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Östagårdens behandlingshem:  

– En rest från förr 
 

Östagårdens behandlingshem ligger vid Dalälven i den uppländska skogen. 

Vårsolen skiner och de höga träden kastar skuggor kring byggnaden. Leif sitter 

i källaren och tänder en cigarett. Han har varit på behandling i 15 månader. 

Östagården är en av få institutioner som tar emot personer som 

substitutionsmedicineras med metadon eller subutex för sitt heroinmissbruk 

– Vi är här för förvaring. Socialsekreterarna vill ha bort oss från deras bord 

och eftersom de här gamla relikerna finns kvar hamnar vi här, säger Leif. 

Det här en artikelserie om Östgårdens behandlingshem.  
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REPORTAGE (14 584 TECKEN) 

Behandling eller förvaring? 
Femton mil norr om Stockholm ligger Östagårdens behandlingshem. Hit skickar 

socialsekreterare människor som behöver komma bort från det tuffa livet på gatan 

när de påbörjar metadonmedicinering mot sitt heroinmissbruk. Tanken är att de 

ska lära sig leva ett ”Svenssonliv”.  

En av dem är Leif. Han har bott på Östagården i över ett år.  

– Det är onödigt att vi är här. Det kostar bara samhället en otroligt massa 

pengar, säger han. 

 

Rummet där morgonmötet ska hållas ligger längst in i källaren. Cigarettlukten är 

inpyrd i träväggarna. Stolarna är placerade i en oval ring. Föreståndaren Rose-Marie 

Davidsson och behandlingsassistenterna Cerolhy Smith och Kenneth Gustavsson har 

satt sig på spridda platser. De sex klienterna sitter med mjukiskläder och nedböjda 

huvuden. 

– God morgon. Allan och Glenn har namnsdag idag, säger Cerolhy Smith. Hon 

Östagårdens behandlingshem är omringat av den uppländska granskogen. I den avlånga byggnaden 
bor klienterna och i villan intill har föreståndaren och behandlingsassistenterna kontor. 

            Foto: Josephine Hattevig 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är mötesansvarig idag. 

Morgonsamlingen på Östagårdens behandlingshem har börjat. På schemat står det 

att den ska vara i en kvart.  

– Lasse ska till tandläkaren klockan tretton och jag jobbar till klockan tjugo. Det 

var allt, fortsätter hon. 

Den enda kvinnan bland klienterna reser sig.  

– Var är du på väg? säger Cerolhy Smith. 

– Du sa att det var allt, svarar hon. 

– Jag menade att jag var klar. Men ni kanske inte är klara. Är det något ni har att 

säga? 

Ingen svarar. 

– Då så, ha en bra dag, säger de anställda i kör. 

Meningen har samma effekt som om en stinkande gödselhög blivit dumpad på 

golvet. Alla vill ut. Det går inte att se om personalen eller klienterna har mest bråttom 

därifrån. Klockan på väggens ena långsida tickar högt. Morgonmötet är över på 

knappt tre minuter. 

 

Tunga missbrukare 

Leif är den enda som sitter kvar. Hans pupiller är små som pepparkorn i de 

uppspärrade ögonen. Han och de andra fem klienterna är på Östagården för att få 

substitutionsbehandling.  

Kravet för att få medicineringen är att ha minst två år av dokumenterat 

opiatmissbruk bakom sig. De flesta som kommer till Östagården är tidigare 

heroinmissbrukare, som har pendlat mellan att bo på gatan, sitta i fängelse och vara på 

olika behandlingshem under hela sina vuxna liv. Vissa har blivit portade från 

behandlingshem och nu är Östagården det enda stället som tar emot dem.  

 

Metadon ersätter heroin  

Leif har tagit droger sedan han var tolv år gammal. Nu är han 47. Det är kicken som 

gör att det är lätt att bli beroende av heroin. Toleransen ökar när drogen används ofta. 

Samtidigt minskar effekten. Då behövs en högre dos för att känna ruset. Till slut är 

toleransen så hög att jakten på kicken övergår i en kamp mot abstinens.  
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– Att tända av är det jävligaste du kan tänka dig och lite till. Det värker i hela 

kroppen som om du har varit med om en kraftig bilolycka. Du spyr oavbrutet, spyr 

trots att du inte har ätit något. Det rinner överallt ur kroppen. Du kan inte kontrollera 

några funktioner alls, berättar Leif. 

