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INLEDNING 
 

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol 

och/eller droger. Mottagningen startade 2005 och drivs av två huvudmän Malmö Stad och Region 

Skåne. Bakgrunden till denna rapport är den ansökan som styrgrupp och ledning för Maria Malmö 

lämnade till Finsam att låta en utomstående genomföra en beskrivning av pågående verksamhet, 

samt ge förslag till utvecklingsmöjligheter.  

I ansökan beskrivs att målet med verksamheten på Maria Malmö är: 

 Att erbjuda ungdomar och deras anhöriga/närstående information, rådgivning, stödjande 
samtal och öppenvårdsbehandling för missbruk/beroende. 

 Verka som ett välkänt och lättillgängligt komptenscenter som erbjuder evidensbaserad 
behandling för missbruk/beroende. 

 Fungera som en rådgivande mottagning till andra yrkesverksamma som möter målgruppen.  
 

Det betonas också att dessa mål ska genomföras i en anda av hög tillgänglighet och god service. Som 

problembeskrivning anges att tillströmningen av klienter ökat så kraftigt att man inte kan uppnå de 

satta målen. Man har fått minimera det utåtriktade arbetet med information/studiebesök till andra 

verksamheter, kvalitén i behandlingsarbetet har fått stå tillbaka för att prioritera tillgängligheten, men 

likväl upplevs tillgängligheten som försämrad. Skälen till detta anges vara underbemanning, att man 

inte når ungdomarna i ett tidigt skede i sin missbrukskarriär, och att de som kommer till mottagnigen 

har en hög samsjuklighet vilket innebär mer omfattande behandlingsinsatser men också kräver en 

annan komptens hos behandlarna. Därutöver beskrivs utvecklingsarbete med andra aktörer såsom 

Trestad och forskning ta tid och kraft från patientarbetet.   

För att få en uppfattning av aktuell verksamhet och möjliga utvecklingsvägar har jag tagit del av den 

dokumentation som finns kring Maria Malmö. Jag har genomfört personliga intervjuer med de 

anställda, samordnare och berörda chefer i olika led. Jag har även genomfört intervjuer med andra 

Maria mottagningar i Skåne, Göteborg och Stockholm. För att beskriva målgruppen har jag använt 

den statistik som finns tillgänglig genom UngDoK och som även möjliggör jämförelse med 

Mariamottagningarna i Göteborg och Stockholm. Jag har också tagit del av aktuell forskning som 

berör den psykiatriska samsjukligheten hos ungdomarna på Maria Malmö. 

I rapporten ges först en kort berättelse av verksamhetens bakgrund. Därefter ges beskrivning av 

målgruppen och dess problematik inklusive en jämförelse med patientpopulationen i Göteborg och 

Stockholm. Detta följs av en redogörelse av vilket behandlingsutbud som erbjuds (inklusive 

provtagning och slutenvård) och vilka behandlingar som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (1). Därefter beskrivs nuvarande ledningsstruktur och personalbemanning. Detta följs av ett 

resonemang kring behandlingsupplägg, patient inflöde, besöksstatistik. Slutligen följer en diskussion 

kring omfattningen av verksamhetstid utifrån genomförd balansräkning, nätverksarbete samt 

tillgänglighet. Efter beskrivningen för varje område förs ett resonemang kring vad som upplevs 

problematiskt med nuvarande situation samt lämnas förslag till beslut.  

Malmö den 1 juni 2015 

Jenny Rundberg 

Verksamhetsutvecklare vid VO vuxenpsykiatri Malmö, Region Skåne 



  

VERKSAMHETENS BAKGRUND  

Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt hade redan 2002 en missbruksenhet för unga under 18 år, MEFU. 

Det var en liten mottagning med 1 sjuksköterska, 1 socialpedagog och 0.20 läkare med 

barnpsykiatrisk inriktning. Personalen arbetade med information, utredning och vårdplanering. På 

Beroendecentrum (BCM) fanns två slutenvårdplatser till förfogande för minderåriga. 

År 2002 genomfördes en behovsinventering gällande en öppenvårdsmottagning för unga missbrukare 

liknande Stockholms Maria Ungdom. Arbetsgruppen bestod av representanter från distriktnämndens 

kansli Sydvästra Skåne, BCM, primärvården, SDF Kirseberg och stadskontoret. Man fastslog att det 

fanns underlag för en öppenvårdsmottagning för unga missbrukare samt framhöll att verksamheten 

sannolikt behövde kompletteras med en slutenvårdsavdelning. 

I arbetsgruppens senare förslag till beslut föreslogs att i samverkan mellan Malmö Stad och Sydvästra 

Skånes sjukvårdsdistrikt öppna en lättillgänglig öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år 

samt deras anhöriga. Verksamheten skulle vara ett samarbete mellan två huvudmän; Malmö Stad och 

Region Skåne. Intentionen var att uppnå synergieffekt genom att samla respektive huvudmans 

perspektiv och arbetssätt i samma organisation. Åren 2004-2005 finansierades tjänsterna från Malmö 

Stad med projektmedel från Mobilisering mot narkotika, för att därefter bli permanenta 

tillsvidaretjänster. Tjänsterna från sjukvården var redan från början permanenta.  

Man startade Maria Malmö med en vision att skapa ” ett välkänt och lättillgängligt kompetenscenter 

som erbjuder evidensbaserad behandling för missbruk och beroendeproblematik”. I år har 

verksamheten 10-års jubileum.  



  

MÅLGRUPP 

Målgruppen är unga upp till 25 år med alkohol eller drogproblem samt deras anhöriga. UngDOK är en 

intervjumetod som alla ungdomar besvarar i samband med att de påbörjar sin behandling. Den 

omfattar kartläggning av sociala, fysiska och psykiska förhållanden, kända riskfaktorer för missbruk; 

misslyckande i skolan, besvärlig socio-ekonomisk situation, missbruk i uppväxtmiljön, fysiska och eller 

sexuella övergrepp, andra trauman, tidig alkohol/narkotika debut, vänner som använder droger eller 

begår brott. Även skyddsfaktorer kartläggs såsom att ha stöd i nära relationer.  

 

Kommun- och stadsdelstillhörighet, andel utrikesfödda 

Personal anställd av Malmö stad träffar endast de ungdomar som är skrivna i Malmö. Då sjukvården 

styrs av fritt vårdsökande träffar de sjukvårdsanställda däremot ungdomar från hela Skåne. Under de 

senaste åren har 1 av 4 sökande (23-25%) varit bosatt i annan kommun, främst Vellinge, Trelleborg, 

Skurup och Svedala. Dessa kommuner är inte med och finansierar verksamheten.  

Andelen ungdomar som kommer från de olika stadsområdena i Malmö är relativt jämt fördelade; 

Norr 18%, Öster 22%, Söder 25%, Väster 17% och Innerstaden 18%. 

I intervjuer med ansvariga i Malmö stad framkommer önskemål att Maria Malmö skulle arbeta mer 

aktivt med att nå ungdomar från de mer socialt utsatta ytterområdena t ex genom samarbete med 

olika lokala organisationer eller att finnas på plats i dessa stadsdelar. 

Av de som erhåller behandling på Maria Malmö uppgår andelen utrikesfödda till 13%. Enligt uppgifter 

från Statistiska centralbyrån (SCB) uppgår i Malmö andelen utrikesfödda i åldersgruppen 15-24 år till 

25%.  

 

Ålder, kön och initiativtagare till kontakt 

I Malmö har andelen unga under 18 år uppgått till strax under hälften (45-49%) de senaste åren, som 

högst var andelen 76% (2006) och som lägst 37% (2009).  

Andelen flickor har legat konstant runt 30% under alla år där statistik finns tillgänglig.  

Under åren har initiativtagare till kontakt i ca hälften av fallen varit ungdomen själv eller dess 

förälder/anhörig, och i andra hälften det professionella nätverket. De exakta siffrorna för 2014 är eget 

initiativ 30%, förälder/anhörig 30%, socialtjänsten 14%,  skolan 13% och sjukvården 10%. 

 

Psykosocial situation 

Boende 

Bor med sina föräldrar 68%, egen bostad 9%, familjehem/institution 6%. Övriga har andra lösningar 

såsom att vara inneboende.  

 



  

Sysselsättning 

Studerande 63%, saknar helt sysselsättning 24%, arbete/praktik 12%. 

 

Skolproblem 

Har eller har haft problem i skolan 66%, främst i form av skolk och koncentrationssvårigheter. Läs- och 

skrivsvårigheter 17%. 

 

Kriminalitet 

Vid minst ett tillfälle blivit gripen av polis 49%. Majoriteten av dem har blivit gripna vid mer än ett 

tillfälle. Blivit dömd för brott 33%, pågående kontakt med kriminalvården 3%. Själv blivit utsatt för 

brott 52%.  

 

Kontakt med Socialtjänst och problem i uppväxtmiljön 

Pågående kontakt med Socialtjänsten 42%, någon gång varit placerad i familjehem eller på institution 

19%, någon gång varit omhändertagen enligt LVU 7%.  

Förekomst av psykiska problem i uppväxtmiljön 39%, förekomst av alkohol/drogmissbruk 29%, 

förekomst av ekonomiska problem 21%. Blivit utsatt för psykisk misshandel 39%, fysiskt våld 27%, 

sexuella övergrepp 15%.  

