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Kvinnor med beroendeproblematik

Insatsen är strukturell och inte individinriktad



Bakgrund till insatsen

Resursenheten för vuxna har sett att det är en stor skillnad i kötid (tiden från 
beslutsdatum för bistånd boendestöd i kommunkontrakt till det datum personen 
har tillträde till lägenheten) mellan kvinnor och män utan barn. 

Kvinnorna stod i kö 38% längre tid än männen. 



Utredningsenheten vuxen undersökte hur framställan om förlängning av 
externplacering ser ut mellan könen och om det är någon skillnad på fattade beslut 
beroende av kön. 

Det är en högre andel sökta förlängningar för männen

• 47% av männen som fått placeringsbeslut söker förlängning
• 28% av kvinnorna söker förlängning

• 79% av de sökta förläningarna från män beviljades 
• 75% från kvinnorna beviljades. 



Resursenheten Vuxen/boende har gått igenom brukares mål enligt 
genomförandeplanen. 

Behålla nykterhet eller drogfrihet var ett mål hos fler män, även att ta körkort och få 
egen anställning. 

Hos kvinnorna var det fler som prioriterade att få eget boende och en sysselsättning, 
förbättrad hälsa och återuppta kontakt med familj. 



Brukarbedömning missbruksvård IFO – påverka 
hjälp, andel % Eskilstuna

Totalt 95%

Kvinnor 86%

Män 100%

Brukarbedömning missbruksvård IFO -
helhetssyn, andel (%) Eskilstuna

Totalt 79%

Kvinnor 57%

Män 92%



Utifrån detta så sökte och beviljades Socialförvaltningen tillsammans med Vård-
och omsorgsförvaltningen och Region Sörmland projektmedel från RAR 

(Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland.



Det övergripande målet med insatsen är att ha skapat ökade 
möjligheter för en mer jämställd vård för kvinnor med beroende av 
alkohol och/eller narkotika, genom att: 

1. ha stärkt samverkan mellan involverade huvudmän
2. ha arbetat fram förslag på hur jämställdheten i vården kan öka
3. ha påbörjat arbetet med att utveckla nya/förändrade 

behovsdrivna tjänster



I projektgruppen finns representanter från:

� Kvinnobo – ett stödboende för kvinnor med beroendeproblematik
� Vägens beroendemottagning
� Andbergsgatans särskilda boende för personer med samsjuklighet
� Utredningsenheter på Socialförvaltningen
� Gemensam myndighet där brukare med samsjuklighet utreds av två 

förvaltningar
� Regionens del av Beroendecentrum



Vad har vi gjort hittills?
• Vi har arbetat utifrån en metoden tjänstedesignFörstå användare och hitta rätt 

utmaning 
Utveckla och testa rätt 

lösningar



Vad har vi gjort hittills?

• Vi har intervjuat 11 kvinnor från målgruppen

• Vi har tillsammans i projektgruppen gått igenom varje intervju

• Vi har nu ca 1000 post-it med tankar, behov, åsikter och insikter om 
situationen för kvinnor i beroende

• Vi har såklart gjort en del annat också, men det är delen som rör 
tjänstedesign som tagit mest tid och som är mest intressant att höra 
om



Begreppsförklaring

Vården - all missbruksvård, även kommunala
stödinsatser

Behandlare – All personal som möter kvinnorna, kan vara 
Boendestödjare, Socialsekreterare, samtalsbehandlare, sjuksköterska 
osv.



Intervjuer kring:

• Delaktighet
• Tillgänglighet
• Upplevd kunskap hos vården
• Tidigare erfarenheter
• Hur önskar kvinnorna att vården fungerade?
• Kvinnor med barn fick frågor kring att vara förälder med beroendeproblematik

Vi fick många svar som berörde:

• Bemötande och behandlingsrelation
• Negativa upplevelser av vården
• Önskemål om vården utifrån dåliga erfarenheter



”Kvinnor borde vara mer följsamma och inte upprepa sina misstag. Skamligt att 
komma tillbaka”

”Viktigt att ni förstår att helheten är viktig. Allt hänger ihop, våld, sex osv. 
Behöver få fram hela bilden.”

”Vill att personalen ska veta att många kvinnor blivit utsatta för våld och fått sälja 
sex”

”Känner sig brännmärkt av samhället som tidigare beroende”



”Kvinna, mamma och alkoholist är det absolut sämsta man kan vara”

”När barnet var vuxet slutade alla fråga”

”Plötsligt ska förövaren vara den du ska lita på, för att någon annan bestämt det”

”Som kvinna måste du krypa, jag är så blottad, så skammad”

”Det är bra med män i vården för bara en man kan förstå hur hårt en man kan slå”



Våra utmaningar

� Hur kan vi förbättra bemötandet och det relationsskapande arbetet?

� Hur kan vi tillgodose behovet av att kvinnor ALLTID ska bli erbjudna 
att prata med en kvinnlig behandlare/stödjare/socialsekreterare i 
första hand? ”man vill inte visa sig så trasig för en man”

� Hur kan vi tillgodose behovet av en lättillgänglig dygnet runt-
mottagning för kvinnor med beroendeproblematik?

- Hur kan vi få kvinnor med barn att känna sig sedda som kvinna och 
känna sig trygga med att söka vård/stöd?



Fortsättning?

Insatsens nästa steg är att arbeta fram prototyper, vilket inom 
tjänstedesignen innebär ett första förslag för våra användare att ta 
ställning till.



Kontaktuppgifter:

Malin Nilsson
malin.nilsson4@eskilstuna.se
Tfn 070-086 24 93
Tfn 016-710 79 36

Tack för visat intresse!!!