När ruset har lagt sig är missbrukaren i normaltillstånd tills abstinensen sätter 

igång. Hur länge personen känner sig normal beror på hur snabbt kroppen bryter ner 

heroinet. Metadon är, precis som heroin, ett opiat men tar tre till fyra gånger längre tid 

att bryta ner. Det gör att normaltillståndet kan vara i 24 till 36 timmar. Dessutom ger 

inte metadon samma kick som heroin utan lägger sig som en bomullstuss runt 

känslorna.  

 

Behandling på livstid 

Från klockan åtta till halv nio på morgonen kan klienterna hämta sin plastmugg med 

medicin. Den är utspädd med saft. Dosen är personligt anpassad för att undvika rus 

och abstinens.  

– Jag känner mig inte påverkad, men skulle en vanlig människa ta samma dos 

skulle han bli helt utslagen, säger Leif.  

Metadonbehandling är en livslång behandling för de flesta patienter. Målet är att 

trappa ner dosen och till slut klara sig utan medicinen. Men det är svårt att nå dit.  

 

Medicinering på hemmaplan 

I vanliga fall kan en person som får metadonbehandling leva ett normalt liv med egen 

bostad och arbete. I början måste medicinen hämtas ut varje dag på en 

metadonbehandlingsklinik. Sköter sig personen utan att använda andra droger vid 

sidan om kan medicinen bli utskriven på recept och hämtas i doseringar för flera 

dagar på apoteket. Om personen missköter sig avbryts behandlingen. 

 

Nolltolerans 

Klienter kommer till Östagårdens behandlingshem av egen vilja efter samråd med sin 

socialsekreterare. Det gäller att följa samma regler där som vid en 

metadonbehandlingsklinik. Det är obligatoriskt att lämna urinprov två gånger i veckan 

och efter varje helgpermission. Trots att det är förbjudet har droger blivit 

insmugglade. 
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 Varje onsdag och fredag finns det möjlighet att åka och handla. Förr blev 

klienterna skjutsade till Tärnsjö, men efter ett tag började butikerna klaga över att 

det ofta förekom snatteri i samband med Östagårdens shoppingturer. Många av 

klienterna är skickliga tjuvar. Nu åker de istället till den närliggande byn Heby. Där 

har ännu ingen klagat.   

När klienterna har varit ifrån behandlingshemmet måste de blåsa i ett alkotest. 

Sidomissbruk tillåts inte. Visar ett test positivt får man inte vara kvar.  

 

Tveksam behandlingsmetod 

Majoriteten av de som kommer till Östagården är runt 40 år och bostadslösa. 

Socialsekreterare skickar ofta klienterna till behandlingshemmet för att de ska komma 

bort från närheten till droger och sitt gamla umgänge. Leif har varit på Östagårdens 

behandlingshem i 15 månader och är den som varit där längst av klienterna som bor 

där nu. 

– De flesta av oss är hemlösa och bara placerade här för att vi inte har 

någonstans att bo. Jag får metadonbehandling och har ett regelverk att följa vart jag än 

är. Det är oavsett om jag bor i egen lägenhet eller på Östagården, säger Leif. 

Han tycker inte att behandlingshemmen är anpassade till dagens narkomanvård 

med substitutionsbehandlingar.  

– Jag tycker att man istället ska satsa på att slussa in folk i vettiga boenden på en 

gång. Det är bättre att anställa boendestödjare än ha kvar de här gamla 

behandlingshemmen, fortsätter han. 

 

Avskärmade från verkligheten 

Östagårdens behandlingshem ligger i Tärnsjö, en timmes bilfärd nordväst om 

Uppsala. Upplands skogar och Dalälven gjorde tidigare Tärnsjö till ett Mecka för 

myggor men efter satsningar på biologisk myggbekämpning har beståndet minskat. 

– Det är så skyddat här. Det liknar ingenting i verkligheten. För många går det åt 

pipan. Vi är lika oförberedda, nästan ännu mer, när vi har varit här ett år eller så, säger 

han och drar handen genom sitt grånande hår. 

Det är få som klarar att motstå återfall när de återvänder till storstan och många 

kommer tillbaka till Östagården flera gånger. Socialsekreterare på Enheten för 
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hemlösa i Stockholm har påpekat det dåliga resultatet. Men Cerolhy Smith som är 

behandlingsassistent på Östagården tycker att det är för mycket fokus på statistik. 

