteras utförligt i två samman-
hang i rapporten. Dels när verksamheten presenteras i avsnitt Öppet In-
tag – En alternativ inskrivningsform, sid. 61 ff och dels när den tekniska 
definitionen görs i avsnitt Öppet Intag – Ej Öppet Intag, sid. 89 ff. 

Halvvägshus 
För personer som behöver mer social träning än vad som ryms inom 
de ordinarie programmet på tre veckor finns ibland möjlighet till en 
förlängd behandling i t.ex. s.k. halvvägshus. Se sid. 66 f.  

Återbesök 
Med återbesök avses de planerade återbesök som ingår som en del av 
behandlingen. Se sid. 67 för ytterligare beskrivning av begreppet. 
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Efterperiodlängd 
Begreppet anger antalet dagar från den för oss senast kända utskriv-
ningen av personen från Vårnäs fram till den 1 april 1990, som är da-
tum för vårt uttag av sjukskrivningsdata mm från Riksförsäkringsver-
ket (RFV), eller ett givet antal dagar (360, 810 eller 1 300) från utskriv-
ningstidpunkten och framåt. Se sidan 189 f, samt sidorna 93 och 100.  

Period av inskrivningar 
Med detta begrepp täcker vi tidsperioden mellan den för oss första 
kända inskrivningen och den för oss senast kända utskrivningen. Se av-
snitt Period för inskrivningar och pop-Grupper, sid. 97 ff. 

Pop-Grupper och Pop-gruppsindelningen 
Begreppet används i deskriptivt syfte för att bl.a. skilja mellan de som 
tillhör Öppet Intag och de tillhör Ej Öppet Intag, men också för att ange 
under vilken tidsperiod eller vilka tidsperioder en person har varit in-
skriven på Vårnäs. Se avsnitt Pop-gruppsindelningen, sid. 99.  

Behandling och behandlingsprocess (inskrivning) 
Behandlingsprocessen (i vid mening) börjar med inskrivning, som följs 
av avgiftning (avgiftningsfas), som om den inte avbryts övergår i den 
egentliga behandlingen (behandlingsfasen), som om den inte avbryts 
innebär att den egentliga behandlingens första fas har fullföljts. Idealt 
ska sedan följa fyra planerade återbesök efter en, två, tre och sex måna-
der. Men återbesöken kan helt utebli, och i de fall återbesök görs kan 
de variera från ett ända upp till maximalt elva i det nu aktuella materia-
let. Av textsammanhanget bör det framgå vilken del av behandlings-
processen vi talar om även om vi inte alltid använder de mest precisa 
uttrycken. Om vi talar om behandlingsprocessen i snäv mening, så ingår 
inte avgiftning. Och i regel inte heller de inplanerade återbesöken. In-
skrivningen är inledningen på behandlingsprocessen i vid mening. Se 
t.ex. sid. 123 ff.  

Behandlingsindex (index) 
Detta index har fem värden 1–5, för att ange hur omfattande eller full-
gången varje inskrivning har varit. Indexet introduceras i avsnitt 
Behandlingsindex sid. 124. När det inte finns risk för förväxling skriver 
vi ibland bara index i stället för det längre och otympligare uttrycket 
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behandlingsindex. När vi talar om förbättring/försämring utifrån index-
et, så handlar det om att värdet på behandlingsindex har ökat/minskat 
mellan t.ex. den första och den andra inskrivningen.  

Om sjukskrivning mm 

• Långtidssjukskriven,  
• Ersatta sjukdagar,  
• Rehabiliteringsersättning,  
• Sjukpenning under utbildning  
• Utbildningsbidrag 

Se översiktliga definitioner i avsnitt Om använda begrepp och deras be-
tydelse, sid. 186 ff, samt den mer tekniska definitionen och problemati-
ken i Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data, sid. 304.  

Analysgrupp 
Definitionen och beskrivningen finns i avsnittet Analysgrupperna defi-
nieras, sid. 191. Det finns fyra analysgrupper som betecknas Nej-Nej, 
Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja, för att beskriva förekomsten av ersättningar 
före/ efter den senaste utskrivningen.  

Bastal 
I många av våra tabeller används uttrycket bastal. Med detta menas att 
talet utgör basen för våra procentberäkningar. Om bastalet är 50, så be-
tyder varje enhet 2 procent. Om bastalet är 25, så betyder varje enhet 4 
procent. Om bastalet är 10, så betyder varje enhet 10 procent. Det är 
viktigt att känna till bastalet för att bl.a. kunna bedöma hur en viss 
procentsats eller procentskillnad bör tolkas.  
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Bilaga 5: Hanteringen av RFV-data 

Texten i denna bilaga är en relativt teknisk beskrivning och dokumen-
tation över hur vi har hanterat de data som vi har fått från RFV. For-
mellt är dataunderlaget uppbyggt på ett mycket enkelt sätt (se Bilaga 2: 
Postbeskrivning för RFV register, sid. 294), men eftersom den faktiska 
registreringen av data i flera fall är både bristfällig och ofullständig, så 
har vi tvingats göra en rad antaganden och val för att kunna skapa ett 
så bra och informationsrikt underlag som möjligt för våra analyser.  

Detta dokument beskriver hur vi har beräknat långtidssjukskrivning 
och antal ersättningsdagar med sjukpenning, rehabiliteringsersättning el-
ler utbildningsbidrag (inkl. utbetald sjukpenning under utbildning), 
som försäkringskassan har betalat. Med tillgängliga data går det inte att 
beräkna antalet sjuklönedagar, som betalas av arbetsgivaren, och inte 
heller totala antalet sjukdagar för individen.289  

Data från RFV kommer som en tabell med alla ersättningshändelser 
för alla personer som finns registrerade i databasen och som har varit 
inskrivna på på Vårnäs någon gång under perioden 1 juli 1996 – 30 sep-
tember 1999. För varje (del-)händelse i tabellen anges personnummer 

                                            
289. Vi kan få en viss uppfattning om sjuklönedagar i sjukperioder som är längre 

än sjuklöneperioden genom att titta på antal dagar mellan anmälningsdatum 
(ANM) och första ersättningsdag (FROM) i SP-händelser (begrepp och förkortning-
ar förklaras i längre fram i texten). Vi har dock inte räknat med dessa dagar. När vi 
räknar långtidssjukdagar räknar vi dock dagar 29 dagar efter anmälningsdatum, 
utan hänsyn till första ersättningsdatum (FROM). Om perioden mellan anmäl-
ningsdag och FROM-dagar är längre än 28 dagar kommer således sådana ”sjuklöne-
dagar” också att räknas in som långtidssjukskrivningsdagar. Men det är inget större 
problem, ty det finns bara 12 SP-händelser, i vårt dataunderlag, där perioden mellan 
anmälningsdatum och första ersättningsdatum (FROM) är mer än 28 dagar.  
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(PNR) och vilket slag av ersättning det rör sig om (ERSSLAG med åtta 
värden). Dessutom anges anmälningsdatum (ANM) för händelsen, för-
sta/sista dag för ev. ersättning (FROM eller TOM).  

Fältet DAGAR anger exakt hur många dagar som ersättning har ut-
betalats. För karensdagen betalas ingen ersättning. I tabellen registreras 
den nästan alltid som en händelse (med ERSSLAG=SP) som pågår un-
der en dag och som har värdet noll i fältet DAGAR och i fältet OMF. 
Men även i flera andra fall är antalet ersatta dagar (DAGAR) mindre än 
antalet dagar mellan FROM och TOM. Det kan bero på att det finns en 
kortare rehabiliteringsperiod inne i en mer omfattande sjukperiod.  

Fältet OMF anger omfattningen – 0, 25, 75 eller 100 procent – på er-
sättningen. När det gäller utbildningsbidrag (ERSSLAG = UB) är tolk-
ningen av OMF lite speciell. Då betyder OMF = 100 att personen har 
fått sjukpenning, men i form av utbildningsbidrag. Om OMF = 0 be-
tyder det däremot att personen har fått bidrag för utbildning, med vis-
sa undantag. Om personen ifråga blir sjuk under en period med utbild-
ningsbidrag kan det finnas enskilda delhändelser som representerar ka-
rensdagar. Dessa händelser har då OMF = 0 och DAGAR = 1.290  

Begreppet händelse och delhändelse 
Begreppet händelse, såsom det används i denna rapport, har både ett 
innehåll (sjukskrivning, rehabilitering o.dyl.) och en utsträckning i ti-
den. Genom att kombinera olika innehåll med olika avgränsningar i 
tiden kan händelsen definieras på olika sätt. I RFVs tabeller (dataunder-
lag) kan t.ex. en (sjuk-)händelse tolkas eller definieras på följande sätt:   
• En Nivå 1 händelse (N1-händelse) utgörs av en enskild rad med vari-

ablerna PNR, ERSSLAG, ANM, FROM, TOM, DAGAR, OMF och 
STATUS). Rent programtekniskt är det dessa raddata som används i 
beräkningarna efter korrektion av anmälningsdatum (se nedan).  

• En Nivå 2 händelse (N2-händelse) utgörs av en enskild rad eller av en 
serie av (del-)händelser, flera sammanhängande rader, med samma 
anmälningsdatum och ersättningsslag (innehåll). Detta är den fak-
tiska definitionen av en sjukhändelse, som används i denna rapport.  

                                            
290. Fältet STATUS i tabellen med koderna: pågående, tre olika typer av avslut 

och avbrott på varje delhändelse, används ej. Ytterligare några fält finns, men de är 
ointressanta i detta sammanhang.  
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• En Nivå 3 händelse (N3-händelse)291 utgörs av en serie av del-händel-
ser med samma anmälningsdatum och ersättningsslag eller där skill-
naden mellan en delhändelses TOM och följande delhändelses 
FROM är mindre än eller lika med fem dagar, dvs. delhändelserna är 
tidsmässigt sammanhängande. Detta är en definition av en sjuk-
händelse som bl.a. används av RFV vid studier av långtidssjukskriv-
ningar. Vi använder inte detta beräkningssätt, men kan få fram mot-
svarande resultat genom att relatera summan av t.ex. antalet sjukda-
gar till totala antalet dagar under en viss studerad period (360 dagar 
eller 810 dagar). Det kan finnas händelser (nivå 1) med olika ersätt-
ningsslag som grupperas ihop under en och samma Nivå 3-händelse.  

• En Nivå 4 händelse (N4-händelse) utgörs av en serie del-händelser 
som består av ett eller flera olika ersättningsslag (sjukpenning, reha-
bilitering, utbildningsbidrag) och som även är tidsmässigt samman-
hängande. I praktiken går en del personer mellan sjukskrivning, re-
habilitering och utbildning i olika kombinationer. I statistiken kan 
det se ut som ”överlappande” händelser eller som en ”speciell se-
kvens” av händelser. Exempelvis kan ersättningsslaget utbildnings-
bidrag (=UB) i kombination med uppgift om omfattningen 
(=OMF) och antalet ersatta dagar (DAGAR) dels betyda att perso-
nen deltagit i utbildning ett visst antal dagar, dels betyda att per-
sonen varit sjuk, men fått sjukersättning i form av utbildningsbidrag 
och dels betyda att personen har haft en karensdag utan ersättning.  

Syftet med denna begreppsexercis är enbart att skapa en (relativt) en-
tydig vokabulär, som kan användas när vi behöver vara exakta i vårt 
uttryckssätt. Det behovet är som störst när vi ska bearbeta data. I den 
redovisning som sker i rapporten i övrigt kan ett mer inexakt språk-
bruk användas bara vi förklarar vad begreppen betyder.  

På följande sida visas schematiskt hur en (sjuk-)händelse, enligt våra 
definitioner, kan se ut och vilka namn som har tilldelats dagar och pe-
rioder inom denna händelse (delhändelse). Figuren kan, med vissa 
mindre modifieringar, användas för att illustrera de tre första defini-
tionerna av en händelse. Vi ska närmast förtydliga innebörden av de in-
förda begreppen och beteckningarna.  

                                            
291. Även om vi i de aktuella analyserna inte använder oss Nivå 3 och Nivå 4 

händelser, så har vi tagit med dem i denna tekniska bilaga som dokumentation.   
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• Bland T1-dagar är endast dagar mellan ANM och FROM medtagna. 
För en anställd är denna period ofta 14 eller 28 dagar vilket motsva-
rar sjuklönedagar inklusive en karensdag. För personer utan anställ-
ning kommer karensdagarna att hamna som egna händelser (ERS-
SLAG=SP, OMF=0, DAGAR=0 eller 1, ANM= FROM). Sådana 
karensdagshändelser kommer inte att räknas in bland T1-dagarna 
utan hamnar istället som T2-dagar.  

Figur Samband mellan olika typer av sjukdagar (tidsperioder) och vissa datum 
(tidpunkter).  

Dagnr: 1 2 … 13 14 15 16 17 … 28 29 30 31 32 33 34 35 
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D
29

 

 

 

D
3 

=
 D

2 
+

 D
A
G
A
R 

– 
1 

 

D
4 

=
 T

O
M

  

 
T1 = Sjuklönedagar 
och/el. karensdag/-ar             

      T2 = Sjukdagar (FK)  

      T3 = Ersättningsdagar    

 T1 + T2 = Sjukdagar (totalt)  

  T29 = Långtidssjukskrivning  

 
• D1 = Första dagen i en händelse. I de flesta fall är denna dag samma 

som anmälningsdatum (ANM). I de fall där anmälningsdatum kom-
mer efter startdatum (FROM), t.ex. då anmälan gjorts efter första 
sjukdag, är dock D1 samma som startdatum.292 För N1-händelser 
med samma ersättningsslag och anmälningsdatum (som hör ihop i 
en N2-händelse) är D1 korrigerat så att eventuella dagar mellan an-
mälningsdatum och startdatum enbart räknas till den första N1-
händelsen. För den första händelsen är således D1 den första dagen 
av anmälningsdatum eller startdatum (FROM). För efterföljande 
händelser i samma N2-händelse är D1 helt enkelt startdatum (FROM 

                                            
292. För övriga ersättningsslag anger ANM-datum ofta det datum då beslut om 

aktuell ersättning blev klart. För t.ex. ersättningsslaget KAS är det relativt vanligt 
att beslutet tas efter det att ersättningen börjat betalas ut. Detta förekommer även 
för vissa sjukfall.  
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= D2). Utan denna korrigering skulle det vara omöjligt att räkna 
långtidssjukskrivningsdagar korrekt (utan dubbelräkning i samman-
hängande perioder). 293 

• D2=Startdatum=FROM för (del-)händelsen.  
• D3=DAGAR–1 dagar efter startdatum (D2=FROM). Denna dag re-

presentera den sista dagen för utbetalad ersättning (sista "ersätt-
ningsdagen"). Vi antar alltså att alla ersättningsdagar för en händelse 
alltid följer direkt på startdatum (=D2), vilket inte alltid är korrekt. 
För att uppskatta hur stor denna felkälla kan vara beräknas antalet 
”osäkra ersättningsdagar”, som skillnaden i dagar mellan D4–D3.  

• D4=Slutdatum för (del-)händelsen=TOM. I praktiken sammanfaller 
D4 ofta med D3.  

• D29=29:e dagen i motsvarande nivå-2 händelse, dvs. 29 dagar efter 
anmälningsdatum. Denna dag motsvarar den första långtidssjuk-
skrivningsdagen i en SP-händelse. För övriga ersättningsslag har 
denna ingen meningsfull innebörd.  

Beroende på om vi arbetar separat med varje delhändelse (rad) eller 
om vi arbetar med den sammanlänkade händelsen (flera sammanhäng-
ande rader) så kan vi få lite olika resultat.  

Om vi låter den första delhändelsens startdatum, när det finns flera 
delhändelser med samma anmälningsdatum, vara = D2F och den sista 
delhändelsens slutdatum vara = D4S, så får vi i vissa fall något fler 
sjukdagar än om vi inte länkar ihop delhändelserna. Det handlar om de 
få fall när det finns en eller flera ”tidsluckor” mellan en eller flera 
TOM- och FROM-datum med samma anmälningsdatum, dvs alla aktu-
ella delhändelser följer inte direkt på varandra.  

När vi slår ihop (del-)händelser (nivå 1) med samma anmälningsda-
tum får vi ca 4 600 N2-händelser. I ca 3,5 procent av alla dessa händelser 
skiljer sig totala antalet T2-dagar från antalet dagar mellan första 
FROM-datum och sista TOM-datum. I fall med överlappande händelser 
kan vi få fler totalt antal T2-dagar än det finns dagar mellan första 
FROM och sista TOM.  

