
Utredning av alkohol- och

drogmissbruk

På Selfhelp i Stockholm har vi lång erfarenhet av att 

genomföra patientutredningar om missbruk av

alkohol och narkotika. Från och med februari 2012 

lanserar vi en ny tjänst inom området multiutred-

ning med chefsstöd.
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Det finns flera goda skäl till att genomföra 
utredningar av patienter med misstänkt 
alkohol- och drogmissbruk. Aktuell forsk-
ning visar att en bred kartläggning av 
patientens psykiska hälsa och alkohol- och 
drogvanor:
• utgör ett nyanserat underlag som kan ligga 
till grund för ett förslag till en kostnadseffektiv 
rehabiliteringslösning,
• ökar förutsättningar för en lyckad rehabilite-
ringsinsats och varaktig beteendeförändring,
• ökar motivationen hos den enskilda patienten. 

Vårt utredningsarbete leds av konsultläkaren 
Suzanne Öhman. Suzanne är specialist i psy-
kiatri och legitimerad psykoterapeut. Alla våra 
utredningar utmynnar i ett skriftligt utlåtande 
med rekommendationer till åtgärder.

Selfhelp erbjuder följande utredningar:

MULTIUTREDNING
Målgrupp
• patienter som haft kontakt med företagshälso-
vården under en tid och som uppvisar symptom 
som misstänks bero på missbruk/beroende
• patienter med ingen eller svag motivation till 
mer genomgripande rehabiliteringsinsatser
• patienter med missbruk som förnekar sitt till-
stånd.

Tidsåtgång
Multiutredningen genomförs under fyra till sex 
träffar på Selfhelp cirka två timmar varje gång. 
Besöken genomförs under en treveckorsperiod.

Intervjuinstrument:
AUDIT, (Alcohol Use Disorders Identification 
Test), ADDIS, (Alkohol, Drog Diagnos Instru-
ment) ochSCID-II (Structured Clinical Inter-
view for DSM-IV Axsis II Personality Disorders), 
IDS-100 (Inventory of Drinking Situations – 100 
items).

TIPS! När utredningen är klar rekommenderar 
vi att vår terapeut deltar i rehabiliteringsmötet. 
Detta kan, i mån av tid, ske utan extra kostnad.

MULTIUTREDNING MED CHEFSSTÖD - NY 
TJÄNST!
Multiutredning sker enligt ovanstående beskriv-
ning. Under utredningstiden får närmaste chef 
upp till fem timmars råd och stöd från den tera-
peut som kopplats till utredningen. 

KOMPAKTUTREDNING
Målgrupp: 
• patienter som haft kontakt med FHV under en 
tid och som uppvisar symptom som misstänks 
bero på missbruk/beroende,
• patienter som snabbt måste utredas inför en 
rehabilitering,
• patienter boende utanför Stockholmsområdet

Tidsåtgång
kompaktutredningen genomförs under en heldag 
samt ett kompletterande uppföljande samtal på 
cirka två timmar.  

Intervjuinstrument
Se multiutredning ovan.

ADDIS-UTREDNING
Målgrupp
• patienter som har viss insikt om sina miss-
bruksproblem,
• patienter som är kända av behandlande läkare 
och som inte bedöms ha mental ohälsa.

Tidsåtgång
ADDIS-utredningen tar fyra timmar att genom-
föra.

Intervjuinstrument
I denna utredning används endast ADDIS.

Beställning och information
För att beställa en utredning eller få en offert 
ringer ni till oss på Selfhelp. Vi tar emot ert sam-
tal varje vardag mellan 08.00 och 16.00. Tel. 08-
667 91 90. Vid beställning bokar vi in ett första 
möte inom fem arbetsdagar. Det är av största 
vikt att både arbetstagaren samt närmaste chef 
deltar i detta möte. Utredningen genomförs 
sedan och utmynnar i ett skriftligt utlåtande med 
förslag till åtgärder som presenteras för den 
anställde för godkännande innan det skickas till 
beställaren.

Selfhelp – när du behöver hjälp med missbruk och beroende i arbetslivet
Oxenstiernsgatan 37, 115 27 Stockholm email: info@selfhelp.se