– Det fungerar ofta så här: En socialsekreterare ser att person X har varit på 

behandling och nu efter ett halvår är person X åter i missbruk. Då är allt totalt 

misslyckat. Men det behöver inte alls vara misslyckat, säger hon. 

Cerolhy Smith syftar på att det händer saker under resans gång som gör det lättare 

och lättare.  

 

Obemannat nattetid 

Från den avlånga byggnaden där klienterna bor leder en grusgång till ett rött hus med 

vita knutar. Där har föreståndaren och behandlingsassistenterna kontor. Dörren står 

alltid öppen när personalen är på plats. Klockan åtta går den sista 

behandlingsassistenten hem. Men det finns en jourtelefon som klienterna kan ringa till 

om det skulle hända något särskilt.  

 

Tuff attityd 

Föreståndaren Rose-Marie Davidsson har utsikt mot det andra huset från sitt 

skrivbord. 

– Det är oftast en bra stämning. Men det beror på vilka klienter som är här. Har 

vi väldigt många erfarna fängelsekunder blir det lite svårare. De betraktar gärna oss 

som plitar. I alla fall i början, säger hon.  

Rose-Marie Davidsson berättar att personalen försöker möta klienterna och bygga 

upp en god relation. Trots att de aldrig får ett tack och ofta kallas fula ord, tycker hon 

om sitt arbete.  

– Det är jätteroligt att träffa de här människorna. De är spännande och skulle 

komma långt om kreativiteten användes på rätt sätt. Jag har aldrig funderat på att 

byta jobb, säger Rose-Marie Davidsson. 

Tacket kan komma långt senare. Hon har fått telefonsamtal ett halvår efter att 

klienter skrivits ut då de berättar att deras liv fungerar bättre. 

 

Luftigt schema 

Behandlingen består till stor del av kontaktmannaskap. Varje klient tilldelas en 

kontaktperson och har enskilda samtal ungefär en gång i veckan. Varje måndag och 
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torsdag träffas klienterna i påverkansgrupper där innehållet varierar men syftet är att 

stärka klienten i att se sina egna resurser och dela erfarenheter med andra. Ungefär en 

gång i månaden hålls en föreläsning. Förr kom ibland Kronofogden och undervisade, 

men numera har de slutat med det. Nu håller Rose-Marie Davidsson i föreläsningarna 

om hur man deklarerar eller skuldsanerar.  

Förutom de två Hebyresorna har klienterna möjlighet att åka och träna på gym ett 

par gånger i veckan.  

Schemat som skickas med i informationsbladet om Östagården följs inte, i varje 

fall inte den här dagen. Återfallspreventionskursen, som det står ska vara mellan halv 

tio och halv elva är inställd. 

 

Lära sig ”Svensson‐liv” 

Enligt Rose-Marie Davidsson är vardagslära en viktig punkt i behandlingsprogrammet 

och klienterna är mycket delaktiga. De är uppdelade i grupper och har ansvar för 

antingen köksarbete, städning eller utearbete en vecka i taget.  

Hon berättar om en tidigare klient som aldrig hade hållit i en dammsugare. Han 

snubblade gång på gång över slangen när det var hans tur att städa. Många klienter har 

aldrig haft en egen lägenhet och har svårt att klara vardagssysslor.  

– När någon vägrar att göra sysslorna handlar det ofta om okunskap, säger 

Rose-Marie Davidsson.   

    

Få krav 

Leif anser att trädgårdsskötseln och rengöringen sker ytterst sporadiskt.  

– Det finns ingen speciell inriktning här. Man blir i stort sätt skedmatad och 

behöver knappt lyfta ett finger, säger Leif. 

 Den här veckan är han i matlagningsgruppen och ska laga lunch tillsammans med 

Bengt. Idag står det köttfärslimpa på menyn. 

 

Aktivitetsförslag utan resultat 

Köket ligger på övre plan i huvudbyggnaden. Det påminner om ett skolkök med 

plåtbänkar längs väggarna. Solen tränger igenom talltopparna som omger byggnaden 

och lyser in genom fönstret över diskbänken. 
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Leif och Bengt får hjälp av behandlingsassistenten Kenneth Gustavsson. Han står 

vid köksön i mitten och lindar in köttfärslimpan i bacon. 