                                            
293. Totalt har 225 personer ett anmälningsdatum som kommer senare än 

FROM-datum för sammanlagt 515 radhändelser av typen SP, RH eller UB. I hela 
materialet finns 676 sådana radhändelser (om alla ersättningsslag medräknas).  
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Perioderna T1, T2 och T3 
Med hjälp av de fyra ovan beskrivna dagarna (D1 till D4) kan vi bilda 
tre olika perioder (se figur, sid. 307). Vi låter T1, T2 och T3 beteckna 
både perioden (och händelsen) och ingå i en beteckning av antalet da-
gar i perioden – den exakta tolkningen framgår av sammanhanget. Vi 
kan därmed tala om t.ex. en T1-händelse, som pågår i T1Dagar.  

• Perioden T1 kan kallas för vänteperiod, eftersom anmälningsdatum i 
regel inträffar en tid innan själva ersättningshändelsen blir aktuell 
(FROM). Den omfattar tidsintervallet från D1 till D2, dvs. antalet 
dagar blir: T1Dagar (eller mer exakt. T1N1Dagar)=(D2–D1) dagar, 
där ”N1” anger att vi arbetar på Nivå 1, dvs med ”radhändelserna” 
som enhet. När det gäller sjukskrivningar kan denna vänteperiod 
kallas för en period med ”sjuklön och karens”. Tiden från anmäl-
ningsdatum (D1) till D2 kan dels vara 14 eller 28294 s.k. sjuklönedagar 
(för personer som har en anställning), dels vara s.k. karensdagar då 
personen inte får ersättning från arbetsgivare eller försäkringskassa. 
I de allra flesta fall har personerna 1 karensdag, men bl.a. företagare 
kan ha 3 eller 30 karensdagar. Det finns möjligheter att teckna en 
frivillig sjukpenningförsäkring med 0, 3 eller 30 karensdagar. Under 
perioden T1 kan personen betraktas som sjuk. Dessa sjukdagar be-
står alltså av en kombination av sjuklönedagar, som arbetsgivaren 
betalar, och karensdagar, som individen själv får stå för. Försäk-
ringskassan betalar inte ut någon ersättning under denna period. 
När det är frågan om andra ersättningsslag, såsom rehabilitering 
(RH), utbildning (UB), föräldrapenning (FP) och kontant arbets-
marknadsstöd (KAS) har T1 inte samma innebörd som vid sjuk-
skrivning, men vi använder inte T1 i de aktuella beräkningarna.  

• Perioden T2 kan kallas för försäkringskasseperiod. Den sträcker sig 
mellan D2=FROM och D4=TOM (inkl. startdatum och slutdatum). 
När det handlar om sjukskrivningar, så kan personen betraktas som 
sjuk under denna tidsperiod även om ersättning ibland inte utgår 
för alla dagar. Antalet sjukdagar under perioden T2 blir då T2Dagar 
(=T2N1Dagar)=D4–D2+1, där N1 står för nivå 1 dagar.  

                                            
294. Från 1 januari 1997 till 31 mars 1998 betalade, som vi redan nämnt flera 

gånger, arbetsgivaren sjuklön för de 28 första sjukdagarna. Både före och efter den-
na period betalar arbetsgivaren sjuklön för de 14 första sjukdagarna.  
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• Perioden T3 kan kallas för ersättningsperiod. Den sträcker sig från 
D2 (FROM) till D3 (sista ersättningsdagen enligt vårt antagande). 
Antalet ersättningsdagar under T3 blir T3Dagar (=T3N1Dagar)= 
DAGAR, eller uttryckt på ett annat sätt: T3Dagar =D3–D2+1, där 
N1 åter står för nivå 1 dagar. 

• Vi kan även tala om en fjärde period av sjukskrivningar, den totala 
sjukperioden, som är summan av T1Dagar+T2Dagar, dvs. totala an-
talet sjukdagar. T1Dagar består av karensdagar (kostnad för indivi-
den) och av sjuklönedagar (arbetsgivaren betalar), medan T2Dagar 
består av ersättningsdagar (försäkringskassan betalar) och i vissa fall 
(när T3Dagar<T2Dagar) även av ej ersatta dagar, som då blir en 
kostnad för individen. Men en annan ej helt ovanlig förklaring till 
att T3Dagar<T2Dagar är att personen har fått någon annan typ av 
ersättning, dvs. att vi har en överlappning. Det behöver alltså inte 
alltid innebära att personen blir utan ersättning under dessa dagar. 

• Perioden T29 motsvarar perioden för långtidssjukskrivning, dvs. 
dagar som infaller 29 dagar och senare efter anmälningsdatum. Peri-
oden har endast användning för sjukpenningshändelser (SP). Alla 
dagar inom T1- och T2-perioden, även sådana som inte täcks av er-
sättning (OMF=0, eller utanför T3-perioden), som inträffar 29 dagar 
efter anmälningsdatum räknas in som långtidssjukskrivningsdagar. 

När antal ersättningsdagar (T3Dagar=DAGAR), är mindre än antal 
dagar mellan startdatum (D2=FROM) och slutdatum (D4=TOM), dvs. 
när T3Dagar<T2Dagar, så kan vi inte avgöra exakt vilka enskilda dagar 
som är ersättningsdagar. I våra beräkningar har vi antagit att dessa da-
gar ligger direkt efter FROM. Detta kan ge upphov till ett mindre fel 
när vi måste ”kapa” en ersättningsperiod, som ”ligger över” en observa-
tionsperiodsgräns som vi valt (t.ex. över 360-dagars gränsen före eller 
efter senaste utskrivning). För att beräkna den maximala storleken av 
detta fel kan vi summera skillnaden mellan antalet T2Dagar och antalet 
T3Dagar för (endast) de N1-perioder som sträcker sig över den valda 
observationsperiodgränsen och kalla dessa dagar för ”osäkra dagar”. 
För att det ska bli så korrekt som möjligt kan vi dock inte summera 
T2Dagar–T3Dagar för händelser som skär observationsperiodgränserna 
rakt av. Vi måste också ta hänsyn till att antal osäkra dagar aldrig kan 
bli större än antalet T2-dagar som finns inne i observationsperioden 
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(betecknas T2I). Symboliskt kan vi då uttrycka det totala antalet osäkra 
dagar som ∑min((T2Dagar–T3Dagar), T2I) där summan går över alla 
Nivå 1-händelser som skär en observationsperiodsgräns.  

Mot bakgrund av resonemangen ovan har data bearbetats i databas-
programmet Access och bl.a. resulterat i ett antal individbaserade vari-
abler som först exporterats till Excel och därefter importerats till SPSS 
för analys. Nedanstående variabler har skapats för perioderna 360, 810 
och 1 300 dagar före/efter senaste utskrivningsdatum för 396 personer.  

Tabell Variabeldefinitioner baserade på RFV-data. (Full förståelse av definitio-
nerna förutsätter läsning av texten i denna bilaga).  

Variabelnamn i 
Accessdatabasen 

Variabelinnehåll  

PNR Personnummer 

TT29F 

Antal långtidssjukskrivningsdagar före. Vi räknar alla T29-dagar i SP-händelser, 
dvs. 29 dagar efter första anmälningsdatum. Även ev. dagar med omfattning 
noll räknas med, eftersom personen rimligen kan anses sjuk. De allra flesta fall 
där OMF=0 för SP-händelser är korta (karensdagar) och ingen ersättning har 
betalats ut (DAGAR=0). För uträkning av långtidssjukskrivningsdagar räknar vi 
alltså med alla dagar som finns rapporterade som SP-händelser för personen. 

TT29E Antal långtidssjukskrivningsdagar efter. 

TT3F_SP 
Antal T3-dagar (ersättningsdagar) före med SP, dvs. antal ersatta sjukpennings-
dagar. Hänsyn tas till omfattning, dvs. OMF=50 räknas som halva dagar osv. 
Perioder med OMF=0 räknas således inte in i dessa dagar.  

TT3E_SP Antal T3-dagar (ersättningsdagar) efter. 

TT3F_RH Antal ersatta rehabiliteringsdagar före med hänsyn tagen till omfattning. 

TT3E_RH Antal ersatta rehabiliteringsdagar efter med hänsyn tagen till omfattning. 

TT3F_UB100 
Antal UB-dagar med OMF=100, dvs. dagar som ersatts med sjukpenning i form 
av utbildningsbidrag före. (OMF = 25, 50 eller 75 förekommer ej). 

TT3E_UB100 Som ovan men perioden efter. 

TT3F_UB0 
Antal UB-dagar med OMF=0, dvs. dagar ersatta med utbildningsbidrag före. 
Observera att eventuella karensdagar i UB-perioden även räknas in här.  

TT3E_UB0 Som ovan med perioden efter. 

Databasprogrammeringen har på ett förtjänstfullt sätt genomförts av 
civilingenjör Henrik Jonsson, som har skapat tabeller och frågor för 
att bl.a. beräkna och omvandla händelsedata till individdata.  

 



Textbilaga  Centrum för välfärdsforskning 

 312

Bilaga 6: DOK-enkäten 

På följande åtta sidor redovisas Inskrivningsformulär IKM, lång version, 
dvs. den s.k. DOK-enkäten. Enkäten har utvecklats av Håkan Jenner 
vid Institutet för Kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och 
Missbrukarvården (IKM) i samarbete med Vera Segraeus vid Statens In-
stitutionsstyrelse (SiS). Sedan år 2001 finns omarbetade formulär (för 
bl.a. inskrivning och utskrivning).  

I det inskrivningsformulär som behandlingshemmet på Vårnäs har 
använt för att samla in en stor del av våra data har vi skrivit in varia-
belnamnen (Fixx och Fiaxx) i direkt anslutning till enkätfrågorna. Des-
sa namn används internt i DOK-systemet och vi har använt dem i stati-
stikprogrammet SPSS.  

 
 



Inskrivningsformulär IKM
lång version

Klientens skattningsskala
0 = Inte alls
1 = Lite
2 = Ganska
3 = Mycket
4 = Väldigt mycket

4. Led i vårdkedjan:  ■   ■   0 = Nej 1 = Ja

Kön: l__l  1 = Man   2 = Kvinna

Hemkommun: .........................................

Medborgarskap:  ■ ■
1 = Svensk
2 = Statslös
Annat land, vilket? ...................................

Intervjupersonens (ip) kodnummer: år l__l__l dag l__l__l initialer l__l__l ev kontrollnr. l__l__l

5 = Polismyndiighet

6 = Kriminalvård

7 = Länsstyrelsen

8 = Domstol

1 = Socialtjänst

2 = Somatisk vård

3 = MVC/BVC

4 = Psykiatrisk vård

Behandlingskontakt

1. Typ av kontakt med enheten:  ■■

1 = Ny klient
2 = Tidigare kontakt med enheten

2. Främsta initiativtagare till kontakten:  ■■

1 = SoL §6

2 = SoL §50

3 = LVU

3. Kontakt enligt lagrum:  ■■

Inringad siffra anger att
frågan ingår i kortversionen

9 = Arbetsplats

10 = Utbildningsinstitution

11 = Frivillig organisation

12 = Egna enheten

13 = Eget initiativ

14 = Kamrat

15 = Anhörig

16 = Annan

4 = LVM §27

5 = LPT

6 = Kontraktsvård

10 = Annat lagrum

11 = Utan myndighets-
prövning

7 = KvL §34

8 = Skyddstillsyn med
föreskrift

9 = Enligt brottsbalken

Instruktion
N = Ej relevant
X = Klienten kan/vill ej svara
* = Frågor som ingår i ASI

Utvecklat av IKM i samarbete med SiS
Håkan Jenner och Vera Segraeus. Får endast användas efter tillstånd av IKM

Datum för ifyllande av
lång version: år l__l__l månad l__l__l dag l__l__l

Datum för inskrivning: år l__l__l månad l__l__l dag l__l__l

Ev löpnummer: l__l__l__l__l__l__l

Födelseland:

Intervjuperson: ........................................

Moder: .....................................................

Fader: ......................................................

Formuläret besvarats genom: ■■

1 = Personlig intervju

2 = Telefonintervju

3 = Aktmaterial

Intervjuare: …………………………………

Göran Sidebäck
Fi7

Göran Sidebäck
Fi9

Göran Sidebäck
Fi10

Göran Sidebäck
Fi11

Göran Sidebäck
Fi12

Göran Sidebäck
Fi13

Göran Sidebäck
Fi4y

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
Fi4m

Göran Sidebäck
Fi4d

Göran Sidebäck
Fi8

Göran Sidebäck
Indaty

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
Indatm

Göran Sidebäck
Indatd

Göran Sidebäck
Unoid

Göran Sidebäck
Fi15

Göran Sidebäck
Fi16

Göran Sidebäck
Fi17

Göran Sidebäck
Fi18

Göran Sidebäck
=9998

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
=9999

Göran Sidebäck
Frågan ej ställd = 9997

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
Variabelnamnen har lagts till i efterhand för att underlätta arbetet med tillhörande datafil/GS.

Göran Sidebäck
(Grupperad)

Göran Sidebäck
(Grupperad)

Göran Sidebäck
(Grupperad)

Göran Sidebäck
(Grupperad)

Göran Sidebäck
(Grupperad)



5 = Institution/kategorihus

6 = Familjevård

7 = Fängelse/häkte

8 = Hotell

2. Huvudsaklig levnadsform: Senaste 30 dagarna ■■
Senaste 6 månaderna ■■

1 = Ensamlevande

2 = Samlevande med barn

3 = Samlevande med partner utan barn

4 = Samlevande med partner och barn

5 = Samlevande med föräldrar/släkting

6 = Samlevande med annan/andra

3. Förekomst av missbruksproblem hos samlevande:

■ ■  0 = Nej 1 = Ja

Familj och umgänge

1. Antal egna barn:  l__l__l  2. Antal egna barn under 18 år:  l__l__l;
därav omhändertagna och placerade utanför hemmet: l__l__l (0 = Inga barn)

3. Antal egna barn med egen/gemensam vårdnad:  l__l__l (0 = Inga barn)

4. Har Du upplevt perioder med stora svårigheter att komma överens med:
Senaste
30 dagarna Totalt i livet

Mor? ■■ ■■ 0 = Nej

Far? ■■ ■■ 1 = Ja

Syskon? ■■ ■■

Make/maka/partner? ■■ ■■

Egna barn? ■■ ■■

Annan nära släkting? ■■ ■■

5. Hur viktigt är det för Dig nu att få hjälp för dessa familjeproblem?  ■ ■   (Se skattningsskalan)

6. Har Du regelbundet umgänge med:
0 = Nej  1 = Ja

Icke missbrukande vänner/bekanta ■■

Missbrukande vänner/bekanta ■■

1 = Egen bostad

2 = Andra hand/inneboende

3 = Boendekollektiv

4 = Försöks-/träningslägenhet

9 = Föräldrar

10 = Släktingar

11 = Bostadslös

12 = Annat

Levnadsform

1. Huvudsaklig boendeform: Senaste 30 dagarna ■■

Senaste 6 månaderna ■■

Göran Sidebäck
Fi19

Göran Sidebäck
Fi20

Göran Sidebäck
 

Göran Sidebäck
Fi21

Göran Sidebäck
Fi22

Göran Sidebäck
Fi23

Göran Sidebäck
Fi24

Göran Sidebäck
Fi25

Göran Sidebäck
Fi26

Göran Sidebäck
Fi27

Göran Sidebäck
Fi28

Göran Sidebäck
Fi29

Göran Sidebäck
Fi30

Göran Sidebäck
Fi31

Göran Sidebäck
Fi32

Göran Sidebäck
Fi33

Göran Sidebäck
Fi34

Göran Sidebäck
Fi35

Göran Sidebäck
Fi36

Göran Sidebäck
Fi37

Göran Sidebäck
Fi38

Göran Sidebäck
Fi39

Göran Sidebäck
Fi40

Göran Sidebäck
Fi41

Göran Sidebäck
Fi42



4. Huvudsaklig försörjning: ■  ■  Senaste 30 dagarna

■  ■  Senaste 6 månaderna

1 = Lön

2 = AMS-bidrag

3 = Arbetslöshetsersättning

4 = Sjukpenning

Utbildning och försörjning

1. Skolutbildning:  ■■
1 = Ej fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande

2 = Fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande

3 = Fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande

4 = Fullföljt eftergymnasial utbildning

2. Talförståelse:  ■ ■

1 = Svenska som hemspråk

Om ej svenska som hemspråk

2 = God talförståelse

3 = Viss talförståelse

4 = Ingen talförståelse

3. Yrke:  ■■

1 = Har inget yrke

2 = Ej facklärd arbetare

3 = Facklärd arbetare

4 = Lägre tjänsteman

5 = Tjänsteman på mellannivå

6 = Högre tjänsteman

7 = Egen företagare/fri yrkesverksamhet

Uppväxtmiljö

1. Huvudsaklig uppväxt (upp till 18 års ålder) hos:

0–2 år ■■ 1 = Biologisk mor och far

3–6 år ■■ 2 = Biologisk mor

7–12 år ■■ 3 = Biologisk far

13–15 år ■■

16–18 år ■■

2. Antal tillfällen placerad i fosterfamilj:  l__l__l (0 = Aldrig placerad)

3. Förekomst av missbruk i uppväxtmiljön: ■ ■   0 = Nej  1 = Ja

4. Förekomst av psykiska problem i uppväxtmiljön: ■ ■   0 = Nej  1 = Ja

7 = Annan vårdnadshavare

8 = Eget boende

9 = Institution

5 = Sjukbidrag

6 = Ålderspension

7 = Förtidspension

8 = Socialbidrag

9 = Studiebidrag/studiemedel

10 = Föräldrapenning

11 = Försörjd av föräldrar/anhörig

12 = Annat försörjningssätt

4 = Biologisk förälder och
partner (styvfamilj)

