
 
 
 
 

 
ASI i fokus 
Praktiknära forskarseminarium i Umeå, den 25 oktober 2019 
Organisatörer fr SAD Umeå/Östersund: Magnus Israelsson, Mittuniversitetet Östersund, Annika Nordström, FoU Välfärd 
Västerbotten och Nils Stenström, FoU Jämtland/Härjedalen 

 
BAKGRUND 
Addiction severity index (ASI) har stor potential som ett verksamt instrument för handläggare, och 
ytterst för personer med missbruks- och beroendeproblematik, för bedömning, val av behandling och 
systematisk uppföljning. Den ASI-data som finns samlad i en nationell databas är även en värdefull 
källa för forskning. ASI har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk 
och beroende och Socialstyrelsen har förvaltningsansvaret. ASI används enligt Öppna Jämförelser i 
283 av Sveriges 290 kommuner.  
 

Vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, bedrivs sedan flera år forskning utifrån ASI-
data. Professor Lena Lundgren leder arbetet och är verksam både i Denver, USA och i Sverige. Robert 
Grahn disputerade 2017 med avhandlingen ”Treatment repeaters” och 2018 disputerade Marcus 
Blom Nilsson med avhandlingen ”Opioidberoende: en studie om beroendevården och det sociala 
sammanhangets betydelse”. Båda avhandlingarna är baserade på ASI-data. Samtliga involverade är 
SAD-medlemmar.  
 
SYFTE 
Seminariet, som var initierat av SAD i norra länen, hade flera syften. Ett var att sprida och reflektera 
över forskningsbaserade ASI-resultat, ett annat var att planera utökning i användandet av ASI i norra 
länen till nytta både för personer med missbruks- och beroendeproblematik och framtida forskning. 
Ytterligare ett var att presentera SAD som förening och värva medlemmar.  
Veckan innan mötet hade Forte beslutat om ett 6-årigt programbidrag på 24 miljoner, till ett ASI-
projekt (ESTR-Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, 
utbildning och tekniskt stöd) under ledning av professor Lena Lundgren. Vid mötet diskuterades 
upplägg och synkronisering utifrån det.  
 

Vid seminariet deltog 15 personer från Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Socialstyrelsen, ASI-
utbildare i Norr- och Västerbotten samt representanter från FoU-verksamheterna i Västerbotten, 
Norrbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Jönköpings län. En tredjedel 
utgjordes av SAD-medlemmar. 
 
INNEHÅLL 
Professor Lena Lundgren, UmU, berättade om ESTR, det program som beviljats medel från Forte. En 
grundpelare är en riktad utbildning till socialsekreterare i norra länen. Denna utbildning kommer att 
utformas som en uppdragsutbildning på Umeå Universitet, 7,5 hp, med start i januari 2021. En 
förlaga finns från Lenas forskning i USA. ASI kommer att vara i fokus i utbildningen som kommer att 
ha ett biopsykosocialt perspektiv på missbruk och beroende. Baslinjemätningar och fortlöpande 
uppföljning av kunskap och användning av ASI kommer att göras. Genom att data samlas nationellt i 
Net-klient och samarbete sker med Råbe & Kobberstad, som på kommunernas uppdrag förvaltar ASI-
data, finns stora möjligheter till utveckling av ASI som bedömningsinstrument inklusive en 
uppföljningsmodul samt en modul för beskrivning av insatser. 



 
Postdoc Robert Grahn, UmU, presenterade forskningsresultat baserat på ASI. Bland annat har man 
kunnat visa att ASI uppgifter om kriminalitet och psykisk ohälsa i tidigt skede identifierar de som 
senare döms till fängelse eller är i behov av psykiatrisk sluten vård. ASI kan därför användas i 
förebyggande syfte. Marcus Blom Nilsson, UmU, skulle också har presenterat resultat men var tyvärr 
sjuk.  
Från Socialstyrelsen presenterade Anitta Litvinov och Siv Nyström data och utvecklingen av ASI från 
myndighetens sida som förvaltare. 
Mattias Vejklint, teamchef vid FoU-forum, Jönköping, delgav de erfarenheter som gjorts i länet vid en 
strukturerad intensifiering av ASI-arbetet. Jofen Kihlström, FoU-chef i Gävleborg, beskrev ett uppdrag 
som FoU-enheten fått från socialcheferna i regionen att öka användningen av ASI i Gävleborg.    
Behovet av systematisk uppföljning inklusive en samhällsekonomisk bedömning och utvärdering 
diskuterades.           
   
Mötet resulterade i skapandet av ett nätverk och ett webbaserat Samarbetsrum.se, samt att FoU 
verksamheter i de fem norra länen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland 
och Gävleborg), ASI-utbildare, Mittuniversitetet och UmU tillsammans ställer sig positiva till att på 
olika sätt verka för arbetet inom ESTR med professor Lena Lundgren som projektledare.  
Flera av de medverkande kommer dessutom att ansöka om medlemskap i SAD 

 
Vid pennan 

Annika Nordström, SAD 