– Jag har försökt att genomföra hobbyarbete som till exempel snickeri några 

gånger. Men av olika anledningar har det inte varit möjligt. Det ska bli en befrielse att 

sluta här, säger han leende och lägger på den sista baconskivan.  

I augusti går Kenneth Gustavsson i pension. 

 

Tuff budget 

På klienternas utvärderingar av Östagården brukar det stå att det bästa är att köket och 

kylskåpet är upplåst dygnet runt. Syftet är att Östagården ska kännas lite mer hemlik 

och att man ska kunna gå upp klockan elva på kvällen och göra en smörgås om man 

är lite sugen. 

 Maten slukar en stor del av Östagårdens budget. Det är den tredje största utgiften. 

Personallöner är det som kostar mest. Därefter kommer hyra och driftkostnader. 

Hyresvärden är Stockholms kommuns bolag Micasa fastigheter. De baserar hyran på 

priserna i huvudstaden. Östagårdens flera hundra kvadratmeter stora byggnader gör 

att räkningen blir dyr.  

Det kostar skattebetalarna 1187 kronor per dygn och klient på Östagården. I och 

med lågkonjunkturen har sänkta skatteintäkter gjort att Stockholms kommun inte har 

råd att skicka lika många som förr på behandling. Östagården har plats för tretton 

klienter, men nu är bara sex här.  

 

Spartanska rum 

Sven kommer in i köket för att hämta kaffe. Han vill visa sitt rum.  

Jag följer efter och glömmer min handväska. Leif kommer ikapp med väskan. Han 

säger att jag måste ta hand om den bättre. Saker försvinner lätt här. 

Svens rum ligger mittemot köket intill telefonhytten. Han har tänkt byta till ett 

annat rum snart. Man hör nämligen vartenda ord när någon använder telefonen 

bredvid.  

Istället för dörr hänger ett lila skynke. Allt som får plats i rummet är en stol och en 

säng. Han berättar att de fem huskatterna brukar sova hos honom.  
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Misstolkad information 

Under dagen har Sven haft ett enskilt samtal med Cerolhy Smith, som är hans 

kontaktperson, och fått reda på att Östagården är ett behandlingshem. Tidigare har han 

trott att det var ett stödboende. Sven har varit på Östagården en vecka och är här för 

andra gången. 

– Jag kände att jag behövde lite semester så jag pratade med min 

socialsekreterare om att åka hit. Det är lite som att få gratis knark, säger han. 

 

Slitna korridorer 

Sven är 30 år och hemlös. Det är tredje gången han provar metadonbehandling. Nu 

vill han visa resten av den avlånga byggnaden. Sven går med raska steg vilket gör 

hans blondblekta hår lyfter lätt från axlarna.  

Det kommunala bolaget Micasa fastigheter är hyresvärd åt alla institutioner 

Stockholm stad driver. På grund av det dåliga skick som många av byggnaderna 

befinner sig i har de fått sänka hyrorna. 

Längst bort i korridoren, som leder bort från köket och matsalen, är dörren till 

annexet. Där inne sitter de tre som tillsammans med Sven inte ingår i veckans 

matlagningsgrupp. Trots att 

rummet är rymligt har 

luften blivit så tjock av 

cigarettrök att bilden på tv-

skärmen är suddig. Den 

blanka platt-tv:n är en 

kontrast till de omoderna 

möblerna. De tre klienterna 

tittar upp men återgår 

snabbt till tv-tittandet och 

nästa bloss.  

 

 

 

 

 

Vardagslära, som till exempel att städa, är en viktig del av behandlingen. 
Men på golvet ligger cigarettfimpar och gamla clementinskal.   
                  Foto: Josephine Hattevig 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Enformig vardag 

I korridoren finns trappan som leder ner till källaren. 

– Det här är Leifs plats. Jag brukar säga så för att han sitter här hela dagarna, 

säger Sven och ler samtidigt som han pekar på en sliten brun soffgrupp som står i 

hörnet.  

Lite dagsljus sipprar in från det smala fönstret nära taket. Plastmattan är full av 

brännmärken och en cigarettfimp är kvarglömd på golvet. Någon har dragit ett streck 

med fingret i dammet på tv-skärmen.  