5 = Adoptivfamilj

6 = Fosterfamilj

5. Hur länge varade din längsta period av regelbundet arbete? Antal mån: l__l__l__l__l

6. Anställningsform (om huvudsaklig försörjning av lön): ■■ Senaste 30 dagarna

■■ Senaste 6 månaderna

1 = Egen företagare/fria yrken 3 = Tillfälligt arbete på öppna marknaden
2 = Fast arbete på öppna marknaden 4 = Annat

7. Prostitution under de senaste 6 månaderna:  ■  ■    0 = Nej  1 = Ja

Göran Sidebäck
Fi43

Göran Sidebäck
Fi44

Göran Sidebäck
Fi45

Göran Sidebäck
Fi46

Göran Sidebäck
Fi47

Göran Sidebäck
Fi48

Göran Sidebäck
Fi49

Göran Sidebäck
Fi50

Göran Sidebäck
Fi51

Göran Sidebäck
Fi52

Göran Sidebäck
Fi53

Göran Sidebäck
Fi54

Göran Sidebäck
Fi55

Göran Sidebäck
Fi56

Göran Sidebäck
Fi57

Göran Sidebäck
Fi58

Göran Sidebäck
Fi59



Alkohol- och narkotika

1. Bruk som föranlett inskrivning:

Alkohol ■■ Lösningsmedel ■■ 0 = Nej

Narkotika ■■ Narkotikaklassade läkemedel ■■ 1 = Ja

Dopingpreparat ■■

2. Aktuellt bruk:  Ange drog enligt numrering i fråga 3 och rangordna.

1. l__l__l__l 2.l__l__l__l 3.l__l__l__l

*3. Bruk av alkohol och narkotika:
Debut- Debut- Totalt i Senaste Intagnings-
ålder ålder livet (år) 30 dagarna sätt

(regelb (regelb (antal dag) (se nedan)
anv) anv)

(10) Alkohol
11 – regelbunden

 användning l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

12 – till berusning l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

20 Opiater

21 Heroin l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

22 Metadon l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

23 Andra opiater/
smärtstillande

l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■preparat

30 Dämpande mediciner

31 BZD, Sed,
Hypn l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

40 Centralstimulantia

41 Kokain l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

42 Amfetamin l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

43 Ecstasy l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

50 Cannabis l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

60 Hallucinogener

61 LSD l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

70 Lösningsmedel l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

80 Dopingpreparat l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

90 Fler än ett
medel per dag l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

100 Annat, vad? l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l ■■

………………………

4. Hur många sammanhängande
veckor har Du varit drogfri under de
senaste 6 månaderna (max 26 v):

Alkohol l__l__l veckor

Narkotika l__l__l veckor

*5. Hur mycket pengar har Du betalt
under de senaste 30 dagarna för:

Alkohol l__l__l__l__l__l kronor

Narkotika l__l__l__l__l__l kronor

*6. Hur många dagar av de senaste
30 har Du upplevt :

Alkoholproblem l__l__l dagar

Narkotikaproblem l__l__l dagar

*7. Hur oroad eller besvärad har Du
varit under de senaste 30 dagarna av:

Alkoholproblem ■■

Narkotikaproblem ■■

(Se skattningsskalan)

*8. Hur viktigt är det för Dig nu att få
behandling för dina:

Alkoholproblem ■■

Narkotikaproblem ■■

(Se skattningsskalan)

Intagningssätt 1 = Oralt   2 = Nasalt 3 = Rökning
4 = Icke iv injicering 5 = Iv injicering
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Behandlingshistoria

1. Första myndighetskontakt på grund av egna
missbruksrelaterade problem (polis, socialtjänst etc):

Ålder: l__l__l

(0 = Har ej haft någon myndighetskontakt)

2. Avgiftning:   ■ ■ 0 = Nej 1 = Ja

Om ja, skatta antal tillfällen

Inom öppen-/dagvård och dygnsvård l__l__l

3. Dygnsvård i syfte
att behandla missbruket:   (0 = Ej vårdad)

Antal månader: l__l__l

4. Vård inom psykiatrin:  ■  ■  0 = Nej 1 = Ja

Om ja, skatta antal vårdtillfällen

Frivilligt i psykiatrisk
öppenvård/dagvård l__l__l

Frivilligt i psykiatrisk dygnsvård l__l__l

Tvångsvård enligt LSPV/LPT l__l__l

5. Vårdad enligt LVU:   (0 = Ej vårdad)

Antal vårdtillfällen: l__l__l ggr.

Sammanlagd tid l__l__l år. Senast år: l__l__l

6. Vårdad enligt LVM:   (0 = Ej vårdad)

Antal vårdtillfällen: l__l__l ggr. Senast år: l__l__l

7. Senaste vårdtillfället före det nu aktuella i syfte
att behandla missbruk (gäller även avgiftning):

Inom öppenvård ■■

Inom slutenvård (dygnsvård) ■■

0 = Ej tidigare vårdad

1 = Mindre än 1 månad sedan

2 = 1–2 månader sedan

3 = 2–6 månader sedan

4 = 6–12 månader sedan

5 = 12–24 månader sedan

6 = Mer än 24 månader sedan

8. Med stöd av vilken lag har vården vid det
senaste vårdtillfället före det nu aktuella skett: ■■
0 = Ej tidigare vårdad

1 = SoL

2 = LVM

3 = LVU

4 = LPT

5 = KvL

6 = HSL

7 = Annat

9. Kontakt med självhjälps-/frivilligorganisation
under de senaste 6 månaderna: ■■
0 = Ingen kontakt

1 = 1 gång/månad

2 = 1 gång/varannan vecka

3 = 1 gång/vecka

4 = Flera ggr/vecka

10. Kontakt under de senaste 6 månaderna med vilken
självhjälps-/frivilligorganisation: (Flera svarsalternativ
möjliga)

■  ■  AA

■■ NA 0 = Nej

■■ Länkarna 1 = Ja

■ ■ Annan, vilken? ..................................................

11. Metadonbehandling: ■■
0 = Nej

1 = Ja, pågående behandling

2 = Ja, tidigare behandling, men avslutat

3 = Ja, men avstängd

4 = Erhållit remiss till behandling

5 = Erhållit remiss till utredning
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Fysisk hälsa
 1. Har Du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkar Din livsföring?  ■  ■  0 = Nej 1 = Ja

*2. Under hur många av de senaste 30 dagarna har Du upplevt några kroppsliga problem?  l__l__l

*3. Hur oroad eller besvärad har Du varit av dessa fysiska hälsoproblem under de senaste 30 dagarna?  ■ ■ (Se
skattningsskalan)

*4. Hur viktigt är det för Dig nu att få behandling för dessa fysiska hälsoproblem?  ■  ■  (Se skattningsskalan)

 5. Om kvinna: gravid?  ■ ■     0 = Nej   1 = Ja     6. Om ja: antal graviditetsmånader: l__l mån

 7. HIV-testad?  ■■ 1 = Testad-positiv

2 = Testad-negativ

3 = Testad-resultat okänt

  8. Om HIV-testad: senaste testdatum: år l__l__l mån l__l__l

  9. Förekomst av Hepatit B: ■ ■    0 = Nej   1 = Ja

10. Förekomst av Hepatit C: ■ ■    0 = Nej   1 = Ja

11. Har Du varit utsatt för allvarligt våld/misshandel/övergrepp av
fysisk/psykisk/sexuell karaktär efter missbruksdebuten?

■  ■  Av fysisk karaktär 0 = Nej

■  ■  Av psykisk karaktär 1 = Ja

■  ■  Av sexuell karaktär

Psykisk hälsa

*1. Har Du haft någon längre period då Du: 0 = Nej 1 = Ja

Ej missbruksrelaterat: De senaste 30 dagarna Totalt i livet

Upplevt allvarlig depression? ■■ ■■

Upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd? ■■ ■■

Upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera Dig? ■■ ■■

Upplevt hallucinationer? ■■ ■■

Ordinerats läkemedel för något känslomässigt eller
psykologiskt problem? ■■ ■■

Kan vara missbruksrelaterat:

Upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? ■■ ■■

Upplevt att Du haft allvarligt menade självmordstankar? ■■ ■■

Gjort självmordsförsök ■■ ■■

*2. Hur många dagar av de senaste 30, har Du upplevt dessa
känslomässiga eller psykologiska problem?  l__l__l

*3. Hur oroad eller besvärad har Du varit under de senaste 30 dagarna
av dessa känslomässiga eller psykologiska problem?   ■  ■  (Se skattningsskalan)

*4. Hur viktigt är det för Dig nu att få hjälp för dessa psykiska problem?   ■ ■  (Se skattningsskalan)

4 = Aldrig testad

5 = Okänt om testad
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Kriminalitet

1. Har Du blivit dömd för något/några brott?                0 = Nej  1 = Ja

Totalt i livet Dömd under de senaste
blivit dömd 6 månaderna

Våldsbrott/rån ■■ ■■

Tillgreppsbrott ■■ ■■

Bedrägeribrott ■■ ■■

Rattonykterhet/-fylleri ■■ ■■

Övriga trafikbrott ■■ ■■

Narkotikabrott ■■ ■■

Övriga brott ■■ ■■

   2. Dömd för något/några brott: sammanlagd tid (räknat i månader) i fängelse: l__l__l__l mån (0 = Ej dömd)

   3. Dömd till rättspsykiatrisk vård, ange vårdtid i månader: l__l__l__l mån (0 = Ej dömd)

*4. Väntar Du på åtal, rättegång, dom eller straffverkställighet för brott?  ■ ■    0 = Nej  1 = Ja

*5. Hur många dagar av de senaste 30 har Du
ägnat åt olaglig verksamhet med syfte att tjäna pengar?  l__l__l

*6. Hur allvarliga upplever Du att Dina nuvarande juridiska problem är?  ■  ■  (Se skattningsskalan)

*7. Hur viktigt är det för Dig nu att få hjälp med dessa juridiska problem?  ■ ■   (Se skattningsskalan)

Myndighets- och vårdkontakter

1. Har Du under de senaste 6 månaderna före inskrivning haft kontakt med någon av följande myndigheter:

■■ Försäkringskassa

■■ Frivårdsmyndighet/kriminalvård

■■ Arbetsförmedling

■■ Socialtjänst (ekonomiskt bistånd) 0 = Nej

■■ Kronofogde 1 = Ja

■■ Sjukvård

■■ Annan myndighet

2. Har Du under de senaste 6 månaderna före inskrivning haft kontakt med/besökt någon av följande:

■■ Behandlingsansvarig soc.sekr

■■ Öppenvårdsmottagning (alk/nark)

■■ Öppenvårdsprojekt

■■ Strukturerad dagvård 0 = Nej

■■ Psykoterapeut/psykiatrisk mottagning 1 = Ja

■■ Nuvarande institution/behandlingsenhet

■■ Företagshälsovård

■■ Hälsovård inom utbildningsinstitution
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Behov av hjälp/stöd

1. Önskemål om stöd/hjälp vid denna verksamhet …

…med relationen till: …vad gäller:

■  ■    Mor ■  ■    Utbildning

■  ■   Far ■ ■   Arbete

■  ■    Syskon ■  ■    Ekonomi 0 = Nej

■  ■   Make/maka/partner ■  ■    Boende 1 = Ja

■  ■   Fd make/maka/partner ■  ■    Fritid

■  ■    Egna barn ■  ■    Fysisk hälsa

■  ■    Vänner/bekanta ■  ■    Psykisk hälsa

■  ■    Kriminalitet

■  ■   Missbruk

■ ■   Annat

Kommentar till intervjusituationen

1. Upplever Du som intervjuare att svaren inom respektive frågeområde är tillförlitliga?

0 = Nej  1 = Ja  Om nej, vilken/vilka frågor?

Behandlingskontakt ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Levnadsform ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Familj och umgänge ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uppväxtmiljö ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utbildning, försörjning och sysselsättning ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alkohol- och narkotikaanvändning ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behandlingshistoria ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fysisk hälsa ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Psykisk hälsa ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kriminalitet ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myndighets- och vårdkontakter ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behov av hjälp/stöd ■■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Upplever Du som intervjuare att Du haft god kontakt med ip under intervjusituationen?  ■  ■  0 = Nej  1 = Ja

3. Viktig information, som inte framkommer i formuläret i övrigt (t ex etnisk bakgrund, spec förhållanden, osv):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IKM Box 16363, 103 26 STOCKHOLM. Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 4. Tel: 08-453 40 00. Fax: 08-453 40 50. 97
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Tabell B1:  Inskrivna på Vårnäs via inskrivningsformen Öppet Intag respektive Ej Öp-
pet Intag uppdelade efter kontakt enligt lagrum och främsta initiativ-
tagaren till kontakten, samt efter antal inskrivningar. Antal. 

Typ av inskrivning Antal inskrivningar  

Öppet Intag En Två Tre Fyra Sex Total 

Kontakt enligt lagrum       

Utan myndighetsprövning 260 29 10 9 1 309 
Främsta initiativtagare till kontakten  

Socialtjänst 12  2   14 

Psykiatrisk vård 1   1  2 

Kriminalvård 1   1  2 

Arbetsplats 14 1    15 

Frivillig organisation    1  1 

Eget initiativ 216 28 8 6 1 259 

Anhörig 15     15 

Annan 1     1 

TOTAL 260 29 10 9 1 309 

Ej Öppet Intag En Två Tre Fyra Sex Total 

Kontakt enligt lagrum       

SoL §6 24 2 1   27 

LVU 1     1 

LVM §27 2 1    3 

Kontraktsvård 8 1  1  10 

KvL §34 4     4 

Skyddstillsyn med före-
skrift    1  1 

Utan myndighetsprövning 32 6  1  39 

TOTAL 71 10 1 3  85 

Främsta initiativtagare till kontakten  

Socialtjänst 11 2    13 

Somatisk vård 1     1 

Psykiatrisk vård 1     1 

Kriminalvård 5     5 

Domstol 1     1 

Arbetsplats 15 1    16 

Frivillig organisation 1     1 

Eget initiativ 27 6 1 3  37 

Kamrat 1     1 

Anhörig 6 1    7 

Annan 2     2 

TOTAL 71 10 1 3  85 
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Tabell B2:  Inskrivna Öppet Intag efter kön, ålder och typ av drogmissbruk. Alkohol 
= enbart alkohol, Narkotika = narkotika ensamt eller i kombination med 
andra droger, Övrigt = övriga kombinationer (narkotikaklassade läke-
medel, dopingpreparat mm). Antal och procent. 

Kvinna Man 
Ålder 

Alkohol 
Narko-
tika Övrigt Total

Pro-
cent Alkohol

Narko-
tika Övrigt Total 

Pro-
cent 

– 30 år 2 11 3 16 15 6 25 5 36 13 

30 – 39 år 8 9 3 20 19 28 37 11 76 28 

40 – 49 år 17 4 15 36 34 50 17 20 87 32 

50 år – 22 1 11 34 32 60 4 5 69 26 

Total 49 25 32 106 100 144 83 41 268 100 

Procent 46 24 30 100  54 31 15 100  

Tabell B3:  Inskrivna Ej Öppet Intag efter kön, ålder och typ av drogmissbruk. Alko-
hol = enbart alkohol, Narkotika = narkotika ensamt eller i kombination 
med andra droger, Övrigt = övriga kombinationer (narkotikaklassade lä-
kemedel, dopingpreparat mm). Antal och procent. 