 

Kontakt med psykiatrin och psykisk ohälsa 

Pågående kontakt med psykiatrin22%, någon gång erhållit psykiatrisk vård 45%, någon gång erhållit 

psykiatrisk tvångsvård 3%, Pågående receptbelagd medicinering för sitt psykiska mående 21%, någon 

gång erhållit receptbelagd medicinering för sitt psykiska mående 37%. 

 

Självskattad förekomst av  Senaste 30 dagarna Någon gång i livet 

   %  % 

Kognitiva svårigheter  57  64 
Ångest/allvarlig oro  53  75 
Sömnproblem   50  69 
Depression   44  68 
Kontrollförlust av våldsamt beteende 32  50 
Allvarliga självmordstankar  10  38 
Självskadebeteende  9  35 
Hallucinationer (ej drogrelaterade) 8  15 
Ätstörning   7  13 
Självmordsförsök  1  15 
 

Vad gäller den fysiska hälsan upplever 17% att de har allvarliga fysiska hälsoproblem.  



  

Psykiatrisk sjukdom hos ungdomar med samtidigt missbruk har i kliniska och epidemiologiska studier 

visat en förekomst på 60-85%. Nedan redovisas resultat från forskningsstudien 3M som 2013 och 

2014 genomfördes på Maria Malmö (2). Preliminära kriteriebaserade diagnoser togs fram genom 

diagnosinstrumentet MINI och symtomscreening för ADHD. Noteras bör att flertalet är under 18 år 

och definitionsmässigt inte kan ha en personlighetsstörning.  

Pågående förekomst av: ADHD 52%, ångestsyndrom 41%, GAD 28%, antisocial personlighetsstörning 

28%, depression 27%, agorafobi 23%, hypoman episod 9%, tvångsyndrom 8%, psykotiska syndrom 

8%, social fobi 7%, PTSD 4%, dystymi 4%, förstämningssyndrom med psykos 4%, paniksyndrom 3%, 

ätstörning 1%.  

Totalt hade 77% av ungdomarna en eller flera pågående psykiatriska diagnoser. Det var signifikant fler 

kvinnor än män som hade en diagnos (89% vs 65%, p=0.031). Kvinnor hade även signifikant högre 

förekomst av PTSD (12% vs 0%, p=0.039) men förvånande nog även ADHD (69% vs 43%, p=0.03).  

Det var 29% av ungdomarna som hade en självmordsbenägenhet enligt studien. 

 

Narkotika, alkohol och rökning 

Resultaten från forskningsstudien 3M visar att 71% uppfyllde kriterierna för endast 

substansberoende, 3% för endast alkoholberoende och 9% för substans och alkoholberoende.  

Så gott som alla, 99%, använde cannabis, det var huvuddrogen för 73%. Alkohol var huvuddrog för 

7%. Tramadol användes av så många som 41% och som huvuddrog av 7%.  

Patienterna använde i snitt tre olika substanser. De ungdomar som hade även hade en psykiatrisk 

diagnos hade ett mer frekvent bruk av droger.  

Dessa uppgifter är väl överensstämmande med de från UngDOK för 2014. Nästan samtliga använder 

cannabis. Den primära drogen är cannabis 79%, alkohol 7% och tramadol7%. Debut av den primära 

drogen skedde före 16 års ålder för 61%. Bruk av fler än en drog 70%.  

Vad gäller alkohol dricker 87% regelbundet.  En tredjedel dricker sig berusade varje månad. Utifrån 

skattning med AUDIT-C har 54% en riskfylld alkoholkonsumtion. Debut av berusningsdrickande 

skedde före 16 års ålder för 82%.  

Regelbunden rökning/snusning 83%. Debut av rökning skedde före 16 års ålder för 91%. 

 

Jämförelse mellan Maria mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm 

Uppgifterna nedan är tagna från den rapport som Trestad 2 tagit fram för att identifiera och följa 

trender vad gäller droganvändning och psykosocial situation för ungdomar som påbörjar behandling 

vid Maria mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm (3).  



  

Maria Malmö har den äldsta målgruppen, ungdomar upp till 25 år. Göteborg har en övre åldersgräns 

på 21 år, den största andelen är gymnasieungdomar. Stockholm har en övre åldersgräns på 20 år, 

endast en mindre andel har fyllt 18 när de påbörjar sin behandling.  

Andelen flickor var något högre i Malmö 30% och Göteborg 28% än i Stockholm 22%. I Göteborg har 

man samlokaliserat Maria mottagningen med ungdomsmottagningen. Man hoppas på så sätt att 

locka fler flickor till Maria mottagningarna och fler pojkar till ungdomsmottagningarna.  

Andelen där behandlingskontakten initierades av ungdomen själv eller dess förälder/anhörig var lika i 

de tre städerna 52-54%. Andelen som saknar sysselsättning var dubbelt så stor i Malmö 14% och 

Göteborg 15% som i Stockholm 7%.  

Den primära drogen för alla tre städerna var cannabis, men mer uttalat i Stockholm 81%, än i Malmö 

72% och Göteborg 73%. Däremot förekom tramadol som primär drog i princip endast i Malmö.  

Ett intensivt bruk av den primära drogen (minst 2-3 ggr/vecka) förekom i betydligt högre omfattning i 

Malmö 62% än i Göteborg 45% och Stockholm 32%. Det var också fler i Malmö som använde mer än 

en drog 65%, Göteborg 50% och Stockholm 56%.  

Att ha en riskfylld alkoholkonsumtion enligt AUDIT-C förkom hos hälften av ungdomarna i Malmö 54% 

och Göteborg 57%, i Stockholm hos 39%. Att man tidigare erhållit missbruksvård var mer 

förekommande i Göteborg 26% och Stockholm29% än i Malmö 20%.  

Besvärliga uppväxtvillkor var mer förekommande i Malmö 58% och Göteborg  54% än i Stockholm 

39%. Fler ungdomar i Malmö hade/hade haft en kontakt med psykiatrin 46% än populationen i 

Göteborg 32% och Stockholm 34%.   

Sammanfattningsvis visar rapporten att det finns stora skillnader mellan de tre städerna, där 

ungdomarna i Malmö har den tyngsta problematiken och Stockholm den lättare. Detta kan sannolikt 

förklaras av att Malmö har en äldre målgrupp, medan Stockholm når ungdomarna i ett tidigare skede, 

men också erbjuder andra behandlingsalternativ. Utöver Maria mottagningen finns i Stockholm en 

specialiserad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år som har eller riskerar att utveckla 

alkohol- eller drogberoende och samtidigt mår psykiskt dåligt. Beroendecentrum driver även en 

livsstilsmottagning för 18-25 åringar med riskbruk av alkohol och droger. 

 

Förslag till beslut 

En förnyad diskussion med Vellinge, Trelleborg, Svedala och Skurup kommun behöver tas kring 

medfinansiering av verksamheten. I Maria Skåne Nordost som har ett upptagningsområde som berör 

flera små kommuner har endast den största kommunen personal anställd. Övriga kommuner är dock 

med och finansierar verksamheten utifrån befolkningsstorlek.  

Enligt Regionens regler för fritt vårdsökande är Maria Malmö skyldig att ta emot ungdomar från hela 

Skåne och erbjuda dem behandling för sitt missbruk, men för de kommuner som inte medfinansierar 

verksamheten behövs ett ställningstagande göras kring vilket förebyggande arbete Maria Malmö ska 

erbjuda. Ska man ha nätverksmöte med ex elevhälsovård och socialtjänst, ska gymnasieskolorna ha 



  

möjlighet till behandlingskontrakt för de elever som riskerar att bli avstängda p.g.a. sitt missbruk, ska 

man erbjuda information/föreläsningar/studiebesök.   

Det finns mycket att vinna på att sänka målgruppens åldersgräns till 20 eller 21 år. Den äldre gruppen 

har ett mer utvecklat missbruk och har nu fått kännbara konsekvenser såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt.  Vissa behandlare beskriver att de äldre därigenom är enklare eftersom de är mer motiverade 

till behandling. Då de äldre har ett mer omfattande behandlingsbehov riskerar de att konkurrera ut de 

yngre (se avsnittet om besöksstatistik nedan). På Maria Nordost märks detta då uppskattningsvis 

endast 15% av patienterna är under 18 år. Man kommer då ifrån den ursprungliga iden att Maria 

mottagningarna ska nå de unga i ett tidigt skede av sitt missbruk.  

Att de äldre ungdomarna är i behov av behandling är självklar, men att erbjuda denna på Maria 

Malmö gör att uppdraget blir mer ”spretigt” än det är i Göteborg och Stockholm. En målgrupp som 

riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieålder möjliggör också ett mer riktat 

behandlingsupplägg och nätverksarbete.  

I de nationella riktlinjerna betonas vikten att för patienter med samsjuklighet erbjuda samtidig 

behandling för missbruk och psykiska ohälsa, istället för att först behandla det ena och sedan det 

andra (1). Med tanke på den höga samsjuklighet som råder i målgruppen är det av stor vikt att 

samarbetet utökas med psykiatrin. Om man väljer att sänka åldersgränsen kan detta främst riktas 

gentemot barnpsykiatrin (BUP).  

  



  

BEHANDLINGSUTBUD 

 

Bedömningsinstrument 

De bedömningsinstrument som idag används på Maria Malmö är:  

 UngDOK en strukturerad intervju för ungdomar med missbruksproblem. UngDOK omfattar 

bakgrundsfaktorer såsom social situation, fysiskt och psykiskt mående, uppväxtvillkor, risk 

och skyddsfaktorer.  