– Det finns inte så mycket att göra förutom att röka och dricka kaffe. Jag brukar 

gymma och sola i solariet i källaren, säger Sven och lyfter upp armarna som bevis. 

 

Fotnot: Lasse, Leif, Sven, och Bengt heter egentligen något annat. Strax efter att Leif 

och Sven lämnat behandlingshemmet är de tillbaka i sitt missbruk. 
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FAKTAARTIKEL (7252 TECKEN) 

Skattepengarna rullar 
Leif är tillbaka i missbruk efter ett och ett halvt år på Östagårdens 

behandlingshem. Notan på 650 000 kronor står skattebetalarna för.  

– Det sker ingen utveckling när klienterna är på Östagården. Behandlingen 

fungerar mer som en slags förvaring, säger socialsekreteraren Anita Sundberg på 

Enheten för hemlösa i Stockholm. 

 

Stockholm Stad driver Östagårdens behandlingshem för människor som medicineras 

med metadon mot sitt heroinmissbruk. Behandlingen kostar 1187 kronor per person 

och dygn.  

Socialsekreteraren Anita Sundberg tycker att Östagården i Tärnsjö är ett av många 

behandlingshem som inte uppnår önskad förändring hos klienten i förhållande till 

kostnaden. Behandlingshemmen skickar räkningen för en klient till den kommun där 

personen är skriven. Den kommunala missbruksvården betalas av statsbidrag. 

– Många behandlingshem har väldigt höga kostnader och de uppnår inte önskat 

resultat. Skälen kan vara många, säger Anita Sundberg. 

 

Personalens inflytande 

Undersökningar som bland annat Socialstyrelsen tagit fram visar att det ofta inte är 

metoden i sig som avgör resultatet av en behandling. Bemötandet klienten får på 

behandlingshemmet och relationen med personalen spelar däremot en stor roll.  

 

Fortsätter skicka klienter 

Enheten för hemlösa i Stockholm har trots missnöjet kvar avtalet med Östagårdens 

behandlingshem. Anledningen är att det inte finns tillräckligt många behandlingshem 

och stödboenden som har någon form av substitutionsbehandling med metadon eller 

subutex. Östagårdens behandlingshem samarbetar dessutom med Maria 

Beroendecentrum i Stockholm. De skriver ut recept på metadon till de klienter som 

Enheten för hemlösa har hand om. Det underlättar när klienter ska fortsätta sin 

medicinering på annan ort. I vanliga fall måste patienten själv hämta ut metadon på 

den klinik eller det beroendecenter där hon eller han är inskriven. 
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– Vi skickar klienter till Östagården som precis har startat upp 

substitutionsbehandling och de som snabbt behöver komma bort från gatan, säger 

Anita Sundberg. 

Trots att behandlingen på Östagården ska ske i inledningen av 

metadonmedicineringen har tre av sex klienter varit där i över ett år.  

 

Nöjda med Östagården 

Rose-Marie Davidsson är föreståndare på Östagården. Hon håller inte med om att 

behandlingen är dyr. 

– Man kan inte tala om höga kostnader när det gäller Östagården. Vi är riktigt 

billiga i jämförelse med andra, säger Rose-Marie Davidsson. 

På kritiken svarar hon att behandlingens resultat är bra efter förutsättningarna.  

– Jag har länge försökt att få ett närmare samarbete med socialsekreterare. Det 

hade varit bra om de kunde komma hit för ett möte var tredje månad för att följa upp 

klienterna. Men de är hårt pressade och har inte tid, säger Rose-Marie Davidsson.  

 

Svårbehandlat klientel 

Hur stor andel som faller tillbaka i missbruk efter att ha varit på Östagården finns inte 

säkra siffror på. Orsaken är att det är svårt att hålla kontakt med de som saknar bostad.   

– Östagården behandlar en av de svåraste patientgrupperna. Det får man ta 

hänsyn till när det gäller resultatet, säger Anders Fall, verksamhetssekreterare på 

Socialtjänst – och arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. 

 

Borta bäst 

Stockholm stad driver tre institutioner som erbjuder substitutionsbehandling. 

Östagårdens behandlingshem är det enda som ligger långt bort.  

Från början var Östagården ett behandlingshem för alkoholister. Då ansåg man att 

de fick bäst hjälp genom placering långt från storstan. Det är en åsikt som är kvar 

idag. 