Kvinna Man 
Ålder 

Alkohol 
Narko-
tika Övrigt Total

Pro-
cent Alkohol

Narko-
tika Övrigt Total 

Pro-
cent 

– 30 år  1 1 2 11 2 8 3 13 19 

30 – 39 år 2 2 2 6 33 2 14  16 24 

40 – 49 år 4 1 1 6 33 8 4 4 16 24 

50 år – 3  1 4 22 21  1 22 33 

Total 9 4 5 18 100 33 26 8 67 100 

Procent 50 22 28 100  49 39 12 100  

Tabell B4: Förändring av behandlingsindex mellan första, andra och tredje inskriv-
ningen för personer med tre inskrivningar fördelat efter delpopulation. 
Nej = Ej påbörjad/fullföljd behandling (index 1 el. 2). Ja = Fullföljd be-
handling (index 3, 4 el. 5).  

Förändringsriktning på behandlingsindex 

Grupperade pop-grupper Nej–Nej–
Nej 

Nej–Ja–Nej 
Ja–Ja–Nej 

Nej–Nej–Ja
Nej–Ja–Ja
Ja–Nej–Ja 

Ja–Ja–Ja 
Totalt 

Grupp 1  1 0 1 (JNJ) 0 2 

Grupp 2AB 1 1 (NJN) 2 (NNJ) 2 6 

Grupp 3ABC  0 1 (JJN) 2 (JNJ)  
1 (NJJ) 

0 4 

Grupp 4AB 0 0 0 0 0 

Grupp 5AB 1 0 0 0 1 

TOTAL 3 2 6 2 13 
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Tabell B5: Antal inskrivningar, avbrutna avgiftningar, avbrutna behandlingar och 
fullföljda behandlingar på olika nivåer (dvs. behandlingsindex = 3, 4 el-
ler 5) fördelade efter endast 1, 2, 3, 4 eller 6 inskrivningar respektive 
minst 1, 2, 3, 4 eller 6 gånger inskrivningar. (Ingen person har endast 
fem inskrivningar.)  

Antal inskrivningar totalt 

Inskrivning Minst 1 Minst 2 Minst 3 Minst 4 Minst 5 Minst 6 Totalt 
Endast 1 384      384 
Endast 2 51 51     102 
Endast 3 13 13 13    39 
Endast 4 12 12 12 12   48 
Endast 6 1 1 1 1 1 1 6 
Totalt 461 77 26 13 1 1 579 

Varav antal avbrutna avgiftningar (Behandlings-index = 1) 

Endast 1 87      87 
Endast 2 22 15     37 
Endast 3 7 6 5    18 
Endast 4 6 6 5 4   21 
Endast 6 1 0 0 1 1 0 3 
Totalt 123 27 10 5 1 0 166 

Varav antal avbrutna behandlingar (Behandlings-index = 2) 

Endast 1 48      48 
Endast 2 5 5     10 
Endast 3 0 2 0    2 
Endast 4 0 2 1 2   5 
Endast 6 0 1 0 0 0 0 1 
Totalt 53 10 1 2 0 0 66 

Varav antal fullföljda behandlingar med behandlings-index = 3 

Endast 1 76      76 
Endast 2 13 18     31 
Endast 3 3 2 1    6 
Endast 4 4 1 5 3   13 
Endast 6 0 0 1 0 0 1 2 
Totalt 96 21 7 3 0 1 128 

Varav antal fullföljda behandlingar med behandlings-index = 4 

Endast 1 94      94 
Endast 2 9 7     16 
Endast 3 3 2 2    7 
Endast 4 1 2 1 2   6 
Endast 6 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 107 11 3 2 0 0 123 

Varav antal fullföljda behandlingar med behandlings-index = 5 

Endast 1 79      79 
Endast 2 2 6     8 
Endast 3 0 1 5    6 
Endast 4 1 1 0 1   3 
Endast 6 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 82 8 5 1 0 0 96 
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Tabell B6: Antal dagar (genomsnittsvärde, medianvärde, max- och minvärde) för av-
giftning (avbruten och fullföljd), behandling (avbruten och fullföljd) och 
inskrivning för personer som besökt Vårnäs minst en gång, minst två 
gånger och minst tre gånger. Indexvärde = 1 innebär att avgiftningen är 
avbruten, indexvärde= 2 innebär att avgiftning är fullföljd, men behand-
lingen avbruten, indexvärde = 3, 4 eller 5 innebär att behandlingen är 
fullföljd i varierande utsträckning.  

Index=1 Behandlingsindex=2 Behandlingsindex=3–5 
 Avgift-

ning 
Avgift- 
ning 

Behand-
ling 

Inskriv-
ning 

Avgift-
ning 

Behand-
ling 

Inskriv-
ning 

 Minst en inskrivning (461 individer = 123 + 53 + 285)) 

Antal individer 123 53 53 53 285 285 285 

Medelvärde 7,1 11 8,9 19,9 11,25 23 34,3 

Median 5 9 8 19 10 21 32 

Min 0 4 1 7 4 14 25 

Max 42 29 26 45 56 120 136 

 Minst två inskrivningar (77 individer = 27 + 10 + 40)  

Antal individer 27 10 10 10 40 40 40 

Medelvärde 6,3 11,6 6,8 18,4 11,5 22,9 34,4 

Median 6 7,5 6,5 16,5 11 21 34 

Min 1 6 2 11 6 19 27 

Max 19 21 12 29 21 56 70 

 Minst tre inskrivningar (26 individer = 10 + 1 + 15)  

Antal individer 10 1 1 1 15 15 15 

Medelvärde 6,9    14,9 25,9 40,8 

Median 6    9 21 34 

Min 3    5 19 27 

Max 13    57 48 82 
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Tabell B7:
295

 Antal avbrutna avgiftningar efter tid (antal dagar) och inskrivning 1–6.  
Behandlingsindex = 1.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0 5      5 3 3 
1 14 3  1   18 11 14 
2 12 2     14 8 22 

3 12 5 2    19 11 34 
4 13  2    15 9 43 
5 11 3 1 1   16 10 52 

6 6 5  1   12 7 60 
7 6 1 1    8 5 64 
8 8 1   1  10 6 70 

9 2      2 1 72 
10 5 2 3 1   11 7 78 
11 3 2     5 3 81 

12 4      4 2 84 
13 2 2 1    5 3 87 
14 5   1   6 4 90 

15 5      5 3 93 
16 2      2 1 95 
17       0 0 95 

18       0 0 95 
19 2 1     3 2 96 
20 1      1 1 97 

21 1      1 1 98 
22 2      2 1 99 
23       0 0 99 

24       0 0 99 
25       0 0 99 
26       0 0 99 

27       0 0 99 
28       0 0 99 
29       0 0 99 

30 1      1 1 99 
31       0 0 99 
32       0 0 99 

33       0 0 99 
34       0 0 99 
35       0 0 99 

…          
42 1      1 1 100 
 123 27 10 5 1  166 100  

 

                                            
295. Observera att tabellerna B7 – B13 anger antal avgiftningar, behandlingar osv. 

inte antal personer. Som framgår av tabell B5 svarar 461 personer för 579 inskriv-
ningar, som i sin tur består av olika slags avgiftningar och behandlingar.  
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Tabell B8: Antal hela avgiftningar efter tid (antal dagar) och inskrivning 1–6.  
Behandlingsindex = 2.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0   1    1 2 2 

1       0 0 2 
2       0 0 2 
3       0 0 2 

4 3      3 5 6 
5       0 0 6 
6 3 3     6 9 15 

7 10 2  1   13 20 35 
8 5 1     6 9 44 
9 6   1   7 11 55 

10 1      1 2 56 
11 5      5 8 64 
12 2      2 3 67 

13 3 1     4 6 73 
14 3      3 5 77 
15 3      3 5 82 

16 1      1 2 83 
17 3      3 5 88 
18 1      1 2 89 

19 2      2 3 92 
20       0 0 92 
21  3     3 5 97 

22 1      1 2 98 
23       0 0 98 
24       0 0 98 

25       0 0 98 
26       0 0 98 
27       0 0 98 

28       0 0 98 
29 1      1 2 100 
 53 10 1 2   66 100  
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Tabell B9: Antal avbrutna behandlingar efter tid (antal dagar) och inskrivning 1–6.  
Behandlingsindex = 2.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0       0 0 0 
1 2      2 3 3 
2 1 1     2 3 6 
3 5 1     6 9 15 
4 2   1   3 5 20 
5 2 1 1    4 6 26 
6 7 2     9 14 39 
7 7 1     8 12 52 
8 5 2  1   8 12 64 
9 5      5 8 71 
10 2      2 3 74 
11 2 1     3 5 79 
12 2 1     3 5 83 
13 2      2 3 86 
14 2      2 3 89 
15       0 0 89 
16 1      1 2 91 
17 1      1 2 92 
18 2      2 3 95 
19       0 0 95 
20 1      1 2 97 
21       0 0 97 
22 1      1 2 98 
23       0 0 98 
24       0 0 98 
25       0 0 98 
26 1      1 2 100 
 53 10 1 2   66 100  
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Tabell B10: Antal inskrivningar (hel avgiftning och avbruten behandling) efter tid 
(antal dagar) och inskrivning 1–6. Behandlingsindex = 2.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0       0 0 0 
…       0 0 0 
5   1    1 2 2 
6       0 0 2 
7 1      1 2 3 
8 1      1 2 5 
9       0 0 5 
10 3      3 5 9 
11 3 2     5 8 17 
12 3 2     5 8 24 
13 2   1   3 5 29 
14 3 1     4 6 35 
15 3   1   4 6 41 
16 1      1 2 42 
17       0 0 42 
18 2      2 3 45 
19 7 1     8 12 58 
20 5      5 8 65 
21 4      4 6 71 
22       0 0 71 
23 4 1     5 8 79 
24  1     1 2 80 
25       0 0 80 
26       0 0 80 
27 1      1 2 82 
28 1      1 2 83 
29 4 2     6 9 92 
30       0 0 92 
31       0 0 92 
32       0 0 92 
33       0 0 92 
34       0 0 92 
35 2      2 3 95 
36       0 0 95 
37       0 0 95 
38 1      1 2 97 
39       0 0 97 
40       0 0 97 
41 1      1 2 98 
…       0 0 98 
45 1      1 2 100 
 53 10 1 2   66 100  
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Tabell B11: Antal hela avgiftningar efter tid (antal dagar) och inskrivning 1–6.  
Behandlingsindex = 3, 4 eller 5.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0          
…          
4 1      1 0 0 
5 8  1 1   10 3 3 

6 17 1 1    19 5 9 
7 38 2 1 1   42 12 21 
8 40 8 2    50 14 35 

9 25 2 3 1   31 9 44 
10 29 5  1   35 10 54 
11 23 5  1   29 8 63 

12 18 1 1    20 6 68 
13 15 3     18 5 73 
14 21 4 1   1 27 8 81 

15 15 4 2    21 6 87 
16 6 2     8 2 90 
17 1 2     3 1 90 

18 4   1   5 1 92 
19 6      6 2 94 
20 3  1    4 1 95 

21 4 1     5 1 96 
22       0 0 96 
23 3      3 1 97 

24 1      1 0 97 
25 1      1 0 98 
26 1      1 0 98 

27 1      1 0 98 
28       0 0 98 
29   1    1 0 99 

30 1      1 0 99 
31       0 0 99 
32       0 0 99 

33       0 0 99 
34 1      1 0 99 
…          

43 1      1 0 99 
…          
56 1      1 0 100 

57   1    1 0 100 
 285 40 15 6  1 347 100  
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Tabell B12: Antal fulla behandlingar efter tid (antal dagar) och inskrivning 1–6.  
Behandlingsindex = 3, 4 eller 5.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

0          

…          
13    1   1 0 0 
14 1   1   2 1 1 

15       0 0 1 
16       0 0 1 
17       0 0 1 

18       0 0 1 
19 1 1 1    3 1 2 
20 4 1     5 1 3 

21 220 29 7 3  1 260 75 78 
22 9 2     11 3 81 
23 2      2 1 82 

24 5      5 1 83 
25 3  2    5 1 85 
26 4  1    5 1 86 

27 3 1     4 1 87 
28 18 5 2    25 7 95 
29 2   1   3 1 95 

30 1      1 0 96 
31 2      2 1 96 
32       0 0 96 

33       0 0 96 
34 2      2 1 97 
35 2      2 1 97 

…       0 0 97 
40 1      1 0 98 
41 1      1 0 98 

42       0 0 98 
43   1    1 0 98 
…       0 0 98 

48   1    1 0 99 
49 1      1 0 99 
…          

56  1     1 0 99 
57 1      1 0 99 
…          

104 1      1 0 100 
…          

120 1      1 0 100 
 285 40 15 6  1 347 100  
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Tabell B13: Antal inskrivningar (hel avgiftning och hel behandling) efter tid (antal 
dagar) och inskrivning 1–6. Behandlingsindex = 3, 4 eller 5.  

Inskrivning nummer Antal 
dagar 1 2 3 4 5 6 

Summa Procent Kummulativ 
procent 

19    1   1 0 0 

20    1   1 0 1 
…          
25 3      3 1 1 

26 4      4 1 3 
27 15 1 1    17 5 7 
28 36 1 1    38 11 18 

29 35 7 2    44 13 31 
30 23 1 3    27 8 39 
31 26 4  1   31 9 48 

32 20 4  1   25 7 55 
33 15 1     16 5 60 
34 15 4 1    20 6 65 

35 18 6 1   1 26 7 73 
36 16 4 1    21 6 79 
37 6      6 2 81 

38 4 3  1   8 2 83 
39 4   1   5 1 84 
40 6      6 2 86 

41 8      8 2 88 
42 5 1 1    7 2 90 
43 2 1     3 1 91 

44 2 1     3 1 92 
46 3      3 1 93 
47 1      1 0 93 

48 3  1    4 1 95 
49 1      1 0 95 

51 1      1 0 95 

52 1      1 0 95 
53 2      2 1 96 

55 1      1 0 96 

56 2      2 1 97 
58 1      1 0 97 

60   1    1 0 97 

61 1      1 0 98 
64 1      1 0 98 
65 1      1 0 98 

70  1     1 0 99 
72   1    1 0 99 

77 1      1 0 99 

82   1    1 0 99 
116 1      1 0 100 
136 1      1 0 100 

 285 40 15 6  1 347 100  
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Tabell B14: Tre kategorier av inskrivna; dels Alla, dels personer med korta/långa av-
giftnings-, behandlings- eller inskrivningstider (Extrema) och dels perso-
ner med långa tider mellan inskrivningarna (Långa). Antal och procent. 
OBS! Procenttalen för Extrema och Långa baseras på mycket små bastal.  

Antal Procent  
 

Alla Extrema  Långa  Alla Extrema  Långa  

Kvinnor Under 30 år 18 3 4 15 19 50 
 30 till 39 år 26 1 1 21 6 13 
 40 till 49 år 42 7 2 34 44 25 
 50 år och äldre 38 5 1 31 31 13 
 Totalt 124 16 8 100 100 100 
Män Under 30 år 49 1 5 15 3 17 
 30 till 39 år 92 9 7 27 26 23 
 40 till 49 år 103 18 10 31 51 33 
 50 år och äldre 91 7 8 27 20 27 
 Totalt 335 35 30 100 100 100 
Båda könen Under 30 år 67 4 9 15 8 24 
 30 till 39 år 118 10 8 26 20 21 
 40 till 49 år 145 25 12 32 49 32 
 50 år och äldre 129 12 9 28 24 24 
 Totalt 459 51 38 100 100 100 
Kvinnor Alkohol 58 2 1 47 13 13 
 Narkotika  29 4 4 23 25 50 
 Övrigt 37 10 3 30 63 38 
 Totalt 124 16 8 100 100 100 
Män Alkohol 177 16 12 53 46 40 
 Narkotika  109 11 12 33 31 40 
 Övrigt 49 8 6 15 23 20 
 Totalt 335 35 30 100 100 100 
Båda könen Alkohol 235 18 13 51 35 34 
 Narkotika  138 15 16 30 29 42 
 Övrigt 86 18 9 19 35 24 
 Totalt 459 51 38 100 100 100 
Båda könen Lön 157 12 9 36 26 26 
 A-kassa mm 78 9 7 18 20 20 
 Förtidspension mm 67 16 6 15 35 17 
 Socialbidrag 86 9 7 20 20 20 
 Annat 49 0 6 11 0 17 
 Totalt 437 46 35 100 100 100 

Pop-Grupper  Grupp 1 66 12 3 14 24 8 
 Grupp 2AB 171 21 12 37 41 32 
 Grupp 3ABC 138 12 17 30 24 45 
 Grupp 4AB 53 3 3 11 6 8 
 Grupp 5AB 33 3 3 7 6 8 
 Totalt 461 51 38 100 100 100 
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Tabell B15 Procentandel personer med/utan ersättning 360/810 dagar före/efter se-
naste utskrivning på Vårnäs uppdelade efter inskrivningsform (Öppet In-
tag – Ej Öppet Intag). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. 
Kombinationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. 
Kombinationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. 