 AUDIT för att bedöma alkoholproblem. Kartlägger frekvens, omfattning, intensivkonsumtion 

och riskkonsumtion.  

 DUDIT som är motsvarande frågeformulär för droger. 

 SCL-90 för att bedöma patientens upplevda psykiska mående. Består av 90 olika frågor kring 

besvär under den senaste veckan.  

 AEQ (Alcohol Expectancy Questionnaire) för att bedöma förväntningar och effekt av att dricka 

alkohol. Består av 15 frågor.  

 IDS-100 för att bedöma vilka situationer som stimulerar till alkohol eller narkotikabruk. 

Utifrån svaren bildas en profil för särskilt riskfyllda situationer: obehagliga känslor, fysiskt 

obehag, behagliga känslor, testande av personlig kontroll, sug/frestelser, konflikter, socialt 

tryck, trevlig samvaro. Består av 100 frågor. 

 KASAM mäter känsla av sammanhang, som består av tre delkomponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En stark känsla av sammanhang ökar förmågan att hantera 

utmaningar. 

 

Nationella riktlinjerna 

För att identifiera alkoholproblem bör man enligt riktlinjerna använda AUDIT (prioritet 1) och för 

narkotikaproblem DUDIT (prioritet 3).  

Som underlag för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika 

bör man enligt riktlinjerna använda ADDIS, SCID 1 eller MINI (prioritet 3).  

För att bedöma hjälpbehov bör man enligt rekommendationerna använda ASI (prioritet 1) men man 

kan även använda DOK (prioritet 6). För att bedöma hjälpbehov hos ungdomar kan man använda sig 

av ADAD (prioritet 4). Instrumentet fungerar väl enligt beprövad erfarenhet, dock är det vetenskapliga 

stödet för validiteten osäkert.  

 
  



  

Behandlingsmetod 

Det behandlingsutbud som Maria Malmö idag erbjuder är: 

 Information och rådgivning till ungdomar och anhöriga. Denna består dels av 

faktainformation om missbruk och droger, men också kartläggning genom skattningsskalorna 

AUDIT och DUDIT. Är personen under 18 år kan ett anonymt samtal ges, därefter ska 

vårdnadshavare informeras.  

 Motiverande samtal (MI) en samtalsmetodik som syftar till att främja motivation och 

beteendeförändring. Behandlarens roll är att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse 

av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att 

genomföra förändringen.  

 Individuell samtalsbehandling med kognitiv inriktning. I KBT (kognitiv beteende terapi) är 

syftet att underlätta för personen att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och 

beteenden samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana. Tillsammans med 

behandlaren formulerar patienten mål med behandlingen och arbetar sedan enligt en 

fastlagd struktur för att nå dessa. Man använder sig av metoder såsom kartläggning av tankar, 

känslor, reaktioner och beteenden, samt exponering. Behandlingen kan ske individuellt eller i 

grupp.  

 

 Familje- och nätverksorienterade samtal 

 Haschavvänjningsprogram (HAP)vänder sig till ungdomar över 18 år som missbrukar eller är 

beroende av cannabis. Syftet är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och 

social kompetens. Metoden är manualbaserad och har en kognitiv beteendeterapeutisk 

inriktning. Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets 

frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 

sessioner. Samtalen är på cirka 50 minuter och sker enskilt. 

 Återfallsprevention (Väckarklockan)är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att 

förebygga återfall i missbruk och beroende. Behandlingen ges vanligen en gång per vecka 

under åtta veckor. Varje träff är två timmar lång och ges företrädesvis i grupp, men kan även 

ges individuellt.  

 Hälsosamtal som syftar till att ge råd och stöd om hälsa, och motivation att ändra 

ohälsosamma levnadsvanor. Samtalet är inriktat på tobak, alkohol, matvanor och fysisk 

aktivitet.  

 
Nationella riktlinjerna  

Ungdomar svarar inte alltid på insatser och behandlingsmetoder som är utvecklade för vuxna. Det 

kan därför krävas särskilda interventioner som är utarbetade för ungdomar och deras förutsättningar. 

I nationella riktlinjerna lyfts därför psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar i ett särskilt 

kapitel. 



  

För ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem bör man erbjuda kort intervention eller MET, 

MET i kombination med KBT, eller ACRA eller ACC (prioritet 3).  

 Kort intervention syftar till att göra personer med ett riskbruk, skadligt bruk, missbruk eller 

beroende medvetna om vilka hälsorisker och andra konsekvenser de utsätter sig för samt att 

motivera dem att förändra sina vanor. Olika former av strukturerad samtalsmetodik kan 

tillämpas, vanligt är motiverande samtal. Samtalen kan vara mycket korta men också pågå i 45 

minuter. Kort intervention består oftast av ett samtal men kan också inkludera upp till fem 

samtal.  

 MET motivationshöjande behandling vilar på motiverande samtal med tillägget att det finns 

en manual för hur behandlingen ska genomföras. Utgångspunkten är en kartläggning där 

medicinska test och frågeformulär av olika slag ingår. Resultat av kartläggningen återkopplas 

vid ett samtal där också en anhörig rekommenderas närvara. Därefter följer ytterligare 3-4 

uppföljande samtal som är inriktade på hur förändringen ska kunna ske.  

 KBT (kognitiv beteendeterapi) beskrivs ovan.  

 ACRA eller ACC avser oftast eftervårdsbehandling efter avslutad behandling i öppenvård eller 

placering. Vid ACRA vilket motsvarar CRA för vuxna görs en funktionsanalys av ungdomens 

behov, styrkor och svårigheter, varefter färdigheter som syftar till upprätthållande av 

drogfrihet tränas. ACC är en utveckling av ACRA med tillägg av case management. Föräldrar 

och professionella involveras vid behov. ACRA eller ACC ges vanligtvis under en tremånaders 

period men kan även pågå längre.  

 

För familjebehandling bör man enligt riktlinjerna erbjuda FFT eller MDFT (prioritet 3), man kan även 

erbjuda behandling i form av BSFT eller multisystemisk terapi (prioritet 4).  

 FFT (funktionell familjeterapi) är en manualbaserad familjeterapeutisk metod som liknar 

systemisk eller strukturell familjeterapi. Syftet är att omstrukturera bristande 

familjekommunikation där så kallade positiva omformuleringar är viktiga för att förbättra 

familjens funktion. Behandlingen ges vanligtvis med 8-12 terapitimmar, men upp till 30 

timmar kan också förekomma. 

 MDFT är en familjeterapeutisk metod där behandlaren arbetar med fyra olika domäner 

utifrån den risk- och skyddsprofil som tagits fram för familjen. Ungdomsdomänen har fokus 

på att motivera ungdomen till behandling och att förbättra kommunikation och 

problemlösning. Fokus i föräldradomänen är t ex att engagera föräldrarna i behandlingen och 

att förbättra gränssättning och monitorering. Fokus i den interaktionella domänen är t ex att 

minska familjekonflikter och öka den emotionella sammanhållningen. Inom den 

extrafamiljära domänen handlar det om att öka familjens kompetens i de andra sociala 

sammanhang som ungdomen befinner sig i. Omfattningen varierar mellan 1-3 gånger i 

veckan under en tidsrymd av 4-6 månader. 

 MST (multisystemisk terapi) är en manualbaserad familjeterapeutisk metod. Syftet är att 

påverka de faktorer som antas bidra till ungdomens problem. Dessa faktorer kan finnas hos 



  

personen själv, i familjen eller i de sociala sammanhang som ungdomen och familjen befinner 

sig. Innehållet styrs av nio behandlingsprinciper som bland annat handlar om att betona det 

positiva och tillvarata familjens styrkor. Interventionen är skräddarsydd utifrån behov. 

Behandlingen kan ges i hemmet och involverar hela eller delar av familjen. Behandlingstiden 

pågår ofta under 4-6 månader.  

 BSFT är en manualbaserad familjeterapeutisk metod och liknar den familjebehandlingsmodell 

som ofta praktiseras i Sverige, dvs systemisk eller strukturell familjeterapi. Centralt är att 

engagera familjen under hela behandlingen. Behandlingen genomförs ca en gång i veckan, 

under 8-24 sessioner.  

I Socialstyrelsens rekommendationer betonas att förutom yrkeskunskap är det viktigt med en 

personlig komptens hos behandlaren som bland annat omfattar empatisk förmåga och förmåga att 

pedagogiskt förklara tillstånd, orsaker och insatser.  För psykologisk och psykosocial behandling har 

terapeutens kompetens och samarbetet mellan terapeut och patient lika stor betydelse för resultatet 

av behandling som själva behandlingsmetoden.  

För vuxna med missbruk eller beroende av cannabis bör man enligt riktlinjerna erbjuda KBT eller 

återfallsprevention med tillägg av MI eller MET (prioritet 3).  

 

Utbildningskompetens hos personalen 

Behandlande personal består av två specialistsjuksköterskor och tre socionomer. All personal har 

genomgått utbildning i MI, HAP samt ÅP. Dessa är utbildningar på några dagar vardera, och prioriteras 

även för vikarierande personal. Utbildning i CRA är inplanerad. 

