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Mats Fridell är docent, legi-
timerad psykolog och legitime-
rad psykoterapeut och har i ett
par decennier arbetat inom nar-
komanvården med att integrera
klinisk verksamhet och forsk-
ning. I sin bok »Institutionella
behandlingsformer vid miss-
bruk – organisation, ideologi
och resultat» ger han en när-
mast heltäckande bild av insti-
tutionell missbrukarvård ge-
nom att han gått igenom alla
publicerade utvärderingar som
han kunnat uppbringa. I boken
finns också litteraturhänvis-
ningar till omkring 550 olika
arbeten.

Boken handlar huvudsakli-
gen om miljöterapeutisk be-
handling, som enligt författa-
ren är en konsekvent tillämp-
ning av modern organisations-
lära på behandlingsområdet.
Därför finns helt följdriktigt ett
kapitel om organisationsper-
spektiv på institutionell be-
handling och ett annat om soci-
alpsykologiska miljö- och or-
ganisationsförhållanden.

Institutionell miljöterapi
Fridell beskriver olika typer

av institutionell miljöterapi,
bland annat en typ utgående
från en engelsk modell och en
annan från en »amerikansk typ
av miljöterapi». Miljöterapi på
sjukhus och institutionell
tvångsvård utgör två ytterliga-
re typer. De i Sverige olika
engelskinfluerade terapeutiska
kollektivens behandlingsutbud
och resultat kartläggs i boken
liksom religiösa samfund och
självhjälpsrörelser för miss-
brukare utgående från den
amerikanska modellen.

Ett kapitel i boken ägnas åt
psykiatrisk institutionell nar-
komanvård. Här beskrivs den
psykiatriska avdelningens or-
ganisationsstruktur och arbets-
former samt resultat av psyki-
atrisk miljöterapeutisk nar-
komanvård och hur patienter-
nas problematik kan påverka

detta. Bland annat påpekas de
många behandlingsmisslyck-
andena av gruppen narkoma-
ner med personlighetsstör-
ningar framför allt de med
diagnosen antisocial person-
lighetsstörning.

Författaren gör också en
värdefull analys av »drop out»-
problematikens (de som avbry-
ter behandlingen i förtid) bety-
delse för bedömning av resul-
taten av olika behandlingsstu-
dier inom missbrukarvården.

Ökad tvångsvård
Utvecklingen i Sverige un-

der 1990-talet har visat att an-
delen tvångsomhändertagna
narkomaner enligt LVU (Lag
om vård av unga) eller LVM
(Lag om vård av missbrukare)
ökat till en tredjedel av alla in-
stitutionsvårdade narkomaner.
Fridell beskriver tre typer av
tvångsvård som alla berör
drogmissbrukare, nämligen:

1. Behandling enligt LVU
med fokusering på Hasselape-
dagogiken.

2. Tvångsvård av missbru-
kare på fängelser, bland annat
beskrivs det s k Österåkerpro-
jektet.

3. Den svenska LVM-vår-
den.

Fridell påpekar alldeles rik-
tigt att vård enligt LVM i stör-
re utsträckning än annan miss-
bruksbehandling ställer stora
krav på beställarnas/anmälar-
nas aktiva medverkan. I sam-
manhanget framförs också en
del kritiska synpunkter på hur
LVM ibland används idag –
synpunkter som jag kan hålla
med om.

Stort utrymme
ägnas åt ledarskap
Beskrivningar av olika le-

daregenskaper med speciell fo-

kusering på ledarskap i be-
handlingsorganisationer ges
ett relativt stort utrymme i bo-
ken. Bland annat betonas vik-
ten av att chefen skall kunna
avgränsa sina arbetsuppgifter
samt funktionalitet i ledarska-
pet, det vill säga att chefen tar
det ansvar han åtagit sig. Ett
avsnitt handlar om ledarens
person, vilken har visat sig vara
av stor betydelse inte minst i
privata behandlingsverksam-
heter inom missbrukarvården –
verksamheter som ofta startats
och letts av ledare med karis-
matisk framtoning. Detta har
ofta skapat möjligheter för oli-
ka initiativtaganden inom vår-
den. Tyvärr kan det karismatis-
ka ledarskapet ibland ges sådan
dominans att det hela går över
styr, varvid avvikande beteen-
den och idéer kan få status av
norm för övriga gruppmedlem-
mar. Exempel på detta är Sci-
entologirörelsen med underor-
ganisationen Narconon och
Synanonmodellen, som är en
amerikansk variant av terapeu-
tiskt samhälle.

Författaren berör också le-
darskapet inom svensk sjuk-
vård. Han anger att medicinsk
skicklighet inte självklart följs
av goda chefs- eller ledaregen-
skaper. Samtidigt säger han att
om det saknas klinisk skicklig-
het är detta sannolikt ett större
handikapp inom sjukvård än
det exempelvis skulle vara i
motsvarande position inom in-
dustri eller privat behandlings-
verksamhet. Fridell påpekar
också mycket riktigt mellan-
chefens stora betydelse för per-
sonalens trivsel och välmåen-
de. Med mellanchef avses här
föreståndaren. I en studie har
ett forskarlag visat att kroniskt
schizofrena patienters välbe-
finnande i mycket liten grad
påverkades av byte av överlä-
kare och i ännu mindre grad av
underläkare. Det som försäm-
rade patienternas tillstånd var
däremot byte av avdelningsfö-
reståndare.

Några centrala
slutsatser
Det jag bedömer som några

av de mest centrala slutsatserna
i boken rörande institutionell
behandling av missbrukare är
följande:

– Tid i behandling är den
mest betydelsefulla faktorn
bakom senare drogfrihet.

– Forskning visar att för
tunga narkotikamissbrukare är
institutionell miljöterapeutisk

behandling bättre än öppen-
vård. Däremot förefaller inte
slutenvård för kroniska alkhol-
missbrukare vara bättre än öp-
penvård.

– Det är viktigt att i framti-
den på ett annat sätt än idag an-
vända den så kallade »match-
ningshypotesen» för att avgöra
vilka behandlingsmodeller
som passar olika grupper av
missbrukare.

– Vi vet idag en hel del om
resultaten av missbruksbe-
handling exempelvis vet vi mer
om institutionell behandling
för drogmissbrukare än om
psykiatrisk institutionsbehand-
ling.

Kritik mot ekonomiska
styrsystem
Fridell framför i boken

stark kritik mot de lokala före-
tagsekonomiska lönsamhets-
motiv som numera kommit att
styra vården. Han talar också
en del om utbrändhetsfenomen
som kommit att drabba vissa
personalkategorier. Han säger
att det därför finns skäl att vara
rädd om befintlig personal.
Dessutom är kostnaderna för
inskolning av ny personal ex-
tremt höga.

Utfömmande
kartläggning
Sammanfattningsvis ger

Fridells bok en gedigen och ut-
tömmande kartläggning och
analys av institutionell miss-
bruksbehandling i både ett in-
ternationellt och nationellt per-
spektiv. Boken bör läsas av alla
som arbetar med eller forskar i
institutionell behandling av
missbrukare och kan också
starkt rekommenderas till den
svenska läkarkåren. Fridell
anger själv att boken dessutom
vänder sig till beställare inom
socialtjänsten, socialsekretera-
re samt till politiker. Boken är
dock i vissa textavsnitt framför
allt i beskrivningen av en del
begrepp något svår att helt ta
till sig, varför jag tror att vissa
förkunskaper om vård och be-
handling liksom i organisa-
tionsteori underlättar läsning-
en. •
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