Samtliga möjliga kombinationer av ersätt-
ning Före – Efter senaste utskrivning Tidsperiod före/efter senaste utskrivning, 

samt ersättningsslag Nej - Nej Nej - Ja Ja - Nej Ja - Ja Summa

Ej Öppet Intag (n = 49)  

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar? 47 10 16 27 100 

Ersatta sjukdagar? 35 2 24 39 100 

Rehabiliteringsbidrag? 65 4 12 18 100 

Sjukpenning under utbildning? 92 2 6 0 100 36
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 78 12 4 6 100 

Öppet Intag (n= 49)  

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar? 43 4 35 18 100 

Ersatta sjukdagar? 31 12 35 22 100 

Rehabiliteringsbidrag? 27 6 35 33 100 

Sjukpenning under utbildning? 71 6 14 8 100 81
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 59 8 20 12 100 

 
 

Öppet Intag (n = 200)  

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar? 51 8 20 23 100 

Ersatta sjukdagar? 43 8 20 30 100 

Rehabiliteringsbidrag? 68 5 17 11 100 

Sjukpenning under utbildning? 88 6 5 2 100 36
0 

da
ga

r 

Utbildningsbidrag? 70 16 8 7 100 
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Tabell B16 Fördelning av personer efter olika kombinationer av långtidssjukskriv-
ning, ersatta sjukdagar, rehabiliteringsersättning, utbildningsbidrag före 
respektive efter deras senaste utskrivning från Vårnäs. (1 300 dagar före 
för alla och mellan 152 och 1 300 dagars efterperiodlängd). Antal.  

Kombination av uppgifter efter senaste utskrivning 
(se vänstra kolumnen för betydelsen av kodsiffrorna) Kombination av uppgifter före  

senaste utskrivning 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 

1. Inga data 35 5  7  1   48 

2. Enbart långtidssjukskrivning 
och/eller ersatta sjukdagar 43 47 3 7 17 5 2 2 126 

3. Enbart rehabiliteringsersättning 6 1 4  1  1 3 16 

4. Enbart utbildningsbidrag inkl. 
ev. sjukskrivning vid utbildning 24 1  11 1 1   38 

5. Kombination av 2 och 3 18 19 7 2 11 1 2 2 62 

6. Kombination av 2 och 4 14 23  8 7 11  1 64 

7. Kombination av 3 och 4 1    1    2 

8. Kombination av 2, 3 och 4 3 14 5 7 3 1 5 2 40 

TOTALT 144 110 19 42 41 20 10 10 396 
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Tabell B17 Fördelning av personer i olika grupper före och efter senaste utskrivning, 
samt i bortfallet efter några bakgrundsfaktorer mm. Grupp 1=Inga upp-
gifter;  Grupp 2=Enbart uppgift om sjukskrivning. Grupp 3=Uppgift om 
rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag. Bortfallet uppdelat på 
Öv=Övriga och Pe=med pension enl. RFV i april 2000. (1 300 dagar 
före för alla och en efterperiodlängd på 152–1 300 dagar). Antal.  

Före senaste utskrivning: 1. Inga data 2. Sjuk 3. Åtgärd Bortfall 

Efter senaste utskrivning: 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Öv Pe Totalt 

Bakgrundsfaktorer mm             

Kön             

Kvinna 15 2 2 12 14 9 20 13 21 3 13 124 

Man 20 3 6 31 33 27 46 45 77 22 27 337 

Ålder             

Under 30 år 4 2 6 3 3 2 18 6 12 12 1 69 

30 till 39 år 14 1 2 7 8 11 18 17 33 5 2 118 

40 till 49 år 8 1  19 17 14 18 24 30 4 10 145 

50 år och äldre 9 1  14 19 9 12 11 23 4 27 129 

Huvudsaklig försörjning             

Lön 7 4 1 13 31 19 15 15 46 5 1 157 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 2   7 10 7 6 22 23  1 78 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 10   12 2 2 7  1 2 31 67 

Socialbidrag 10 1 4 5 3 6 25 11 9 11 1 86 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 5  3 4 1 2 12 5 12 5  49 

Ej svar – bortfall  1   2   1 5 7 2 6 24 

Typ av drogmissbruk             

Enbart alkohol 18 3 1 25 30 20 26 28 53 8 23 235 

Narkotika + annat 10 2 7 4 6 9 29 21 32 13 5 138 

Övriga kombinationer 7   14 11 7 10 8 13 4 12 86 

Behandlingsindex, senaste utskrivn.             

Ej påbörjad behandling 13 2 5 9 7 5 17 16 11 10 16 111 

Ej fullföljd behandling 2 1  6 8 4 9 6 6 7 6 55 

Fullföljd behandling+ ev. återbesök 20 2 3 28 32 27 40 36 81 8 18 295 

Pensionsstatus enligt RFV, april 2000             

Ingen pension 22 4 8 24 41 31 57 51 95 25  358 

Endast inkomstprövad förmån 1   1  1  1    4 

Partiell förtidspension, sjukbidrag   1  3 4 3 2 2 2   17 

Hel förtidspension, sjukbidrag  11   15 1  6 3 1  38 75 

Hel ålderspension, änkepension  1    1 1 1 1   2 7 

TOTALT ANTAL 35 5 8 43 47 36 66 58 98 25 40 461 
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Tabell B18:  Samtliga personer med/utan ersättning efter ersättningsslag och tidsperi-
od före/efter senaste utskrivning då aktuellt ersättningsslag förekommer 
för första gången. (Tidsperiod: 1–360, 361–810 och 811–1 300 anger tids-
intervall i dagar räknat från senaste utskrivning. Ingen = Ingen registre-
rad ersättning under någon av de tre tidsperioderna. Uppgifterna i tabel-
lens celler anger under vilket tidsintervall en person första gången fått 
ersättning av aktuellt slag. När det gäller tidsperioden efter senaste ut-
skrivningen, så varierar den mellan 152 dagar och 1 340 dagar eller tiden 
mellan senaste utskrivning och den 1 april år 2000.) Antal.  

Tidsperiod då ersättning utgår första gången  
efter senaste utskrivning Ersättningsslag och tidsperiod då er-

sättning utgår första gången  
före senaste utskrivning  Ingen 1 - 360 361- 810 811 - 1300 Totalt 

Långtidssjukskrivna, minst 29 dagar 

Ingen 122 14 2 1 139 

1 - 360  68 107 6 0 181 

361- 810  36 6 2 0 44 

811 - 1300  27 3 1 1 32 Fö
re

 s
en

as
te

  
ut

sk
ri
vn

in
g 

Totalt 253 130 11 2 396 

Ersatta sjukdagar 

Ingen 90 10 3 2 105 

1 - 360  72 141 5 0 218 

361- 810  37 3 3 1 44 

811 - 1300  19 5 5 0 29 Fö
re

 s
en

as
te

  
ut

sk
riv

ni
ng

 

Totalt 218 159 16 3 396 

Rehabiliteringsbidrag 

Ingen 243 30 3 0 276 

1 - 360  48 43 2 1 94 

361- 810  16 0 1 0 17 

811 - 1300  9 0 0 0 9 Fö
re

 s
en

as
te

  
ut

sk
riv

ni
ng

 

Totalt 316 73 6 1 396 

Sjukpenning under utbildning 

Ingen 291 14 5 0 310 

1 - 360  18 8 2 0 28 

361- 810  27 2 1 0 30 

811 - 1300  25 2 1 0 28 Fö
re

 s
en

as
te

  
ut

sk
riv

ni
ng

 

Totalt 361 26 9 0 396 

Utbildningsbidrag 

Ingen 217 27 5 3 252 

1 - 360  30 22 1 0 53 

361- 810  39 15 4 1 59 

811 - 1300  28 2 2 0 32 Fö
re

 s
en

as
te

  
 

ut
sk

riv
ni

ng
 

Totalt 314 66 12 4 396 
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Tabell B19: Långtidssjukskrivna 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad  
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. Kom-
binationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Antal.     

Kombinationer av ersättning för  
långtidssjukskrivna 360 dagar före/efter  

senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 30 4 9 18 61 

Man 94 16 38 40 188 

Ålder      

Under 30 år 25 8 5 4 42 

30 till 39 år 46 2 8 14 70 

40 till 49 år 34 6 15 24 79 

50 år och äldre 19 4 19 16 58 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 57 6 27 36 126 

Narkotika + annat 52 12 10 11 85 

Övriga kombinationer 14 1 10 11 36 

Ej svar – bortfall  1 1 0 0 2 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 38 9 25 24 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 13 4 8 24 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 13  5 3 21 

Socialbidrag 34 3 3 2 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 17 3 3 2 25 

Ej svar – bortfall  9 1 3 3 16 

Antal inskrivningar      

En gång 108 16 40 52 216 

Två till fyra gånger 16 4 7 6 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning      

Ej påbörjad/fullföljd behandling 49 11 10 16 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 75 9 37 42 163 

TOTAL 124 20 47 58 249 
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Tabell B20: Ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad  
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. Kom-
binationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Antal.     

Kombinationer av ersättning för  
ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter 

senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 26 3 12 20 61 

Man 77 13 39 59 188 

Ålder           

Under 30 år 23 6 5 8 42 

30 till 39 år 36 4 12 18 70 

40 till 49 år 27 4 15 33 79 

50 år och äldre 17 2 19 20 58 

Typ av drogmissbruk           

Enbart alkohol 48 4 28 46 126 

Narkotika + annat 43 9 11 22 85 

Övriga kombinationer 11 3 12 10 36 

Ej svar – bortfall  1 0 0 1 2 

Huvudsaklig försörjning           

Lön 27 10 24 35 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 12 0 8 29 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 13 0 5 3 21 

Socialbidrag 29 4 5 4 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 14 2 6 3 25 

Ej svar – bortfall  8 0 3 5 16 

Antal inskrivningar           

En gång 91 13 41 71 216 

Två till fyra gånger 12 3 10 8 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning           

Ej påbörjad/fullföljd behandling 41 9 13 23 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 62 7 38 56 163 

TOTAL 103 16 51 79 249 
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Tabell B21: Ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad  
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej= Ingen ersättning före–Ingen ersättning efter. Kombi-
nationen Nej-Ja= Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Procent.   

Kombinationer av ersättning för  
ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter  

senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer  Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total Antal 

Kön       

Kvinna 43 5 20 33 100 61 

Man 41 7 21 31 100 188 

Ålder        

Under 30 år 55 14 12 19 100 42 

30 till 39 år 51 6 17 26 100 70 

40 till 49 år 34 5 19 42 100 79 

50 år och äldre 29 3 33 34 100 58 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 38 3 22 37 100 126 

Narkotika + annat 51 11 13 26 100 85 

Övriga kombinationer 31 8 33 28 100 36 

Ej svar – bortfall  50 0 0 50 100 2 

Huvudsaklig försörjning        

Lön 28 10 25 36 100 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 24 0 16 59 100 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 62 0 24 14 100 21 

Socialbidrag 69 10 12 10 100 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 56 8 24 12 100 25 

Ej svar – bortfall  50 0 19 31 100 16 

Antal inskrivningar        

En gång 42 6 19 33 100 216 

Två till fyra gånger 36 9 30 24 100 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning        

Ej påbörjad/fullföljd behandling 48 10 15 27 100 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 38 4 23 34 100 163 

TOTAL 41 6 20 32 100 249 
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Tabell B22: Rehabiliteringsbidrag 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad 
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. Kom-
binationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Antal.     

Kombinationer av ersättning för  
rehabiliteringsbidrag 360 dagar före/efter 

senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 43 1 9 8 61 

Man 125 11 30 22 188 

Ålder           

Under 30 år 37 0 4 1 42 

30 till 39 år 48 3 11 8 70 

40 till 49 år 46 6 14 13 79 

50 år och äldre 37 3 10 8 58 

Typ av drogmissbruk           

Enbart alkohol 77 9 23 17 126 

Narkotika + annat 63 2 12 8 85 

Övriga kombinationer 26 1 4 5 36 

Ej svar – bortfall  2 0 0 0 2 

Huvudsaklig försörjning           

Lön 49 7 23 17 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 28 3 11 7 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 19 1 0 1 21 

Socialbidrag 40 1 1 0 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 25 0 0 0 25 

Ej svar – bortfall  7 0 4 5 16 

Antal inskrivningar           

En gång 150 11 28 27 216 

Två till fyra gånger 18 1 11 3 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning           

Ej påbörjad/fullföljd behandling 68 3 14 1 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 100 9 25 29 163 

TOTAL 168 12 39 30 249 
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Tabell B23: Rehabiliteringsbidrag 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad 
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej= Ingen ersättning före–Ingen ersättning efter. Kombi-
nationen Nej-Ja= Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Procent.    

Kombinationer av ersättning för  
rehabiliteringsbidrag 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer  Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total Antal 

Kön       

Kvinna 70 2 15 13 100 61 

Man 66 6 16 12 100 188 

Ålder        

Under 30 år 88 0 10 2 100 42 

30 till 39 år 69 4 16 11 100 70 

40 till 49 år 58 8 18 16 100 79 

50 år och äldre 64 5 17 14 100 58 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 61 7 18 13 100 126 

Narkotika + annat 74 2 14 9 100 85 

Övriga kombinationer 72 3 11 14 100 36 

Ej svar – bortfall  100 0 0 0 100 2 

Huvudsaklig försörjning        

Lön 51 7 24 18 100 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 57 6 22 14 100 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 90 5 0 5 100 21 

Socialbidrag 95 2 2 0 100 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 100 0 0 0 100 25 

Ej svar – bortfall  44 0 25 31 100 16 

Antal inskrivningar        

En gång 69 5 13 13 100 216 

Två till fyra gånger 55 3 33 9 100 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning        

Ej påbörjad/fullföljd behandling 79 3 16 1 100 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 61 6 15 18 100 163 

TOTAL 67 5 16 12 100 249 
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Tabell B24: Sjukpenning under utbildning 360 dagar före/efter senaste utskrivning för-
delad efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfak-
torer (kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader 
före inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senas-
te inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. Kombi-
nationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Antal.     

Kombinationer av ersättning för  
sjukpenning under utbildning 360 dagar 

före/efter senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 55 4 1 1 61 

Man 165 9 11 3 188 

Ålder           

Under 30 år 34 4 4 0 42 

30 till 39 år 61 5 2 2 70 

40 till 49 år 70 2 5 2 79 

50 år och äldre 55 2 1 0 58 

Typ av drogmissbruk           

Enbart alkohol 111 8 4 3 126 

Narkotika + annat 73 4 7 1 85 

Övriga kombinationer 34 1 1  36 

Ej svar – bortfall  2 0 0 0 2 

Huvudsaklig försörjning           

Lön 90 3 3 0 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 39 3 4 3 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 20 1 0 0 21 

Socialbidrag 38 2 2 0 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 19 3 2 1 25 

Ej svar – bortfall  14 1 1 0 16 

Antal inskrivningar           

En gång 193 10 9 4 216 

Två till fyra gånger 27 3 3 0 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning           

Ej påbörjad/fullföljd behandling 73 5 6 2 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 147 8 6 2 163 

TOTAL 220 13 12 4 249 
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Tabell B25: Sjukpenning under utbildning 360 dagar före/efter senaste utskrivning för-
delad efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfak-
torer (kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader 
före inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senas-
te inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej= Ingen ersättning före–Ingen ersättning efter. Kombi-
nationen Nej-Ja= Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Procent.    

Kombinationer av ersättning för  
sjukpenning under utbildning 360 dagar 

före/efter senaste utskrivning  

Bakgrundsfaktorer  Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total Antal 

Kön       

Kvinna 90 7 2 2 100 61 

Man 88 5 6 2 100 188 

Ålder        

Under 30 år 81 10 10 0 100 42 

30 till 39 år 87 7 3 3 100 70 

40 till 49 år 89 3 6 3 100 79 

50 år och äldre 95 3 2 0 100 58 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 88 6 3 2 100 126 

Narkotika + annat 86 5 8 1 100 85 

Övriga kombinationer 94 3 3 0 100 36 

Ej svar – bortfall  100 0 0 0 100 2 

Huvudsaklig försörjning        

Lön 94 3 3 0 100 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 80 6 8 6 100 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 95 5 0 0 100 21 

Socialbidrag 90 5 5 0 100 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 76 12 8 4 100 25 

Ej svar – bortfall  88 6 6 0 100 16 

Antal inskrivningar        

En gång 89 5 4 2 100 216 

Två till fyra gånger 82 9 9 0 100 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning        

Ej påbörjad/fullföljd behandling 85 6 7 2 100 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 90 5 4 1 100 163 

TOTAL 88 5 5 2 100 249 
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Tabell B26: Utbildningsbidrag 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad  
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej = Ingen ersättning före – Ingen ersättning efter. Kom-
binationen Nej-Ja = Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Antal.     