All ordinarie personal har steg 1 utbildning, tre med kognitiv inriktning, en systemisk och en 

psykodynamisk. Steg 1 är resursmässigt krävande, 20-25% av arbetstiden får avsättas under tre 

terminer.  Att man valt att låta all ordinarie personal erhålla steg 1 har medfört att personalen fått en 

hög kompetens i samtalsmetodik. Under nästan alla år har det varit minst en behandlare som 

genomgått utbildningen, vissa år flera samtidigt. 

 

Provtagning 

I balansräkningen hösten 2014 skattade personalen behovet av provtagning för aktuella patienter till 

ca 10 timmar/vecka. Det faktiska utförda arbetet uppgick till drygt 13 timmar/vecka (motsvarande 

1/3 tjänst). Alla genomförde urinprover, men huvuddelen genomfördes av sjuksköterskorna 60% och 

samordnaren 20%.  

Idag finns öppen mottagning under en timme på tisdagar som är avsedd för provtagning, men 

majoriteten av patienterna lämnar sina prover vid andra tider.  

Det finns ett önskemål bland flera i personalen att ha en specifik person som ansvarar för 

provtagningen. Även i Malmö stad finns ett önskemål kring en bättre utbyggd provtagningsfunktion 

för skola och socialtjänst, idag utförs denna av FMN (föräldraföreningen mot narkotika). Det har 



  

stundtals funnits tankar att Maria Malmö kunde överta funktionen. Detta kan få negativa 

associationer bland ungdomarna. I Göteborg har man precis öppnat en mottagning i offentlig regi dit 

skola, socialtjänst och polis kan remittera för provtagning. Föräldrar kommer som tidigare att hänvisas 

till FMN. På Maria mottagningarna i Göteborg och Stockholm utförs alla provtagningar av 

sjuksköterskor. På Maria Nordost är det liksom i Malmö tänkt att utföras av sjuksköterskor, men blir i 

praktiken även utfört av annan personal.  

 

Nationella riktlinjerna 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör använda urinprov för att upptäcka pågående nyligt intag 

av narkotika (prioritet 1). Metoden anses vara det bästa tillgängliga sättet att identifiera ett intag och 

intaget kan följas under längre tid än med andra provtagningstester.  

Enligt riktlinjerna kan man även använda patientnära tester ”snabbtester” (prioritet 5). Metoden kan 

vara motiverad i de situationer som kräver ett snabbt resultat, men åtgärden är mer osäker och 

därför inte tillräckligt tillförlitlig för att ligga till grund för beslut om åtgärder vid exempelvis 

kontraktsvård. 

Vikten av att provtagning av narkotika i urinen utförs under kvalitetssäkrade förhållanden betonas.  

 

Slutenvård för planerad avgiftning 

Sedan 2002 har det inom Beroendecentrums regi funnits två slutenvårdsplatser för ungdomar under 

18 år. Redan i beslutsunderlaget till öppnandet av Maria Malmö förespråkas öppnandet av en 

vårdavdelning med 10 platser för såväl akutvård i form av tillnyktring och avgiftning som planerad 

inläggning för socialmedicinsk utredning, bedömning av vårdbehov samt inför institutionsplacering. 

Avdelningen skulle tillgodose behovet för minderåriga i hela Region Skåne. En kostnadsberäkning 

bifogades, men arbetsgruppen förslog att avvakta beslutsfattande och som ett första steg inrätta en 

öppenvårdsmottagning. 

Därefter har det blivit en del i Maria Malmös uppdrag att kunna erbjuda inneliggande avgiftning, 

detta omnämns t ex i de ”flyers” man delar ut. Enligt det vårdprogram för avgiftning av missbrukande 

ungdomar 15-18 år som togs fram 2007 var inläggningskriterium för slutenvård dokumenterat 

missbruk av alkohol-, opiat-, cannabis eller bensodiazepin, där andra insatser hade prövats och 

patienten var motiverad till behandling. BUP läkaren hade beslutsmandat för inskrivningen samt det 

yttersta ansvaret för patienten. Inläggningarna aktualiserades oftast av socialtjänsten. Huvuddrog hos 

dem som blev inlagda under 2008 var cannabis (12 st), alkohol (3 st) och heroin (1 st). Från åren 

2008-2012 var antalet inläggningar 12-18 per år. Patienterna kom från såväl Malmö som kommuner i 

övriga Skåne. 2013 halverades antalet inläggningar till 6 och 2014 var det 0.   

I praktiken har det minskade antalet inläggningar skett till följd av en uppstramning i tolkningen av 

det mediniska behovet av slutenvård. Den överenskommelse som idag gäller finns endast 

dokumenterad i mail. I de fall patienten är under 18 år ska BUP läkare göra en bedömning och 

därefter ge sin rekommendation till Maria Malmös VUP läkare som har beslutsrätten vad gäller 



  

inläggning. I de fall patienten blir inlagd kordieras detta sedan av kurator på Avd 1, BCM. Kontakten 

med Maria Malmö nämns inte.  

 

Förslag till beslut 

Även om Socialstyrelsen rekommenderar att man kan använda ADAD för att bedöma ungdomars 

hjälpbehov föreslås ett fortsatt användande av UngDOK. Dels då Socialstyrelsen påtalar att det 

vetenskapliga stödet för ADAD är osäkert, men också då UngDOK har utvecklats av forskare och 

kliniker specifikt för ungdomar med missbruk. UngDOK används på Maria mottagningarna i de tre 

storstäderna vilket möjliggör att trender kan identifieras och följas vad gäller droganvändning och 

psykosocial situation för ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem. 

AUDIT och DUDIT används redan rutinmässigt på mottagningen. Övriga bedömningsinstrument är 

inte specifikt rekommenderade, men de ingår (förutom AQE) som i del i de behandlingsmetoder som 

används.  

När det gäller behandlingsmetoder för ungdomar används redan korta interventioner och KBT. 

Förslagsvis bör även MET införas. Det finns idag ingen specifik utbildning av MET utan man arbetar 

utifrån en manual. En uppdaterad version av denna manualhåller på att tas fram och ska publiceras 

på Socialstyrelsens hemsida under våren 2015. Det kommer då också att tas fram en utbildning om 

manualen.  

Utbildning i CRA är inplanerad för personalen, i denna ingår även ACRA.  

Nationella riktlinjerna bedömer att det vetenskapliga underlaget för HAP är otillräckligt, men att 

åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Åtgärden 

innehåller också inslag av MI och KBT som är inkluderade och rekommenderas i riktlinjerna. HAP 

erhåller därför prioritet 6. Ett ställningstagande bör därför tas kring hur HAP ska prioriteras som 

behandlingsmetod på Maria Malmö.  

Att tillvarata familjen och arbeta med familjeinterventioner är angeläget men de modeller som främst 

rekommenderas i Socialstyrelsen innebär omfattande utbildningskostnader. Att utbilda och FFT-

certifiera ett team av 3 personer uppgår till ca 390 000 kr. I Göteborg har man valt att göra den 

satsningen och mottagningarna har fått FFT certifikat. Ett ställningsstagande behöver tas till om man 

vill göra motsvarande satsning för Maria Malmö. I Stockholm har man valt att låta några av 

socionomerna utbildas i BSFT. Även det en omfattande utbildningsinsats, som också medfört behov 

av internationell handledning.  

Något som inte omnämns i riktlinjerna men som av andra skäl erbjuds är hälsosamtalen. Idag kan 

dessa utföras av all personal på Maria Malmö men omfattningen och innehållet varierar. Det verkar 

råda samstämmighet att uppgiften utförs bäst av sjuksköterskor. Ett ställningstagande kan därför 

göras huruvida detta är en uppgift som ska specificeras för dem.  

Det kan vara lämpligt att ta fram ett ”basutbud” i vilka utbildningar all personal (även vikarier) ska ha, 

lämpligen med utgångspunkt i nationella riktlinjernas rekommendationer. Därutöver behövs en årlig 

utbildningsplan för all personal, även samordnare och sekreterare. Denna kan lämpligen finnas i 



  

verksamhetsplanen samt följas upp i verksamhetsbeskrivningen (vilka av de planerade utbildningar 

genomfördes, vilka ytterligare tillkom, vad utbildningen medfört för konsekvenser för verksamheten). 

Alla är överens om att provtagningen behöver struktureras upp bättre. Enligt den överenskommelse 

som ligger ska provtagningen utföras av en sjuksköterska, men som framgår av mätningen sker detta 

endast i 60% av fallen. Majoriteten av urinproven lämnas inte på den avsedda öppna mottagningen 

som tidsmässigt är mycket snävt tilltagen. Om man utgår från att det idag rådande behovet skulle det 

kräva att en av sjuksköterskorna erbjuder öppen tid för provtagning vid minst tre halvdagar i veckan. 

Förslagsvis bör provtagning endast utföras av sjuksköterskorna, men en struktur som möjliggör detta 

behöver tas fram. När övrig personal idag behöver hjälp med provtagning söker de upp 

sjuksköterskorna som då försöker klämma in detta mellan sina samtalsbesök, vilket medför stress för 

båda parter och försämrar kvaliteten för såväl provtagningen som samtalet. Ett ställningstagande ska 

också alltid göras kring syftet med provtagning, då det är resurskrävande samt kan upplevas 

integritetskränkande. 

Frågan om inneliggande avgiftning för minderåriga är komplex. Alla parter i styrgruppen är överens 

om att minderåriga inte ska vårdas på BCM, och att minderårigas behov av planerad avgiftning är en 

diskussion som behöver föras på en högre politisk nivå, men det är ingen fråga som drivs i dagsläget. 

Det behöver förtydligas vem som bevakar att frågan förs vidare. Det behöver också diskuteras om det 

är korrekt att inneliggande avgiftning är något som ligger i Marias Malmös uppdrag och ska 

omnämnas som en behandling de erbjuder.  

 
  



  

LEDNINGSSTRUKTUR 

När Maria Malmö startade var avsikten att det skulle finnas en avdelningschef på mottagningen som 

skulle leda arbetet enligt uppdrag från styrgruppen. Uppdraget skulle motsvara 50% tjänst. Denna 

avdelningschef var också ordinarie medlem av styrgruppen som därutöver bestod av 

verksamhetschef för BUP, områdeschef för BCM samt IoF chef för Malmö stad. 

Initialt låg funktionen på enhetschefen från BCM. I uppdraget låg att planera, leda och följa upp 

verksamheten samt driva utvecklings- och kvalitetsarbete. Det ingick också samordning och planering 

av ledigheter och utbildningar för all personal (förutom läkare) samt att ansvara för arbetsplatsträffar 

och avdelningens arbetsrutiner. Samordnaren skulle inte ansvara för tjänstetillsättning, lönerevision, 

utvecklingssamtal eller ekonomi utanför sin egen kliniks personal, men var alltså enhetschef för 

personalen från BCM. De två andra cheferna fick i förekommande fall ett beslutsunderlag.  

Det rådde personalomsättning på tjänsten och den var vakant från september 2007 till maj 2009. 

Därefter tillsattes funktionen av sektionschefen från Malmö stad. Upplägget upplevdes dock som 

konfliktfyllt bland de anställda, tillsammans med de olika huvudmännens krav på organisationen. 

Man beslutade därför att inrätta en ny samordnar tjänst om 100% men utan något personalansvar. 

För att inte samordnaren skulle vara underställd någon av de andra cheferna lades tjänsten direkt 

under verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin. Den nya samordnaren tillträdde i april 2011. 

Idag finns alltså en samordnare och tre chefer med två anställda vardera som ska leda det dagliga 

arbetet. Insatsen som dessa tre chefer lägger ner är olika men alla har mer eller mindre regelbundna 

träffar med sin personal, ska delta på remissgenomgång, samt vid mottagningens APT, driva och 

dryfta verksamhetens frågor med samordnaren samt i den gemensamma ledningsgruppen. 

Cheferna rapporterar till sin respektive chef som i sin tur ingår i Maria Malmös styrgrupp, förutom för 

Malmö stad som har ytterligare chefs led däremellan. Styrgruppen består verksamhetschef för BUP, 

områdeschef för BCM och avdelningschef för Barn och Familj, Malmö stad. Styrgruppen är tänkt att 

fatta de avgörande strategiska besluten kring verksamheten, men i denna ingår inte längre någon 

ordinarie medlem som har insyn i verksamheten. Det arbete och de diskussioner som förs i 

styrgruppen återkopplas inte heller till verksamheten.  

Flera dokument har tagits fram för att strukturera och förtydliga ansvarsområden mellan samordnare, 

enhet-/sektionschef, ledningsgrupp och styrgrupp, men det råder i fortsatt oklarheter. 

Kommunikationen mellan ledningsgrupp och styrgrupp beskrivs av båda parter som undermålig. Att 

en samordnare finns på plats beskriver flertalet som en nödvändighet för att få den dagliga 

verksamheten att fungera, men då denna saknar det formella chefskapet beskrivs tjänsten av vissa 

som ”tandlös”. 

 

Förslag till beslut 

En av de största utmaningarna på Maria Malmö är att en mycket liten verksamhet bemannas av tre 

arbetsgivare. Det finns fler chefer engagerade i verksamheten än anställda. Den stora skillnaden 

jämfört med Göteborg och Stockholm är att deras verksamheter består av två arbetsgivare, som 



  

också har ett större antal anställda. Detta underlättar självklart möjligheten att bedriva ett aktivt 

ledarskap men också att kunna fatta självständiga beslut gällande sin personal.  

Om man tänker sig ett alternativ där tjänsterna från BUP och BCM placeras hos en av arbetsgivarna 

öppnar det upp för fler lösningar och blir en mindre resurskrävande ledning. Verksamheten skulle 

fortsatt vara ett samarbete mellan båda parter och ingå i styrgruppen.  

Att en förändring av ledningsstrukturen är nödvändig är de flesta överens om, men inte hur denna ska 

se ut. Då frågan är komplex, ges flera förslag till beslut nedan. Vissa av dem skulle gå att genomföra 

med som idag tre arbetsgivare, andra kräver att det inskränks till två. 

 
Möjliga för tre arbetsgivare:  

 Samordnare med mandat och ansvar att leda och driva verksamheten. Arbetsgivaransvaret 

kvarstår hos respektive enhet-/sektionschef, men fattar inga beslut som kan beröra 

verksamheten om de inte är förankrade hos samordnaren. Samordnaren ingår som ordinarie 

medlem i styrgruppen. Ledningsgruppen utgår.  

En fördel kan vara att ingen av personalen eller enhetscheferna känner sig förfördelade 

gentemot någon annan. En nackdel är avsaknaden av formellt chefsmandat, och att 

enhets/sektionschefen blir ”stympad” i sin roll. Modellen kräver att samordnarens uppdrag är 

tydligt förankrat hos personalen samt enhetscheferna. Självklart kan inte heller någon av 

enhetscheferna vara chef för samordnaren.    

 

 Sektions/enhetschef med mandat och ansvar att leda och driva verksamheten (100% tjänst). 

Upplägget är samma som det ovan beskrivna med skillnad att det även inkluderar formellt 

chefskap och personalansvar för en del av personalen.  

En fördel kan vara att chefen även har ett formellt mandat (i alla fall för en del av 

arbetsgruppen). Nackdelarna att personal därför kan känna sig förfördelad. Det krävs också 

ett mycket aktivt och tydligt arbete i styrgruppen så att verksamheten i praktiken inte bedrivs 

utifrån endera huvudmans regi.  

 

Möjliga för två arbetsgivare: 

 Två chefer leder gemensamt verksamheten (2 st75% tjänst). Psykiatrin respektive kommunen 

har varsin enhets- respektive sektionschef med mandat och ansvar att fatta beslut gällande 

sin personal utifrån styrgruppens övergripande uppdrag. Båda parter är ordinarie medlem i 

styrgruppen. I uppdraget ingår också att arbeta med frågor kring metod och 

verksamhetsutveckling.  

Detta upplägg ställer stort krav på samarbete mellan de två parterna. Risk föreligger att man 

vill dra åt olika håll och att styrgruppen blir överöst att fatta beslut kring ”småsaker”. Det 

kräver att respektive part har en tydlighet vad gäller uppdraget för sin personal.  



  

 

 En chef leder ensam över hela verksamheten. Denna är till 50% anställd av Malmö stad och 

50% av psykiatrin. Denne ingår som ordinarie medlem i styrgruppen för rapportering, större 

beslut kring verksamhetsutveckling, och beslut i de fall de båda parternas riktlinjer skiljer sig 

åt på ett sätt som påverkar verksamheten. 

Fördelen med detta är att den dagliga arbetsledningen blir effektiv och alla beslut fattas av de 

anställdas formella chef. Risken för konflikter i det dagliga arbetet minimeras. Nackdelen är 

att det krävs att personen ifråga accepterar att ha två deltidstjänster (som kan ha 

konsekvenser t ex vad gäller framtida pension) och också kan hantera att ingå i två 

ledningsgrupper. Det krävs också ett väl fungerande samarbete med styrgruppen. 

 

Styrgrupp 

Ett problem som beskrivs av alla parter är den ringa kommunikationen mellan styrgrupp och 

verksamhet. Oavsett ledningsstruktur behövs det i styrgruppen ingå en ordinarie medlem som har 

faktisk insyn i verksamheten. De behöver hålla en tydlig struktur, fasta mötestider och föra 

minnesanteckningar.  

 

Ekonomi 

Ett nytt samverkansavtal togs fram 2012. Det var i styrgruppen inte känt om detta undertecknats, och 

det framkom sedan att så inte var fallet. Oavsett om nya beslut fattas kring verksamhetens inriktning 

eller inte behöver ett nytt avtal tas fram.  

Maria Malmö samfinansieras av psykiatrin och Malmö stad. Vid uppstart gjordes i budgeteringen 

täckning för Maria Malmös kostnader vuxenpsykiatrin och BUP sinsemellan. Därför sker ingen 

interndebitering dem emellan utan alla transaktioner görs mellan vuxenpsykiatrin och Malmö Stad. 

Vissa kostnader fördelas 1/2 mellan parterna, andra betalas till 2/3 av psykiatrin. BUP betalar dock ut 

lönekostnader för sin personal. 

Ekonomen för vuxenpsykiatrin har uttryckt önskemål om ett möte för förtydligande kring ekonomi 

och fakturering. Förslagsvis kan man först diskutera om det finns andra möjliga lösningar. För Maria 

Nordost har man skapat en egen budget som ligger placerad inom psykiatrin. Alla lönekostnader 

betalas ut av respektive arbetsgivare men faktureras sedan kontot. När det gäller 

utbildningskostnader har man fastställt vissa utbildningar som betalas av Maria Nordost, medan 

andra som inte är motiverade utifrån verksamhetens uppdrag får bekostas av den enskilde 

arbetsgivaren.  