Kombinationer av ersättning för  
utbildningsbidrag 360 dagar före/efter 

senaste utskrivningen  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 45 7 6 3 61 

Man 133 30 12 13 188 

Ålder           

Under 30 år 25 8 5 4 42 

30 till 39 år 46 13 6 5 70 

40 till 49 år 59 9 5 6 79 

50 år och äldre 48 7 2 1 58 

Typ av drogmissbruk           

Enbart alkohol 95 17 6 8 126 

Narkotika + annat 51 16 12 6 85 

Övriga kombinationer 30 4  2 36 

Ej svar – bortfall  2 0 0 0 2 

Huvudsaklig försörjning           

Lön 80 9 3 4 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 31 8 5 5 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 19 1 1  21 

Socialbidrag 22 12 4 4 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 15 5 2 3 25 

Ej svar – bortfall  11 2 3  16 

Antal inskrivningar           

En gång 153 33 16 14 216 

Två till fyra gånger 25 4 2 2 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning           

Ej påbörjad/fullföljd behandling 61 10 8 7 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 117 27 10 9 163 

TOTAL 178 37 18 16 249 
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Tabell B27: Utbildningsbidrag 360 dagar före/efter senaste utskrivning fördelad  
efter olika kombinationer av ersättning och efter olika bakgrundsfaktorer 
(kön, ålder, typ av drogmissbruk, huvudsaklig försörjning 6 månader före 
inskrivning, antal inskrivningar samt behandlingsindex efter den senaste 
inskrivningen). Koder: Nej = Ingen ersättning, Ja = Ersättning. Kombi-
nationen Nej-Nej= Ingen ersättning före–Ingen ersättning efter. Kombi-
nationen Nej-Ja= Ingen ersättning före – Ersättning efter, osv. Procent.    

Kombinationer av ersättning för  
utbildningsbidrag 360 dagar före/efter  

senaste utskrivningen  

Bakgrundsfaktorer  Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total Antal 

Kön       

Kvinna 74 11 10 5 100 61 

Man 71 16 6 7 100 188 

Ålder        

Under 30 år 60 19 12 10 100 42 

30 till 39 år 66 19 9 7 100 70 

40 till 49 år 75 11 6 8 100 79 

50 år och äldre 83 12 3 2 100 58 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 75 13 5 6 100 126 

Narkotika + annat 60 19 14 7 100 85 

Övriga kombinationer 83 11 0 6 100 36 

Ej svar – bortfall  100 0 0 0 100 2 

Huvudsaklig försörjning        

Lön 83 9 3 4 100 96 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 63 16 10 10 100 49 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 90 5 5 0 100 21 

Socialbidrag 52 29 10 10 100 42 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 60 20 8 12 100 25 

Ej svar – bortfall  69 13 19 0 100 16 

Antal inskrivningar        

En gång 71 15 7 6 100 216 

Två till fyra gånger 76 12 6 6 100 33 

Behandlingsindex, senaste inskrivning        

Ej påbörjad/fullföljd behandling 71 12 9 8 100 86 

Fullföljd behandling och ev. återbesök 72 17 6 6 100 163 

TOTAL 71 15 7 6 100 249 
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Tabell B28: Ersatta sjukdagar (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning för personer sjukskrivna antingen bara efter (grupp Nej-Ja) eller 
bara före (grupp Ja-Nej) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: 
Små bastal.  

ERSATTA SJUKDAGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Grupp: Nej-Ja  
Bara sjuk efter  

Grupp: Ja-Nej 
Bara sjuk före  

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 3 51,3 34,0 12 52,9 39,0 

Man 13 56,9 14,0 39 56,5 35,0 

Ålder       

Under 30 år 6 71,3 37,0 5 34,6 38,0 

30 till 39 år 4 27,0 11,5 12 86,9 59,5 

40 till 49 år 4 27,0 8,5 15 44,3 21,0 

50 år och äldre 2 124,8 124,8 19 50,5 36,0 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 4 79,1 43,0 28 48,4 34,5 

Narkotika + annat 9 61,9 34,0 11 55,8 13,0 

Övriga kombinationer 3 6,7 5,8 12 72,5 48,5 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 10 44,7 10,1 24 33,5 23,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag    8 88,3 66,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension    5 71,6 60,0 

Socialbidrag 4 53,3 55,5 5 46,2 49,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 2 117,0 117,0 6 58,0 29,5 

Ej svar – bortfall     3 130,7 137,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 9 61,3 34,0 13 53,9 34,0 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 7 48,8 11,0 38 56,3 41,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 15 58,8 27,0 41 48,4 34,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm    4 54,8 36,5 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm    6 106,0 108,0 

Hel ålderspension  1 11,3 11,3    

TOTAL 16 55,8 20,5 51 55,7 37,0 
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Tabell B29: Ersatta sjukdagar (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning för personer sjukskrivna både före och efter (grupp Ja-Ja) upp-
delade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

Grupp: Ja-Ja ERSATTA SJUKDAGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Sjuk före Sjuk efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 20 121,1 74,0 20 163,4 139,3 

Man 59 101,6 60,0 59 128,0 74,0 

Ålder       

Under 30 år 8 96,8 38,5 8 146,7 135,5 

30 till 39 år 18 95,2 49,5 18 128,6 89,5 

40 till 49 år 33 120,4 60,0 33 140,9 76,0 

50 år och äldre 20 97,8 76,0 20 134,3 105,6 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 46 110,1 62,5 46 148,2 86,5 

Narkotika + annat 22 87,7 43,0 22 104,1 43,0 

Övriga kombinationer 10 140,6 136,0 10 144,0 123,6 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 35 67,0 44,0 35 97,6 52,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 29 159,9 118,0 29 170,3 141,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 3 237,7 329,0 3 220,3 197,0 

Socialbidrag 4 38,3 37,0 4 82,3 41,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 3 34,7 35,0 3 98,7 63,0 

Ej svar – bortfall  5 93,0 55,0 5 236,2 276,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 23 107,9 60,0 23 185,3 240,0 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 56 106,0 58,5 56 117,2 74,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 68 104,4 60,0 68 123,2 72,5 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 9 106,2 51,0 9 196,8 181,0 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm 2 181,5 181,5 2 337,0 337,0 

TOTAL 79 106,6 60,0 79 137,0 84,0 
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Tabell B30: Dagar med rehabiliteringsersättning (medelvärde, median) 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning för personer ersatta antingen bara efter 
(grupp Nej-Ja) eller bara före (grupp Ja-Nej) uppdelade efter bakgrunds-
faktorer mm. Anm.: Små bastal.  

REHABILITERINGSERSÄTTNING DAGAR 
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Grupp: Nej-Ja  
Ersatta dagar bara efter  

Grupp: Ja-Nej 
Ersatta dagar bara före  

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 1 11,0 11,0 9 47,8 35,0 

Man 11 49,5 21,0 30 35,3 29,0 

Ålder       

Under 30 år 3 125,0 111,0 4 35,8 31,0 

30 till 39 år 6 15,3 4,5 11 40,4 29,0 

40 till 49 år 3 29,4 38,0 14 30,8 29,5 

50 år och äldre 3 125,0 111,0 10 47,2 32,0 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 9 15,0 11,0 23 41,7 29,0 

Narkotika + annat 2 182,0 182,0 12 39,2 31,5 

Övriga kombinationer 1 56,0 56,0 4 15,3 10,5 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 7 23,0 12,0 23 32,2 29,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 3 10,0 6,0 11 61,4 37,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 1 111,0 111,0    

Socialbidrag 1 253,0 253,0 1 32,0 32,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig       

Ej svar – bortfall     4 10,8 5,5 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 3 104,1 38,3 14 25,1 18,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 9 27,0 11,0 25 45,5 35,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 11 48,6 12,0 35 40,0 30,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 1 21,0 21,0 2 37,0 37,0 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm    1 17,0 17,0 

Hel ålderspension    1 1,0 1,0 

TOTAL 12 46,3 16,5 39 38,2 30,0 
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Tabell B31: Dagar med rehabiliteringsersättning (medelvärde, median) 360 dagar 
före/efter senaste utskrivning för personer ersatta både före och efter 
(grupp Ja-Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

Grupp: Ja-Ja REHABILITERINGSERSÄTTNING DAGAR 
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Ersatta dagar före Ersatta dagar efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 8 44,6 36,0 8 16,0 7,5 

Man 22 27,8 30,0 22 12,3 12,0 

Ålder       

Under 30 år 1 34,0 34,0 1 8,0 8,0 

30 till 39 år 8 42,5 32,0 8 18,1 12,5 

40 till 49 år 13 32,1 30,0 13 8,4 7,0 

50 år och äldre 8 22,3 27,0 8 17,0 12,0 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 17 30,9 27,0 17 16,6 12,0 

Narkotika + annat 8 34,0 33,5 8 9,4 10,0 

Övriga kombinationer 5 34,4 30,0 5 8,0 7,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 17 28,1 28,0 17 10,1 9,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 7 41,0 30,0 7 24,3 13,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 1 33,0 33,0 1 6,0 6,0 

Socialbidrag       

Annat, studiemedel, förälder, anhörig       

Ej svar – bortfall  5 34,2 34,0 5 10,2 8,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 1 120,0 120,0 1 78,0 78,0 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 29 29,3 30,0 29 11,0 9,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 29 32,0 30,0 29 13,4 12,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 1 41,0 41,0 1 9,0 9,0 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm       

TOTAL 30 32,3 30,0 30 13,3 10,5 
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Tabell B32: Dagar med sjukpenning under utbildning (medelvärde, median) 360 da-
gar före/efter senaste utskrivning för personer i utbildning antingen bara 
efter (grupp Nej-Ja) eller bara före (grupp Ja-Nej) uppdelade efter bak-
grundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

SJUKPENNING UNDER UTBILDNING  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Grupp: Nej-Ja  
Bara sjuk under utb. efter 

Grupp: Ja-Nej 
Bara sjuk under utb. före 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 4 7,3 5,5 1 8,0 8,0 

Man 9 7,6 4,0 11 8,7 7,0 

Ålder       

Under 30 år 4 4,8 4,0 4 10,0 7,0 

30 till 39 år 5 9,2 9,0 2 2,5 2,5 

40 till 49 år 2 13,5 13,5 5 10,2 7,0 

50 år och äldre 2 2,5 2,5 1 8,0 8,0 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 8 5,3 4,0 4 4,8 5,0 

Narkotika + annat 4 7,5 6,0 7 8,9 7,0 

Övriga kombinationer 1 25,0 25,0 1 23,0 23,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 3 11,0 4,0 3 7,7 7,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 3 6,0 2,0 4 10,8 7,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 1 17,0 17,0    

Socialbidrag 2 5,5 5,5 2 4,0 4,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 3 4,7 4,0 2 13,0 13,0 

Ej svar – bortfall  1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 5 7,2 4,0 6 8,0 6,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 8 7,6 4,0 6 9,3 7,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 11 7,2 4,0 12 8,7 7,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 2 9,0 9,0    

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm       

TOTAL 13 7,5 4,0 12 8,7 7,0 
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Tabell B33: Dagar med sjukpenning under utbildning (medelvärde, median) 360 da-
gar före/efter senaste utskrivning för personer i utbildning både före och 
efter (grupp Ja-Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små 
bastal.  

Grupp: Ja-Ja SJUKPENNING UNDER UTBILDNING  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Sjuk under utb. före Sjuk under utb. efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 1 117,0 117,0 1 4,0 4,0 

Man 3 9,7 7,0 3 11,0 7,0 

Ålder       

Under 30 år       

30 till 39 år 2 5,5 5,5 2 5,5 5,5 

40 till 49 år 2 67,5 67,5 2 13,0 13,0 

50 år och äldre       

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 3 46,3 18,0 3 11,0 7,0 

Narkotika + annat 1 7,0 7,0 1 4,0 4,0 

Övriga kombinationer       

Huvudsaklig försörjning       

Lön       

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 3 9,7 7,0 3 11,0 7,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension       

Socialbidrag       

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 1 117,0 117,0 1 4,0 4,0 

Ej svar – bortfall        

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 2 5,5 5,5 2 5,5 5,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 2 67,5 67,5 2 13,0 13,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 4 36,5 12,5 4 9,3 5,5 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm       

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm       

TOTAL 4 36,5 12,5 4 9,3 5,5 
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Tabell B34: Dagar med utbildningsbidrag (medelvärde, median) 360 dagar före/efter 
senaste utskrivning för personer i utbildning antingen bara efter (grupp 
Nej-Ja) eller bara före (grupp Ja-Nej) uppdelade efter bakgrundsfaktorer 
mm. Anm.: Små bastal.  

UTBILDNINGSBIDRAG  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Grupp: Nej-Ja  
Utbildningsbidr. bara efter  

Grupp: Ja-Nej 
Utbildningsbidr. bara före 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 7 54,7 56,0 6 30,3 29,5 

Man 30 55,2 45,0 12 51,2 45,5 

Ålder       

Under 30 år 8 45,5 44,5 5 51,6 53,0 

30 till 39 år 13 68,5 68,0 6 39,0 32,5 

40 till 49 år 9 45,1 22,0 5 49,0 43,0 

50 år och äldre 7 54,0 47,0 2 29,5 29,5 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 17 52,7 43,0 6 38,0 29,5 

Narkotika + annat 16 54,8 56,0 12 47,3 40,5 

Övriga kombinationer 4 66,5 67,5    

Huvudsaklig försörjning       

Lön 9 46,7 43,0 3 20,3 27,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 8 72,8 74,5 5 44,4 43,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 1 17,0 17,0 1 113,0 113,0 

Socialbidrag 12 43,3 22,0 4 23,3 15,5 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 5 73,4 57,0 2 82,5 82,5 

Ej svar – bortfall  2 66,0 66,0 3 47,3 38,0 

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 10 30,2 21,0 8 48,9 40,5 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 27 64,3 51,0 10 40,5 31,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 35 57,3 47,0 17 40,2 33,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 1 17,0 17,0    

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm 1 14,0 14,0 1 113,0 113,0 

TOTAL 37 55,1 46,0 18 44,2 35,5 

 
 



Centrum för Välfärdsforskning  Tabellbilaga 

 355

Tabell B35: Dagar med utbildningsbidrag (medelvärde, median) 360 dagar före/efter 
senaste utskrivning för personer i utbildning både före och efter (grupp 
Ja-Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

Grupp: Ja-Ja UTBILDNINGSBIDRAG  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Utbildningsbidrag före Utbildningsbidrag efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 3 90,0 113,0 3 67,3 51,0 

Man 13 43,3 45,0 13 73,8 50,0 

Ålder       

Under 30 år 4 43,8 43,0 4 59,8 40,0 

30 till 39 år 5 48,2 39,0 5 87,0 37,0 

40 till 49 år 6 66,5 57,0 6 79,3 88,0 

50 år och äldre 1 18,0 18,0 1 11,0 11,0 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 8 67,3 61,0 8 96,9 94,5 

Narkotika + annat 6 30,0 27,5 6 41,8 32,0 

Övriga kombinationer 2 57,5 57,5 2 67,5 67,5 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 4 32,3 27,5 4 59,8 50,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 5 46,2 49,0 5 81,0 105,0 

Förtidspension, sjukbidrag, pension       

Socialbidrag 4 45,5 49,0 4 72,3 40,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 3 97,0 113,0 3 76,0 51,0 

Ej svar – bortfall        

Behandlingsindex, senaste inskrivning       

Ej påbörjad/fullföljd behandling 7 39,7 39,0 7 68,0 37,0 

Fullföljd behandling & ev. återbesök 9 61,7 51,0 9 76,1 71,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 15 48,0 45,0 15 68,1 50,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag mm 1 113,0 113,0 1 140,0 140,0 

Hel förtidspension (sjukbidrag) mm       

TOTAL 16 52,1 47,0 16 72,6 50,5 
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Tabell B36: Personer
296

 med lång långtidssjukskrivning före/efter den senaste utskriv-
ningen fördelade efter analysgrupp (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja), samt med 
vissa bakgrundsfakta. Lång = minst 360 dagar för Ja-Ja och minst 100 
dagar för Ja-Nej och Nej-Ja. Periodlängd: 360 dagar före/efter. 