 

 

  



  

PERSONALBEMANNING 

 

Även om verksamheten är ett samarbete mellan två huvudmän har personalen redan från start 

tillhört tre olika arbetsgivare: Malmö Stad, Beroendecentrum (BCM) samt Barn- och 

Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP).  

Enligt det avtal som ligger ska respektive arbetsgivare bemanna Maria Malmö med följande tjänster. 

Malmö stad  2 socionomer 

BCM 2 sjuksköterskor, 0.2 specialist läkare, 0.5-0.75 sekr* 

BUP 1 kurator och 0.2 specialist läkare 

*2006 inrättades 0.5 sekreterartjänst som 2009 utökades till 0.75 (enligt gällande avtal är tjänsten 

dock fortsatt 0,5). 

Därutöver är beslutat att tillsätta en heltidstjänst som samordnare för verksamheten. Tjänsten 

samfinansieras mellan parterna, och för att samordnaren inte skulle vara underställd någon av de 

andra cheferna lades tjänsten direkt under verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin i Malmö. 

Som i alla organisationer har verksamheten periodvis präglats av rätt stort bortfall pga. utbildning, 

föräldraledigheter eller annan frånvaro, samt viss personalomsättning. I intervjuerna framkommer 

inget som oroar vad gäller frånvaro eller personalomsättningen utan denna har ”naturliga” orsaker. 

Däremot blir konsekvenserna vid förändringar snabbt påtagliga eftersom verksamheten är så liten. 

Som i skrivande stund är två av fem behandlande personal vikarier (en socionom Malmö stad samt 

kurator BUP). 

 

Projektanställningar 

Malmö stad har under perioder haft externt finansierade projektanställningar placerade på Maria 

Malmö. Under delar av 2007-2009 var en socionom anställd för att bedriva utåtriktad verksamhet om 

Maria Malmö samt knyta kontakter med andra instanser som möter missbrukande ungdomar. 

Under 2015 är en socionom projektanställd för att arbeta gentemot ensamkommande flyktingbarn 

med missbruk, samt öka kunskapen och hitta samarbetsformer i deras nätverk.  

Under delar av 2015 finns ytterligare en projektanställning, finansierad av Trestad, med syfte att ta 

fram ett utbildningskoncept för föräldragrupper/anhörigutbildning till ungdomar inom målgruppen.  

Trestad har därutöver finansierat en tjänst med uppdrag att göra en kartläggning av utbud av insatser 

för barn och unga i Malmö stad och komma med förslag på utvecklingsområden gällande utbud eller 

organisering av insatser för tidig upptäckt eller vård och stöd. Denna tjänst är dock inte tillsatt och 

beräknas heller inte vara placerad på Maria Malmö. 

  



  

Jämförelse mellan Maria mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm 

Maria Malmö är en mycket liten verksamhet. I Göteborg bemannar kommunen med totalt 12 

socionomtjänster, sjukvården bemannar med totalt 11 heltidstjänster; 4 psykologer, 4 sjuksköterskor, 

2 administratörer, 1 läkare. Tidigare var läkaren specialistläkare från beroendekliniken, men då det var 

svårt att få en stabil bemanning av denna tjänst är den nu tillsatt av en allmänläkare. I Stockholm 

bemannar kommunen med 19 socionomtjänster, sjukvården med 6 sjuksköterskor och 2 läkare. 

Självklart är Göteborg och Stockholm befolkningsmässigt större än Malmö, men då Malmö har ett 

högre åldersspann är skillnaderna i befolkningsunderlag inte så stora. I Malmö stad är målgruppen 

13-25 år vilket enligt SCB befolkningsstatistik för 2014 omfattar 49 522 individer (siffran inkluderar 

inte kranskommunerna vilka i praktiken står för en fjärdedel av dagens patienter). I Göteborgs stad är 

målgruppen 13-21 år vilket omfattar 50 614 individer, och i Stockholms stad är målgruppen 13-20 år 

vilket omfattar 65 472 individer.  

I såväl Göteborg som Stockholm har man en tydligare skillnad i uppdragen mellan huvudmännen, 

framförallt är detta uttalat i Stockholm. Både Göteborg och Stockholm arbetar med modellen 2-in, 

dvs. att bedömningarna utförs av två behandlare, en socionom och en sjuksköterska. Stockholm har 

det tydligaste särskiljandet mellan huvudmännen, där utförs sedan all behandling av socionomer, dvs. 

kommunen. Sjuksköterskorna ansvarar för provtagning, hälsosamtal men kan också ha egna samtal 

utifrån detta. I de fall personen har en mer uttalad psykisk ohälsa och ett missbruk finns en 

specialiserad öppenvårdsmottagning, som drivs av sjukvården, som de kan remittera till. I Göteborg 

finns inte motsvarande behandlingsalternativ. De har istället psykologer på mottagningen som 

bedriver mera individinriktat arbete för de som har psykisk ohälsa.  

Det behandlingsarbete som bedrivs i såväl Göteborg som Stockholm har tydligt fokus på familj och 

nätverk. I Göteborg har man valt den av nationella riktlinjerna rekommenderade FFT modellen, i 

Stockholm har man utbildat 4 socionomer i också av riktlinjerna rekommenderade BSFT modellen.  

 

Förslag till beslut 

Varför man i Malmö har valt att inte satsa mer på Maria verksamheten beror inte på att Malmö 

saknar ungdomar med missbruk. Förslagsvis bör antalet tjänster från båda parter, så att fler 

ungdomar kan få hjälp. I såväl Göteborg som Stockholm beskrivs kommunen som den främst 

drivande huvudmannen för verksamheten.  

Man bör även fastställa skillnaden i uppdrag mellan huvudmännen och mellan yrkesgrupperna. 

Förslagsvis bör man även i Malmö använda sig av modellen 2-in, där en socionom från staden och en 

sjuksköterska från psykiatrin gör en gemensam bedömning. Modellen är visserligen resurskrävande 

men beskrivs som en framgångsfaktor i såväl Göteborg som Stockholm. 

Förslagsvis bör huvuddelen av behandlingsarbetet därefter utföras av socionomer anställda av 

staden, medan sjukvården ansvarar för provtagning, hälsosamtal samt behandling för de med en mer 

uttalad psykisk ohälsa. Där har Göteborg en modell med att sjukvården anställt psykologer. Dessa kan 

då, tillsammans med sjuksköterska, arbeta specifikt med dem med mer uttalad psykisk ohälsa, 

medicinering och även ADHD screening.  



  

Om man sänker åldersgränsen till 20 eller 21 år kan sjukvården behöva komplettera med en egen 

mottagning för dem över 18 år, denna kan då drivas enbart i egen regi. Staden erbjuder redan 

öppenvårdsbehandling för dem över 18 år genom Öppenvårshuset Gustav.  

Även om man sänker åldersgränsen och på så sätt minskar målgruppen krävs att man tillför resurser.  

Förslagsvis skulle 6-8 socionomer kunna vara anställda av Malmö stad. I såväl Göteborg som 

Stockholm har man proportionen 3 socionomer per sjuksköterska, vilket man upplever 

tillfredsställande vilket i Malmö då skulle motsvara 2 sjuksköterskor. Därutöver skulle sjukvården 

behöva komplettera med personal som kan arbeta mer riktat gentemot dem med psykisk ohälsa, 

förslagsis kurator/psykolog/psykoterapeut med kognitiv eller familjeterapeutisk kompetens.  

 

 
  



  

PATIENTINFLÖDE, BESÖKSSTATISTIK OCH BALANSRÄKNING  

 

Patientinflöde 

Under de flesta år finns uppgifter om antalet nytillkomna patientärenden i verksamhetsberättelsen, 

vilka anges i tabellen nedan. Denna visar att det skedde en kraftig ökning av inflödet under 2008 och 

2009. Sannolikt kan detta bero på att man under dessa år hade en extra bemanning i form av 

projektanställning som bedrev utåtriktad verksamhet om Maria Malmö. Efter flytten till Grönegatan 

skedde en viss minskning av inflödet för att därefter öka något under 2014. 

 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nya ärenden 225 247 325 391 - 367 330 314 342 

 

I Trestads rapport om Maria mottagningarna finns ungefärliga uppgifter om antalet ungdomar som 

under 2013 besökte mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm (3).  

Malmö tog emot ca 350 ungdomar, varav 300 inskrivna i behandling och 50 (14%) hade besök av mer 

enstaka rådgivande karaktär. Göteborg tog de emot ca 570 ungdomar, varav 500 var inskrivna i 

behandling och 70 (12%) hade besök av mer enstaka rådgivande karaktär. Stockholm tog de emot ca 

600 ungdomar, varav 450 ungdomar var inskrivna i behandling och 150 (25%) hade besök av mer 

enstaka kartläggande rådgivande karaktär.  

Utslaget på antalet behandlare (ej inkluderat läkare) i de tre städerna innebär det att under ett år 

hade Malmö i snitt har 70 patienter/behandlare, Göteborg 29 patienter/behandlare och Stockholm 

27 patienter/behandlare. Den genomsnittliga vårdtiden var 4-6 månader på samtliga mottagningar. 

 

Besöksstatistik 

Inom vuxenpsykiatrin i Skåne har man ett produktionsmål för heltidsanställda på 4 besök per dag (20 

besök/vecka), inom barnpsykiatrin är motsvarande mål 3 besök per dag (12 besök/vecka). Även i 

Malmö stad har man i vissa behandlande verksamheter ett produktionsmål på 12 besök/vecka, men 

personalen på Maria Malmö omfattas ännu inte fullt ut av detta.  

  



  

För Malmö stad anställda finns ännu inga tillgängliga siffror för besöksstatistik, men för personalen 

från BCM och BUP ska alla besök vara registrerade i VåPS.  

 

 Genomförda besök 

Pat under 18 år 

Genomförda besök 

Pat över 18 år 

BCM ssk 1 297 386 

BCM ssk 2 303 359 

BUP 220 176 

Samordnare 138 112 

Totalt 464 1033 

 

Statistiken omfattar genomförda besök. I en verksamhet som Maria Malmö med missbrukande 

ungdomar är uteblivande och återbud vanligt förekommande. Vart fjärde inbokat besök på Maria 

Malmö uteblir/lämnar återbesök enligt uppgifter från VåPS.  

Statistik ovan avser 2014, ett år som bestod av 249 arbetsdagar, efter avdrag för semester, sjukdom, 

VAB mm på lågt räknat 35 dagar återstod 214 dagar. Detta skulle innebära ett produktionsmål på 642 

besök för behandlare på BUP och 856 för behandlare på BCM. Om man tar hänsyn till 

återbud/uteblivna besök så uppnådde personalen från BCM sitt produktionsmål, medan personalen 

på BUP låg under sitt mål. Sannolikt kan detta förklaras av att tjänsten på BUP innefattades av två 

olika personer varav den första arbetade deltid och gick sedan på föräldraledighet, naturligt är 

produktionen initialt lägre när en ny vikarie tillträder.  

Utifrån statistiken i VåPS är det värt att notera att även om hälften (49%) av antalet unika patienter 

var under 18 år så förbrukade de äldre mer än dubbelt så många besök. Detta kan sannolikt, som 

diskuterats tidigare, förklaras av att de äldre har en tyngre problematik och/eller är mer motiverade 

till behandling. Det är också värt att notera att patientens ålder i praktiken inte påverkar huruvida 

man träffar personal från BUP eller BCM.  

 

Balansräkning 

Som ett led i att kartlägga Maria Malmös nuvarande kapacitet genomfördes under hösten 2014 en 

balansräkning. Personalen fick i uppdrag att välja ut två ”normala” veckor, och skatta hur mycket tid 

de önskade avsätta för att möta sina patienters behov (såväl aktuella patienter som nytillkomna). Vid 

jämförelse med faktiskt utfört arbete visade denna att man uppskattade sig sakna ca 25 timmar för 

direkt patientarbete. Tänker man att varje anställd utifrån BUP målsättning ska genomföra 12 

besök/vecka motsvarar det två heltidstjänster, mindre utifrån vuxenpsykiatrins produktionsmål. 

Uppskattningen utgick endast från behandlarens bedömning av patientens behov, och inte patientens 

egna önskemål, vilka kan vara både större och mindre. 

Av faktiskt utförd arbetstid uppgick 51% till direkt patientarbete (i form av besök, provtagning och 

telefonsamtal), 16% till indirekt patientarbete (team, samverkan, yttre tjänst) samt 33% till 



  

verksamhetstid (arbetsplatsträffar, utbildning, övriga aktiviteter). Siffrorna inkluderar inte 

samordnarens tjänst. 

Den höga siffran vad gäller verksamhetstid väckte styrgruppens intresse och har därför analyserats 

närmare. Nedan specificeras vad denna verksamhetstid bestod av för de fem behandlarna.  

Socionom 1, Malmö stad, hade 3 heldagar för verksamhetstid. En heldag avsåg 

diskrimineringsföreläsning som var obligatorisk för alla anställda i Malmö stad. Två heldagar avsåg 

utbildning (steg 1).  

Socionom 2, Malmö stad, hade 2 heldagar med verksamhetstid. En heldag avsåg den obligatoriska 

diskrimineringsföreläsningen. Den andra heldagen nätverksmöte med Maria Skåne mottagningarna. 

Ssk1, BCM, hade 2,5 heldagar med verksamhetstid. Dessa bestod av deltagande i det nationella 

cannabis nätverkets årliga två dagars konferens. Då konferensen detta år var i Uppsala tillkom en 

halvdag i restid.  

Ssk 2, BCM, hade 3,5 heldagar som verksamhetstid. 2,5 heldagar avsåg deltagande i 

cannabisnätverkets konferens. En heldag avsåg nätverksmöte med Maria Skåne mottagningarna.  

Kurator, BUP, hade 26 timmar som verksamhetstid (utspridda över flera dagar). En heldag avsåg 

nätverksmötet med Maria Skåne mottagningarna. Övrig tid avsåg till stor del inläsningstid då 

personen påbörjat sin tjänst endast ett par veckor tidigare.  

 

Förslag till beslut 

Den årliga statistiken över patientinflöde visar att detta steg kraftigt under de år man hade en 

projektanställd som bedrev utåtriktad verksamhet om Maria Malmö. Att det finns underlag för att 

möta lång fler ungdomar än dagens knappa 350 råder ingen tvekan om, framförallt inte om man vill 

nå dem i ett tidigt skede av sitt missbruk. Ett aktivt utåtriktat nätverksarbete med t ex elevhälsovård, 

socialarbetare för ungdom och första linjens BUP, tillsammans med affischering i miljöer där 

ungdomar rör sig, skulle öka inflödet. Ett ställningstagande behöver göras kring huruvida man vill 

tillsätta resurser för att ta emot ett ökat inflöde.  

När det gäller de av verksamheten ställda produktionsmålen är det en skillnad mellan vuxenpsykiatrin 

och barnpsykiatrin. Detta då behandling av minderåriga innebär mer familj och nätverksorienterade 

samtal vilket är tidskrävande. På Maria Malmö träffar dock personalen från BUP och BCM minderåriga 

i nästan lika stor omfattning. Det finns en påtaglig stress över att inte hinna med tillräckligt många 

besök, inte minst bland personalen från BCM. Beslut behöver tas om det är rimligt att man på Maria 

Malmö ska ha samma produktionsmål som ”vanliga” öppenvårdsmottagningar. Om så är fallet får det 

direkt påverkan på andra arbetsuppgifter såsom förebyggande nätverksarbete. Produktionsmålen 

inom Malmö Stad och BUP är mer rimliga utifrån verksamhetens målgrupp och ambition att arbeta 

med familj och nätverk. Som föreslaget tidigare är en möjlighet att man sänker åldersgränsen till 20 

eller 21 år och att personalen från psykiatrin tillhör samma arbetsgivare.  

 



  

NÄTVERKSARBETE  

 

Patientorienterat nätverksarbete 

Med patientorienterat nätverksarbete avses samverkan med andra aktörer som möter ungdomar t ex 

skola, socialtjänst, psykiatri. Syftet är inte samverkan kring patienter som redan är i behandling på 

Maria Malmö utan att underlätta för dessa aktörer att identifiera och motivera ungdomar i behov av 

behandling. Detta kan ske dels genom informations och diskussionsmöten men också genom 

föreläsningar.  

Det arbete som idag bedrivs är: 

 Öppet hus på Maria Malmö för personal inom psykiatrin och socialtjänsten. En gång/termin.  

 Referensgrupp Ambulatioriet (verksamhet för gravida missbrukare). Möte en gång/månad.  

 Föreläsningar och studiebesök på förfrågan. Varierande förekomst, och utifrån möjlighet. 

 

En frustration hos såväl personal som chefer är att patientorienterat nätverksarbete inte utförs i 

tillräcklig omfattning. Vilken omfattning som är tillräcklig har aldrig specificerats. Under ett par års tid 

hade Malmö stad en projektanställd som arbetade specifikt med denna uppgift. Idag uppges att 

arbetet som närmast obefintligt. Skillnaden mot exempelvis Maria mottagningarna i Göteborg är 

påtaglig. Där genomförs i snitt varannan dag någon form av patientorienterat nätverksarbete, t ex 

möten med skola, polis, sjukvård, socialtjänst, föreläsningar på föräldramöten. Inte heller i Göteborg 

finns uttryckt hur mycket tid som ska avsättas, utan det styrs till viss del av inflödet på patienter. 

 

Metodorienterat nätverksarbete 

Med metodorienterat nätverksarbete avses samarbete med andra verksamheter som behandlar 

ungdomar med missbruk, t ex andra Maria mottagningar.  Syftet med dessa möten är att utveckla 

metoder och modeller för bättre vård. 

Det arbete som idag bedrivs är: 

 Nationella cannabisnätverkets konferens. Arrangeras även vissa år av Maria Malmö. 1 ggr/år 

under 2 dagar, två personal deltar.   

 Lokala cannabis nätverkets möten. 2 ggr/år, två personal deltar.  

 Maria Skåne mottagningarnas nätverksmöte. 2 ggr/år, all personal deltar.  

 Trestads utvecklingsarbete. Trestad är en nationell satsning initierad av regeringen som 

pågått sedan 2005. Inom ramen för projektet har man skapat en modell för dokumentation 

och uppföljning. Tidsåtgången för arbetet med Trestad har periodvis varit mycket intensivt, 

under skapandet av UngDok innebar det ca 5 dagar/månad för två personal.  