Bakgrundsfakta  Långtidssjukskrivning 

Person
Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp Behandling Analys-
grupp 

Antal dagar 
före 

Antal dagar 
efter 

1 2B Kv. 30-39 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 114 

2 4A Man 40-49 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 134 

3 4A Man < 30 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 196 

4 2A Kv. 40-49 Övrigt Ej fullföljd Nej-Ja 0 218 

5 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Nej-Ja 0 224 

6 4A Man < 30 , Ej fullföljd Nej-Ja 0 225 

7 4A Man 50 + Alkohol Ej fullföljd Nej-Ja 0 300 

8 2A Man 50 + Alkohol Ej fullföljd Nej-Ja 0 322 

9 2A Man 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Nej 101 0 

10 1 Kv. 50 + Övrigt Fullföljd Ja-Nej 121 0 

11 1 Man 30-39 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 124 0 

12 2A Man 30-39 Narkotika Ej fullföljd Ja-Nej 135 0 

13 2A Man 40-49 Övrigt Fullföljd Ja-Nej 154 0 

14 2A Man 30-39 Övrigt Ej fullföljd Ja-Nej 156 0 

15 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 33 360 

16 2A Kv. 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Ja 73 360 

17 2A Kv. 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 205 360 

18 4A Man 40-49 Övrigt Fullföljd Ja-Ja 266 360 

19 2A Kv. 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Ja 289 360 

20 1 Man 40-49 Övrigt Fullföljd Ja-Ja 360 11 

21 2A Man < 30 Narkotika Fullföljd Ja-Ja 360 232 

22 2A Man 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Ja 360 285 

23 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 360 360 

24 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 360 360 

25 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 360 360 

 

                                            
296. Observera att personnumreringen är lite speciell. Alla vars ”nummer” är 

markerad med fet stil i en tonad ruta är identisk med den person som har samma 
nummer bland personerna med många ersatta sjukdagar i tabellen på nästa sida. Nr 
19 i tabellen ovan är identisk med person nr 11 i rehabiliteringstabellen (se näst-
nästa sida). 
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Tabell B37: Personer
297

 med många ersatta sjukdagar före/efter den senaste utskriv-
ningen fördelade efter analysgrupp (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja), samt med 
vissa bakgrundsfakta. Lång = minst 360 dagar för Ja-Ja och minst 100 
dagar för Ja-Nej och Nej-Ja. Periodlängd: 360 dagar före/efter. 

Bakgrundsfakta  Ersatta sjukdagar 

Person
Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp Behandling Analys-
grupp 

Antal dagar 
före 

Antal dagar 
efter 

101 2A Kv. < 30 Narkotika Ej fullföljd Nej-Ja 0 114 

8 2A Man 50 + Alkohol Ej fullföljd Nej-Ja 0 223 

3 4A Man < 30 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 223 

102 1 Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Nej 118 0 

10 1 Kv. 50 + Övrigt Fullföljd Ja-Nej 121 0 

103 2A Kv. 50 + Övrigt Fullföljd Ja-Nej 123 0 

104 1 Man 30-39 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 137 0 

11 1 Man 30-39 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 137 0 

9 2A Man 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Nej 143 0 

14 2A Man 30-39 Övrigt Ej fullföljd Ja-Nej 150 0 

13 2A Man 40-49 Övrigt Fullföljd Ja-Nej 154 0 

12 2A Man 30-39 Narkotika Ej fullföljd Ja-Nej 176 0 

105 2A Man 30-39 Alkohol Fullföljd Ja-Nej 241 0 

15 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 60 360 

16 2A Kv. 50 + Alkohol Fullföljd Ja-Ja 104 360 

106 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 212 360 

17 2A Kv. 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 233 360 

21 2A Man < 30 Narkotika Fullföljd Ja-Ja 360 259 

23 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 360 360 

24 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 360 360 

25 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 360 360 

 

                                            
297. Observera att personnumreringen är lite speciell. Alla med ett nummer un-

der 100 (nummer i fet stil och i tonad ruta) är identisk med den person som har 
samma nummer bland de långtidssjukskrivna i föregående tabell.  
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Tabell B38: Personer med långa rehabiliteringstider (minst 50 dagar) före/efter se-
naste utskrivning fördelade efter analysgrupp (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja), 
samt efter bakgrundsfakta. Periodlängd: 360 dagar före/efter. 

Bakgrundsfakta  Rehabiliteringsersättning 

Person
Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp Behandling Analys-
grupp 

Antal dagar 
före 

Antal dagar 
efter 

1 1 Man 40-49 Övrigt Fullföljd Nej-Ja 0 56 

2 2A Man 30-39 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 111 

3 4A Man 30-39 Narkotika Ej fullföljd Nej-Ja 0 253 

4 1 Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Nej 52 0 

5 4B Man < 30 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 61 0 

6 2B Man 50+ Alkohol Fullföljd Ja-Nej 76 0 

7 2B Man 50+ Alkohol Fullföljd Ja-Nej 84 0 

8 4A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Nej 85 0 

9 3C Man 30-39 Alkohol Ej fullföljd Ja-Nej 124 0 

10 4A Man 30-39 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 134 0 

11 2A Kv. 50+ Alkohol Fullföljd Ja-Nej 168 0 

12 2A Kv. 30-39 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 120 78 

Tabell B39: Personer med utbildningsbidrag i många dagar (minst 100) före/efter se-
naste utskrivning fördelade efter analysgrupp (Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja), 
samt efter bakgrundsfakta. Periodlängd: 360 dagar före/ efter.  

Bakgrundsfakta  Utbildningsbidrag 

Person
Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp Behandling Analys-
grupp 

Antal dagar 
före 

Antal dagar 
efter 

1 2B Kv. 30-39 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 102 
2 2A Kv. 30-39 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 108 
3 2A Man 30-39 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 109 

4 2B Man 40-49 Övrigt Fullföljd Nej-Ja 0 130 
5 1 Man < 30 Narkotika Fullföljd Nej-Ja 0 131 
6 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Nej-Ja 0 133 
7 2A Man 30-39 Alkohol Fullföljd Nej-Ja 0 205 

8 1 Man 30-39 Alkohol Ej fullföljd Ja-Nej 103 0 
9 2A Man 40-49 Narkotika Fullföljd Ja-Nej 113 0 

10 4B Man < 30 Narkotika Fullföljd Ja-Ja 23 130 
11 2A Man 30-39 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 39 198 

12 4A Man 40-49 Övrigt Fullföljd Ja-Ja 49 105 
13 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd Ja-Ja 63 122 
14 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 69 118 
15 2A Kv. 30-39 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 113 140 
16 1 Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Ja-Ja 139 51 
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Tabell B40: Personer
298

 med lång sjukskrivning (eller många ersatta sjukdagar) 1 300 
dagar före (lång=minst 800 dagar) eller med minst 360 dagars sjukskriv-
ning före/efter den senaste utskrivningen, samt med bakgrundsfakta om 
personerna. Sorterade efter efterperiodlängd (>=360 eller < 360) och 
efter antal långtidssjukdagar 360 dagar före (och efter). OBS! Antal lång-
tidssjukdagar ”efter” redovisas ej i tabellen.  

Bakgrundsfakta  Långtidssjukskrivning 
under en period av 

Person
Pop-
Grupp 

Kön Ålder Drogtyp Behandling Försörjning 1 300  
dagar före 

360  
dagar före 

15 2A Man 40-49 Alkohol Fullföljd Lön 33 33 

16 2A Kv. 50 + Alkohol Fullföljd A-kassa mm 73 73 

10 1 Kv. 50 + Övrigt Fullföljd Lön 847 121 

14 2A Man 30-39 Övrigt Ej fullföljd A-kassa mm 1096 156 

1001 1 Kv. 40-49 Övrigt Fullföljd Lön 1017 188 

106 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 810 201 

17 2A Kv. 40-49 Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 239 205 

1002 4A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Lön 976 243 

18 4A Man 40-49 Övrigt Fullföljd A-kassa mm 336 266 

19 2A Kv. 50 + Alkohol Fullföljd A-kassa mm 756 289 

1003 3C Man 30-39 Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 940 313 

20 1 Man 40-49 Övrigt Fullföljd A-kassa mm 441 360 

21 2A Man < 30 Narkotika Fullföljd A-kassa mm 385 360 

22 2A Man 50 + Alkohol Fullföljd A-kassa mm 604 360 

25 2A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 695 360 

23 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Pension, sjukbidrag 714 360 

24 2A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd A-kassa mm 850 360 

Nedanstående 12 personer har en efterperiodlängd som är under 360 dagar 

1004 3C Kv. 40-49 Övrigt Fullföljd A-kassa mm 829 0 

1005 3A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Pension, sjukbidrag 861 0 

1006 3A Kv. 40-49 Alkohol Ej fullföljd Pension, sjukbidrag 907 126 

1007 5B Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd Annat 767 229 

1008 3A Man 40-49 Narkotika Ej fullföljd A-kassa mm 938 303 

1009 3A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd A-kassa mm 632 360 

1010 3B Man 40-49 Narkotika Fullföljd A-kassa mm 697 360 

1011 3A Man 40-49 Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 482 360 

1012 3A Kv. 40-49 Alkohol Fullföljd A-kassa mm 1177 360 

1013 3A Kv. 50 + Övrigt Ej fullföljd A-kassa mm 1022 360 

1014 3A Man 50 + Alkohol Ej fullföljd A-kassa mm 1038 360 

1015 3C Kv. 40-49 Övrigt Fullföljd Lön 531 360 

 

                                            
298. Person 10, 14-25 och 106 är identisk med samma person i tabell B36 och B37.  
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Tabell B41: Antal långtidssjukskrivna personer 360 dagar före/efter senaste utskriv-
ning med avbruten behandling efter analysgrupp och bakgrundsfaktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 10 3 1 4 18 

Man 39 8 9 12 68 

Ålder      

Under 30 år 15 6 1 2 24 

30 till 39 år 22  3 6 31 

40 till 49 år 9 2 5 6 22 

50 år och äldre 3 3 1 2 9 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 18 2 5 10 35 

Narkotika + annat 23 7 3 5 38 

Övriga kombinationer 7 1 2 1 11 

Ej svar – bortfall  1 1   2 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 10 7 5 3 25 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 4  2 8 14 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 6   1 7 

Socialbidrag 16 2 1 1 20 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 9 1 1  11 

Ej svar – bortfall  4 1 1 3 9 

Antal inskrivningar      

En gång 42 9 6 14 71 

Två till fyra gånger 7 2 4 2 15 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 40 10 8 11 69 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag     4 4 

Hel förtidspension, sjukbidrag  7 1 2 1 11 

Hel ålderspension, änkepension  1    1 

TOTAL 49 11 10 16 86 
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Tabell B42: Antal långtidssjukskrivna personer 360 dagar före/efter senaste utskriv-
ning med fullföljd  behandling efter analysgrupp och bakgrundsfaktor.  

Analysgrupp  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 20 1 8 14 43 

Man 55 8 29 28 120 

Ålder      

Under 30 år 10 2 4 2 18 

30 till 39 år 24 2 5 8 39 

40 till 49 år 25 4 10 18 57 

50 år och äldre 16 1 18 14 49 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 39 4 22 26 91 

Narkotika + annat 29 5 7 6 47 

Övriga kombinationer 7  8 10 25 

Ej svar – bortfall      0 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 28 2 20 21 71 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 9 4 6 16 35 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 7  5 2 14 

Socialbidrag 18 1 2 1 22 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 8 2 2 2 14 

Ej svar – bortfall  5  2  7 

Antal inskrivningar      

En gång 66 7 34 38 145 

Två till fyra gånger 9 2 3 4 18 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 65 9 28 38 140 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  1  5 4 10 

Hel förtidspension, sjukbidrag  8  4  12 

Hel ålderspension, änkepension      0 

TOTAL 75 9 37 42 163 
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Tabell B43: Antal personer med ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning med avbruten behandling efter analysgrupp och bakgrunds-
faktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 9 2 2 5 18 

Man 32 7 11 18 68 

Ålder      

Under 30 år 15 4 2 3 24 

30 till 39 år 16 1 6 8 31 

40 till 49 år 8 2 3 9 22 

50 år och äldre 2 2 2 3 9 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 14 2 6 13 35 

Narkotika + annat 20 6 5 7 38 

Övriga kombinationer 6 1 2 2 11 

Ej svar – bortfall  1   1 2 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 5 7 6 7 25 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 4  2 8 14 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 6   1 7 

Socialbidrag 15 2 1 2 20 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 8  3  11 

Ej svar – bortfall  3  1 5 9 

Antal inskrivningar      

En gång 35 7 8 21 71 

Två till fyra gånger 6 2 5 2 15 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 33 8 11 17 69 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag     4 4 

Hel förtidspension, sjukbidrag  7  2 2 11 

Hel ålderspension, änkepension   1   1 

TOTAL 41 9 13 23 86 

 
 



Centrum för Välfärdsforskning  Tabellbilaga 

 363

Tabell B44: Antal personer med ersatta sjukdagar 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning med fullföljd  behandling efter analysgrupp och bakgrunds-
faktor.  

Analysgrupp  

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 17 1 10 15 43 

Man 45 6 28 41 120 

Ålder      

Under 30 år 8 2 3 5 18 

30 till 39 år 20 3 6 10 39 

40 till 49 år 19 2 12 24 57 

50 år och äldre 15  17 17 49 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 34 2 22 33 91 

Narkotika + annat 23 3 6 15 47 

Övriga kombinationer 5 2 10 8 25 

Ej svar – bortfall       

Huvudsaklig försörjning      

Lön 22 3 18 28 71 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 8  6 21 35 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 7  5 2 14 

Socialbidrag 14 2 4 2 22 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 6 2 3 3 14 

Ej svar – bortfall  5  2  7 

Antal inskrivningar      

En gång 56 6 33 50 145 

Två till fyra gånger 6 1 5 6 18 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 52 7 30 51 140 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  1  4 5 10 

Hel förtidspension, sjukbidrag  8  4  12 

Hel ålderspension, änkepension      0 

TOTAL 62 7 38 56 163 
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Tabell B45: Antal personer med rehabiliteringsersättning 360 dagar före/efter senas-
te utskrivning med avbruten behandling efter analysgrupp och bak-
grundsfaktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 16  1 1 18 

Man 52 3 13  68 

Ålder      

Under 30 år 22  2  24 

30 till 39 år 24 1 5 1 31 

40 till 49 år 18 1 3  22 

50 år och äldre 4 1 4  9 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 24 2 8 1 35 

Narkotika + annat 32 1 5  38 

Övriga kombinationer 10  1  11 

Ej svar – bortfall  2    2 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 16 1 8  25 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 9 1 3 1 14 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 7    7 

Socialbidrag 19 1   20 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 11    11 

Ej svar – bortfall  6  3  9 

Antal inskrivningar      

En gång 55 3 12 1 71 

Två till fyra gånger 13  2  15 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 54 2 12 1 69 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  3 1   4 

Hel förtidspension, sjukbidrag  10  1  11 

Hel ålderspension, änkepension    1  1 

TOTAL 68 3 14 1 86 
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Tabell B46: Antal personer med rehabiliteringsersättning 360 dagar före/efter senas-
te utskrivning med fullföljd  behandling efter analysgrupp och bak-
grundsfaktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 27 1 8 7 43 

Man 73 8 17 22 120 

Ålder      

Under 30 år 15  2 1 18 

30 till 39 år 24 2 6 7 39 

40 till 49 år 28 5 11 13 57 

50 år och äldre 33 2 6 8 49 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 53 7 15 16 91 

Narkotika + annat 31 1 7 8 47 

Övriga kombinationer 16 1 3 5 25 

Ej svar – bortfall      0 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 33 6 15 17 71 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 19 2 8 6 35 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 12 1  1 14 

Socialbidrag 21  1  22 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 14    14 

Ej svar – bortfall  1  1 5 7 

Antal inskrivningar      

En gång 95 8 16 26 145 

Två till fyra gånger 5 1 9 3 18 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 80 9 23 28 140 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  7  2 1 10 

Hel förtidspension, sjukbidrag  12    12 

Hel ålderspension, änkepension      0 

TOTAL 100 9 25 29 163 
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Tabell B47: Antal personer med utbildningsbidrag 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning med avbruten behandling efter analysgrupp och bakgrunds-
faktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 13 3 2  18 

Man 48 7 6 7 68 

Ålder      

Under 30 år 15 5 3 1 24 

30 till 39 år 21 3 3 4 31 

40 till 49 år 16 2 2 2 22 

50 år och äldre 9    9 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 25 4 2 4 35 

Narkotika + annat 23 6 6 3 38 

Övriga kombinationer 11    11 

Ej svar – bortfall  2    2 

Huvudsaklig försörjning      

Lön 21 2 1 1 25 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 10  1 3 14 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 6 1   7 

Socialbidrag 10 5 3 2 20 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 7 2 1 1 11 

Ej svar – bortfall  7  2  9 

Antal inskrivningar      

En gång 49 9 7 6 71 

Två till fyra gånger 12 1 1 1 15 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 45 9 8 7 69 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  3 1   4 

Hel förtidspension, sjukbidrag  11    11 

Hel ålderspension, änkepension  1    1 

TOTAL 61 10 8 7 86 
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Tabell B48: Antal personer med utbildningsbidrag 360 dagar före/efter senaste ut-
skrivning med fullföljd  behandling efter analysgrupp och bakgrunds-
faktor.  