 

  



  

Förslag till beslut 

Av den balansräkning som gjordes i höstas framgår tydligt att det metodorienterade nätverksarbetet 

tar av verksamhetens resurser, men samtliga möten är relevanta för verksamheten. Det mest 

resurskrävande är Trestad men förslagsvis bör ett fortsatt deltagande prioriteras. Konsekvenserna av 

ett deltagande är dock mycket mer kännbara för Malmö då resurserna är så mycket mindre än det är 

för Göteborg och Stockholm, vilket man behöver ta hänsyn till när det gäller möjligheten att utföra 

patientarbete (utifrån rådande resurser).  

När det gäller patientorienterat nätverksarbetet är det olyckligt att Maria Malmö inte har ett mer 

aktivt arbete med ex skolhälsovården. Även om personalen upplever det angeläget finns idag en 

rädsla att initiera detta då detta med stor sannolikhet skulle resultera i ett ökat inflöde, vilket man 

inte kan hantera.   

Då behovet och möjligheterna att bedriva patientorienterat nätverksarbete är i princip obegränsat 

föreslås att Maria Malmö själva sätter agendan för vad som bör prioriteras. Idag sker de studiebesök 

och föreläsningar som ges främst på mottagarens initiativ vilket blir främst praktikanter och 

studerande. Förslagsvis kan man ta fram en prioriterings ordning där Maria Malmö får mandat att 

initiera och driva ett systematiskt nätverksarbete med de parter som är av störst betydelse för deras 

målgrupp, men också får mandat att neka förfrågningar från övriga intresserade. Därefter föreslås 

styrgruppen få kontinuerligt insyn i såväl det patient som metodorienterade nätverksarbetet genom 

verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.  

På frågan om vilket nätverksarbete som bedrivs uppger flera i personalen även deltagande i olika 

personalmöten hos sin arbetsgivare. Idag sker detta inte i någon större omfattning, men det finns en 

uppfattning att man förväntas delta i fler möten, så ökade resurser kan innebära att denna form av 

möten prioriteras. Det behövs därför ett förtydligande kring vilka möten utanför verksamhetens egna 

som personalen förväntas delta i, och vad syftet med detta är.  

 

 
  



  

TILLGÄNGLIGHET 

Att vara lättillgängliga är något som återkommande framhålls som ett ledord för Maria Malmö och 

även betonas i deras vision. Utifrån nationella patientenkäten (2010) beskrivs tillgängligheten på 

Maria Malmö som mycket bra av 50%, bra 25% och någorlunda 25%. Tillgängligheten diskuteras 

nedan utifrån väntetid för besök, telefon och webb. 

 

Väntetid för besök 

Från början var ambitionen att väntetiden för nybesök inte skulle överstiga två veckor, i praktiken var 

det kortare. Man strävade också efter att unga som själva tog kontakt skulle erbjudas ett första 

informationssamtal samma eller nästföljande dag, men detta kunde sällan tillgodoses. 

Det formella krav på tillgänglighet som idag råder utgår från vårdgarantin (30 dagar), men anses av 

alla vara otillräckligt för att möta behovet hos ungdomar med missbruk där motivation är en 

färskvara. Detta märks också i de fall patienten sätts på väntelista då bortfallet från denna är stort. På 

så sätt betar man på Maria Malmö snabbare av en kö än man gör inom andra verksamheter. Malmö 

stad har en tillgänglighetstid på första besök inom 14 dagar, vilket man börjat mäta under våren.  

Alla som arbetar på Maria Malmö beskriver att trycket är stort och att de inte kan erbjuda så snabba 

eller så frekventa besökstider som patienten behöver. Detta är något som inte är unikt för Maria 

Malmö utan känns säkert igen i flertalet verksamheter. Skillnaden är att för Maria Malmö finns en 

tydligt uttalad förväntan att de ska vara lättillgängliga.  

Maria Malmö har öppet måndag, onsdag, torsdag 08.00–16.30, tisdag 08.00–18.30, fredag 08.00–

14.30. De sena eftermiddagstiderna är efterfrågade och såväl ungdomarna som deras föräldrar skulle 

säkert uppskatta möjligheten till ytterligare en dag med kvällsöppet. På Maria mottagningarna i 

Göteborg och Stockholm erbjuds kvällsmottagning en dag/vecka (stängder då 18.30 eller 19.00).  

 

Telefon 

För att öka tillgängligheten i telefon och reception beslutade man 2009 att utöka sekreterartjänsten 

från 50 till 75%. Idag när telefonen i receptionen är obemannad, torsdag eftermiddag hela fredagen 

samt vid semester/sjukdom, löser man detta genom att låta telefonen bevakas av samordnare och 

den behandlande personalen. Det finns en frustration kring detta då det inkräktar på ens egentliga 

arbetsuppgifter. En annan frustration gäller rådgivande samtal från patienter/anhöriga. När ett sådant 

samtal inkommer undersöker sekreteraren om någon behandlande personal är tillgänglig, eller så tar 

hon kontaktuppgifter och den som kan ringer upp inom kort. De rådgivande samtalen kan upplevas 

stressande eftersom specifik tid för detta inte finns avsatt och man på förväg inte kan veta hur lång 

tid samtalet tar.  

Många ungdomar föredrar att skicka sms. En daglig frustration för psykiatrins personal är att de 

endast har mobiltelefoner av gammal modell som gör det omständigt att skicka sms och som 

dessutom lätt låser sig när ungdomen skickar en symbol i sitt meddelande, t ex smiley. De kan heller 

inte ta emot mms. Personalen i Malmö stad har smartphones.   



  

Webb 

Nätet är den första och främsta källan för att söka information idag och att ha en informativ och 

inbjudande hemsida är en viktig del i att vara tillgänglig.  Maria Malmö finns beskriven främst på 

kommunens hemsida men också på sjukvårdens, med länkar dem emellan. Såväl Maria Skåne 

Nordost som Nordväst beskrivs främst på Region Skåne hemsida, även om de också omnämns på 

kommunens.  

I Göteborg och Stockholm har Maria verksamheten egna externa hemsidor som vänder sig direkt till 

ungdomarna och deras anhöriga (www.minimaria.se respektive www.mariaungdom.se). Båda finns 

också tillgängliga via facebook. 

Genom Trestad fick Maria mottagningarna anslag att utveckla en nationellt övergripande hemsida för 

Maria mottagningarna, men detta kom aldrig till stånd främst för att Stockholm drog sig ur. 

Såväl BUP som ungdomsmottagningarna har utvecklat mycket informativa nationellt övergripande 

hemsidor, som gör att de kan hålla en hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. På BUP hemsida möts 

ungdomarna av 24 problemområden som de kan söka information kring. Intressant nog är alkohol 

eller drogbruk är inte med bland dessa, trots den stora samsjukligheten som råder. På 

ungdomsmottagningens hemsida hänvisas hjälp för missbruk till ungdomsmottagning, vårdcentral 

eller skolhälsovården. Maria mottagningar omnämns inte. Via Drugsmart som är en sajt för ungdomar 

kring alkohol och droger hittar man däremot länkar till de olika Maria mottagningarna. 

 

Förslag till beslut 

Det som främst påverkar tillgängligheten för besök är vilka resurser man har och vilka andra uppdrag 

utöver patientbesök som ska utföras. I tidigare förslag har påtalats behovet av att utöka bemanningen 

på Maria Malmö.  

Ur ett service perspektiv skulle det säkert vara motiverat att ha öppet både tisdagar och torsdagar till 

18.30 och istället stänga kl 12.00 på fredagar, men ur ett personalperspektiv kan det vara krävande. 

En diskussion kan föras ifall det är motiverat.  

Det faktum att en så liten verksamhet som Maria Malmö sitter i egna lokaler innebär flera extra 

belastningar och sårbarhet. En liten personalgrupp på 7 personer ska dela de obligatoriska uppgifter 

som annars fördelas mellan ett betydligt större antal anställda, såsom uppdrag för miljöombud, 

skyddsombud, brand/säkerhetsombud och barnombud. Vidare innebär nuvarande lokaler att någon 

måste bevaka entrén för att kunna släppa in besök. Det medför också en omfattande logistik för att 

undvika ensamarbete. En diskussion kan föras om byte av lokaler, och om det är rimligt att 

samordnare och behandlande personal ska förväntas täcka upp i receptionen när denna är 

obemannad. 

Nuvarande lösning för telefonrådgivning medför en försämrad kvalitet då personalen inte har avsatt 

tid för samtalen. Ett förslag är därför fasta telefontider för rådgivning, omfattningen på tiderna får 

utgå från vilka personalresurser man beslutar. Vidare föreslås att även sjukvårdspersonalen erhåller 

smartphones.  

http://www.minimaria.se/
http://www.mariaungdom.se/


  

Tyvärr utvecklades aldrig en nationellt övergripande hemsida för Maria mottagningarna vilket hade 

varit att föredra. Att verksamheten måste finnas beskriven på såväl kommunens som sjukvårdens 

hemsidor är förståeligt, men Maria mottagningarna i Göteborg och Stockholm har ändå en egen 

extern hemsida. Detta föreslås även för Maria Malmö (www.mariamalmo.se), eventuellt i samarbete 

med Maria mottagningarna i övriga Skåne. Ambitionsnivån får vara rimlig och kan inte sättas på 

samma nivå som om sidan varit nationell, men det skulle ge ett betydligt bättre och mer 

sammanhållet intryck för den som söker information via nätet. Framtagandet av hemsidan bör dock 

inte ligga på behandlande personal utan någon av huvudmännens kommunikatörer.  
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