Analysgrupp 

Bakgrundsfaktorer Nej–Nej Nej–Ja Ja–Nej Ja–Ja Total 

Kön      

Kvinna 32 4 4 3 43 

Man 85 23 6 6 120 

Ålder      

Under 30 år 10 3 2 3 18 

30 till 39 år 25 10 3 1 39 

40 till 49 år 43 7 3 4 57 

50 år och äldre 39 7 2 1 49 

Typ av drogmissbruk      

Enbart alkohol 70 13 4 4 91 

Narkotika + annat 28 10 6 3 47 

Övriga kombinationer 19 4  2 25 

Ej svar – bortfall       

Huvudsaklig försörjning      

Lön 59 7 2 3 71 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 21 8 4 2 35 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 13  1  14 

Socialbidrag 12 7 1 2 22 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 8 3 1 2 14 

Ej svar – bortfall  4 2 1  7 

Antal inskrivningar      

En gång 104 24 9 8 145 

Två till fyra gånger 13 3 1 1 18 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000      

Ingen pension 97 26 9 8 140 

Endast inkomstprövad förmån 1    1 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  9   1 10 

Hel förtidspension, sjukbidrag  10 1 1  12 

Hel ålderspension, änkepension      0 

TOTAL 117 27 10 9 163 
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Tabell B49: Långtidssjukskrivna (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning med avbruten behandling för personer sjukskrivna antingen 
bara efter (analysgrupp Nej-Ja) eller bara före (analysgrupp Ja-Nej) upp-
delade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Analysgrupp: Nej-Ja  
Bara efter  

Analysgrupp: Ja-Nej 
Bara före  

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 3 98,7 72,0 1 38,0 38,0 

Man 8 123,8 54,5 9 55,6 55,0 

Ålder       

Under 30 år 6 66,0 42,5 1 38,0 38,0 

30 till 39 år 0   3 116,0 135,0 

40 till 49 år 2 127,5 127,5 5 29,0 10,0 

50 år och äldre 3 211,7 300,0 1 7,0 7,0 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 2 311,0 311,0 5 28,4 7,0 

Narkotika + annat 7 31,6 13,0 3 67,3 57,0 

Övriga kombinationer 1 218,0 218,0 2 97,0 97,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 7 143,6 72,0 5 19,4 7,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 0   2 145,5 145,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 0      

Socialbidrag 2 21,5 21,5 1 57,0 57,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 1 13,0 13,0 1 38,0 38,0 

Ej svar – bortfall  1 225,0 225,0 1 55,0 55,0 

Antal inskrivningar       

En gång 9 138,1 72,0 6 47,0 33,5 

Två till fyra gånger 2 21,5 21,5 4 64,0 46,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 10 98,6 54,5 8 40,9 24,0 

Endast inkomstprövad förmån       

Partiell förtidspension, sjukbidrag        

Hel förtidspension, sjukbidrag  1 300,0 300,0 2 105,5 105,5 

Hel ålderspension, änkepension        

TOTAL 11 116,9 72,0 10 53,8 46,5 
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Tabell B50: Långtidssjukskrivna (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning med avbruten  behandling för personer sjukskrivna både före 
och efter (grupp Ja-Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: 
Små bastal.  

Analysgrupp: Ja-Ja LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Före Efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 4 111,3 111,0 4 191,3 190,0 

Man 12 107,7 62,5 12 208,1 250,0 

Ålder       

Under 30 år 2 70,5 70,5 2 156,0 156,0 

30 till 39 år 6 106,8 51,5 6 195,7 210,0 

40 till 49 år 6 138,3 113,0 6 220,7 284,5 

50 år och äldre 2 62,5 62,5 2 226,0 226,0 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 10 147,2 137,5 10 253,9 301,5 

Narkotika + annat 5 48,0 30,0 5 100,6 26,0 

Övriga kombinationer 1 25,0 25,0 1 220,0 220,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 3 51,7 51,0 3 159,3 129,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 8 177,1 203,0 8 219,5 313,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 1 4,0 4,0 1 101,0 101,0 

Socialbidrag 1 2,0 2,0 1 141,0 141,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig       

Ej svar – bortfall  3 53,0 25,0 3 262,0 280,0 

Antal inskrivningar       

En gång 14 122,1 77,0 14 207,2 279,5 

Två till fyra gånger 2 13,5 13,5 2 180,5 180,5 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 11 95,2 30,0 11 181,8 220,0 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  4 82,5 62,5 4 225,5 226,0 

Hel förtidspension, sjukbidrag  1 360,0 360,0 1 360,0 360,0 

TOTAL 16 108,6 62,5 16 203,9 249,5 
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Tabell B51: Långtidssjukskrivna (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning med fullföljd behandling för personer sjukskrivna antingen 
bara efter (analysgrupp Nej-Ja) eller bara före (analysgrupp Ja-Nej) upp-
delade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: Små bastal.  

LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER 

Analysgrupp: Nej-Ja  
Bara efter  

Analysgrupp: Ja-Nej 
Bara före  

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 1 114,0 114,0 8 25,0 10,5 

Man 8 87,0 52,0 29 34,5 23,0 

Ålder       

Under 30 år 2 98,5 98,5 4 11,0 7,5 

30 till 39 år 2 88,5 88,5 5 50,4 22,0 

40 till 49 år 4 107,5 87,5 10 40,3 24,0 

50 år och äldre 1 6,0 6,0 18 27,9 18,5 

Typ av drogmissbruk (1 bortfall)       

Enbart alkohol 4 81,0 47,0 22 23,5 20,5 

Narkotika + annat 5 97,2 114,0 7 40,1 10,0 

Övriga kombinationer    8 50,5 22,0 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 2 3,5 3,5 20 23,3 14,5 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 4 80,0 77,5 6 18,8 18,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension    5 66,4 60,0 

Socialbidrag 1 63,0 63,0 2 24,0 24,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 2 210,0 210,0 2 15,0 15,0 

Ej svar – bortfall     2 106,0 106,0 

Antal inskrivningar       

En gång 7 93,6 63,0 34 30,3 19,5 

Två till fyra gånger 2 77,5 77,5 3 57,0 37,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 9 90,0 63,0 28 24,5 18,5 

Partiell förtidspension, sjukbidrag     5 34,6 11,0 

Hel förtidspension, sjukbidrag     4 85,3 79,0 

TOTAL 9 90,0 63,0 37 32,5 20,0 

 



Centrum för Välfärdsforskning  Tabellbilaga 

 371

Tabell B52: Långtidssjukskrivna (medelvärde, median) 360 dagar före/efter senaste 
utskrivning med fullföljd  behandling för personer sjukskrivna både före 
och efter (grupp Ja-Ja) uppdelade efter bakgrundsfaktorer mm. Anm.: 
Små bastal.  

Analysgrupp: Ja-Ja LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR  
PERIOD: 360 DAGAR FÖRE/EFTER Före Efter 

Bakgrundsfaktorer mm Antal Medel Median Antal Medel Median 

Kön       

Kvinna 14 149,6 141,0 14 170,1 141,5 

Man 28 118,0 57,5 28 124,6 53,5 

Ålder       

Under 30 år 2 187,0 187,0 2 220,0 220,0 

30 till 39 år 8 105,3 35,5 8 104,9 44,0 

40 till 49 år 18 132,8 57,5 18 147,7 91,5 

50 år och äldre 14 128,0 110,5 14 138,2 101,0 

Typ av drogmissbruk        

Enbart alkohol 26 119,1 57,5 26 146,7 65,5 

Narkotika + annat 6 172,0 187,5 6 180,2 201,0 

Övriga kombinationer 10 127,0 106,5 10 97,7 43,5 

Huvudsaklig försörjning       

Lön 21 76,1 33,0 21 102,8 46,0 

A-kassa, sjukpenning, AMS-bidrag 16 177,8 159,5 16 182,0 211,5 

Förtidspension, sjukbidrag, pension 2 322,0 322,0 2 265,0 265,0 

Socialbidrag 1 11,0 11,0 1 55,0 55,0 

Annat, studiemedel, förälder, anhörig 2 150,5 150,5 2 108,0 108,0 

Ej svar – bortfall        

Antal inskrivningar       

En gång 38 139,2 110,5 38 151,5 140,0 

Två till fyra gånger 4 27,0 20,5 4 28,5 33,0 

Pensionsstatus enl. RFV, april 2000       

Ingen pension 38 127,0 86,0 38 133,0 53,5 

Partiell förtidspension, sjukbidrag  4 143,0 104,5 4 204,3 163,5 

Hel förtidspension, sjukbidrag        

TOTAL 42 128,5 86,0 42 139,8 91,5 
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Tabell B53: Fullföljd behandling, analysgrupp Nej-Ja (9 personer) och Ja-Nej (25 per-
soner) m.a.p rehabiliteringsersättning. Bakgrundsfakta och antal dagar – 
under en tidsperiod av 360 dagar före/efter senaste utskrivningen – med 
långtidssjukskrivning, rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag.  

Antal dagar före-efter utskrivning  
med tid/ersättning eller bidrag för 

Person Kön Ålder Drogtyp Huvudsaklig
försörjning

Antal  
inskriv-
ningar Långtids 

sjukskrivning  
Rehab. 

ersättning 
Utbildnings-

bidrag  

 Analysgrupp Nej-Ja 
1 Man 50+ Alkohol Lön 1 15-6 0-12 0-0 

2 Man 40-49 Alkohol Lön 1 29-0 0-3 0-0 

3 Man 50+ Alkohol Lön 1 148-52 0-38 0-0 

4 Man 40-49 Alkohol A-kassa mm 1 54-76 0-3 0-133 

5 Man 40-49 Alkohol A-kassa mm 2 6-47 0-6 0-0 

6 Man 40-49 Alkohol Lön 1 2-0 0-3 0-0 

7 Man 40-49 Övrigt Lön 1 15-44 0-56 0-0 

8 Kv. 30-39 Alkohol Lön 1 14-46 0-11 0-0 

9 Man 30-39 Narkotika F-pens. mm 1 284-170 0-111 0-0 

 Analysgrupp Ja-Nej 

1 Kv. 50+ Alkohol Lön 1 21-153 35-0 0-0 

2 Man 50+ Alkohol A-kassa mm 1 0-0 36-0 0-0 

3 Man 50+ Alkohol Lön 2 0-0 76-0 0-0 

4 Man 50+ Alkohol Lön 2 0-0 84-0 0-90 

5 Kv. 50+ Alkohol A-kassa mm 1 289-360 168-0 0-0 

6 Man 50+ Alkohol Lön 1 0-0 29-0 0-0 

7 Kv. 40-49 Övrigt Lön 1 188-130 39-0 0-0 

8 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 29-0 0-0 

9 Kv. 40-49 Alkohol Lön 1 243-257 85-0 0-0 

10 Man 40-49 Alkohol A-kassa mm 4 61-46 37-0 0-0 

11 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 26-0 0-0 

12 Kv. 40-49 Alkohol A-kassa mm 1 360-360 2-0 0-0 

13 Man 40-49 Narkotika A-kassa mm 3 0-41 36-0 0-0 

14 Kv. 40-49 Övrigt Lön 2 29-20 12-0 0-0 

15 Man 40-49 Övrigt Lön 3 12-1 9-0 0-130 

16 Man 40-49 Alkohol Lön 1 0-0 30-0 0-10 

17 Man 40-49 Narkotika A-kassa mm 1 0-134 49-0 59-0 

18 Man 30-39 Alkohol Lön 1 0-0 29-0 0-0 

19 Kv. 30-39 Narkotika A-kassa mm 4 0-114 38-0 61-0 

20 Man 30-39 Narkotika A-kassa mm 1 173-258 134-0 0-0 

21 Man 30-39 Alkohol Lön 1 0-0 28-0 0-0 

22 Man 30-39 Narkotika Socialbidrag 1 0-0 32-0 0-0 

23 Man 30-39 Narkotika Ej svar 2 124-0 3-0 0-0 

24 Kv. <30 Alkohol Lön 1 0-0 31-0 0-0 

25 Man <30 Narkotika Lön 2 0-0 61-0 23-130 
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Tabell B54: Personer med avbruten/fullföljd behandling uppdelade dels efter de som 
aldrig har haft ersatta sjukdagar, rehabiliteringsersättning eller utbild-
ningsbidrag (analysgrupp Nej-Nej) och dels efter de som någon gång har 
haft ersatta sjukdagar, rehabiliteringsersättning eller utbildningsbidrag 
(Övriga, dvs. analysgrupperna Nej-Ja, Ja-Nej och Ja-Ja) 360 dagar 
före/efter den senaste utskrivningen och fördelade efter några bak-
grundsfaktorer. Som jämförelseunderlag redovisas procentfördelningen i 
hela Vårnäspopulationen för samma bakgrundsfaktorer (kolumnen Alla). 
Procent och antal. (Observera att många bastal är mycket små).  

Avbruten behandling 
(86 personer) 

Fullföljd behandling 
(163 personer Bakgrundsfaktorer 

Nej-Nej Övriga Nej-Nej Övriga 

Alla 

 Ersatta sjukdagar?  

Kvinnor 22% 20% 27% 26% 27% 

Under 40 år 77% 53% 45% 29% 41% 

Narkotika 49% 40% 37% 24% 30% 

Lön och a-kassa mm 22% 66% 48% 76% 51% 

ANTAL 41 45 62 101 461 

 Rehabiliteringsersättning?  

Kvinnor 24% 11% 27% 25% 27% 

Under 40 år 68% 50% 39% 29% 41% 

Narkotika 47% 33% 31% 25% 30% 

Lön och a-kassa mm 37% 78% 52% 86% 51% 

ANTAL 68 18 100 63 461 

 Utbildningsbidrag?  

Kvinnor 21% 20% 27% 21% 27% 

Under 40 år 59% 56% 30% 59% 41% 

Narkotika 38% 60% 24% 38% 30% 

Lön och a-kassa mm 51% 32% 68% 51% 51% 

ANTAL 61 25 117 46 461 
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Centrum för välfärdsforskning åtog sig våren 1999 att utvärdera be-
handlingsformen Öppet intag – på Vårnäs behandlingshem i Vingåker – 
åt Vårdförbundet Sörmland. Verksamheten, som började som ett pilot-
projekt i Katrineholm 1996, har periodvis haft stöd av alla Sörmlands-
kommuner. Det är en intressant och spännande behandlingsform att 
studera och utvärdera ur ett vetenskapligt, samhälleligt och individuellt 
perspektiv. I denna slutrapport studeras hela Vårnäspopulationen (461 
personer) under perioden 1 juli 1996 – hösten 1999. 

Rapporten består av sex huvuddelar:  

• En kortfattad Inledning om bakgrund, syfte och data.  
• En översiktlig nationell beskrivning av Drogproblemet i siffror för 

att sätta in missbruksproblematiken i ett vidare sammanhang.  
• En bakgrund till och beskrivning av inskrivningsformen Öppet in-

tag och av den AA-inspirerade behandlingsmodell som används.  
• En redovisning och analys av Inskrivning och behandling, som om-

fattar vilka som skrivs in, hur avgiftning och behandling fullföljs, 
samt vilka som återkommer och efter hur lång tid. 

• En beskrivning och analys av Långtidssjukskrivning, rehabilitering 
och utbildningsstöd före/efter den senaste utskrivningen från Vår-
näs för bl.a. personer som avbrutit/fullföljt behandlingen.  

• En Avslutning med reflexioner om resultat och forskningsbehov.  

 

Göran Sidebäck fil. dr. i sociologi och lektor vid Institutionen för Sam-
hälls- och Beteendevetenskap vid Mälardalens högskola. Han är an-
svarig för projektet Välfärd i regionen, och den socialstatistiska da-
tabasen Datakällan som utvecklas inom ramen för detta projekt.  

Tola Jonsson fil. dr. i sociologi och prefekt vid Institutionen för Sam-
hälls- och Beteendevetenskap vid Mälardalens högskola.  
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