– Stockholm stad fortsätter att driva Östagården så länge det finns en efterfrågan 

på behandling som ligger långt ifrån Stockholm, förklarar Anders Fall. 
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Bättre på hemmaplan 

Antalet behandlingshem har sjunkit de senaste 20 åren. Men fortfarande är 

statsbidraget utformat så att de prioriterade vårdinsatserna ligger på behandlingshem 

istället för på hemmamiljö. 

Alkohol- och drogforskaren Jan Blomqvist vid Stockholms universitet tycker att 

det är orimligt att skicka iväg ”tunga” hemlösa missbrukare på behandling och 

förvänta sig goda resultat. 

– Många tunga missbrukare är hemlösa. Då kan man inte bara skicka iväg dem 

på behandlingshem. Först och främst måste man försöka skapa en vettig hemmamiljö. 

Man borde bli bättre på långsiktiga strategier som innefattar boende och att behålla 

boendet, säger han. 

 

Motarbetar mål 

Jan Blomqvist påpekar att målet med substitutionsbehandling är att patienten ska 

kunna leva ett drägligt och socialt liv. Grundtanken är också att personen över tid ska 

försöka trappa ner doseringen för att sedan sluta helt. 

– Det är svårt att se hur man ska kunna uppnå de målen genom att skicka iväg de 

personer det handlar om på en långvarig institutionsvistelse, långt ifrån hemmiljön, 

fortsätter han. 

 

Behandlingshem som nödlösning 

I rapporten ”Alkohol- och narkotikaproblem – några aktuella utmaningar för 

vårdsystemet” presenterar Jan Blomqvist forskning som visar att missbruksvårdens 

resurser till stor del upptas av en ganska liten grupp ”tunga” missbrukare med stora 

sociala problem. Denna grupp återkommer i vården gång på gång och under lång tid. 

Han menar att det styrker tesen att missbruksvårdens verkliga roll ofta inte är att 

försöka komma tillrätta med själva missbruksproblemen, utan att tillfälligt lösa 

problem med bostadslöshet eller fungera som en ”sista instans” för människor som 

fallit mellan stolarna i välfärdssystemet. Det är också den bilden Jan Blomqvist får 

från många av de vårdsökande missbrukare han har pratar med. Skälet att söka hjälp 

är ofta inte att sluta missbruka, utan att få en tillfällig lindring av missbrukets negativa 

konsekvenser. 
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Case Management 

Hans forskning visar att stödjande sociala nätverk betyder mer för en stabil lösning än 

vad professionell vård gör.  

Jan Blomqvist tror att stödpersoner, så kallad case management, är en bättre 

strategi i arbetet med hemlösa missbrukares problem. Case management innebär att de 

som har haft långvariga drogproblem får en kontinuerlig kontaktperson, som kan lotsa 

dem genom hela rehabiliteringsprocessen och stödja ett missbruksfritt liv. 

– I långa loppet skulle det antagligen bli mer kostnadseffektivt än dagens sätt att 

arbeta, säger han. 

 

Egna initiativ 

Jan Blomqvist menar också att vården i högre grad än idag bör vara inriktad på 

missbrukarens egna försök att finna en lösning. 

Han refererar till ett fall rörande en person som deltog i en buggkurs under tiden 

han var på en dyr behandlingshemvisteslse. Han fastnade för dansen och sökte ett 

mindre bidrag för att kunna fortsätta på hemmaplan när han lämnat institutionen. Men 

socialtjänsten sa nej. Dans var inget de kunde bekosta. Då gick han tillbaka till sin 

tidigare hobby – drogerna.  

 

Tränga ut drogerna 

– Att finna en väg ut ur missbruk är till stor del en fråga om att hitta 

meningsfulla alternativ och drägliga livsvillkor. Här satsar samhället för lite, säger Jan 

Blomqvist.  

Han tror att behandling – på institution eller i öppenvård – kan vara ett steg på 

denna väg, men det behövs mer. 

– För att leda till en långsiktig lösning måste sådana insatser kombineras med 

insatser för att mobilisera de ”läkande krafterna” i individens omgivning och för att 

hjälpa honom eller henne att skapa en tillvaro där missbruket inte har någon plats, 

säger Jan Blomqvist.  

 
Fotnot: Leif heter egentligen något annat.
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NYHETSARTIKEL (4561 TECKEN) 

Östagården ska bort 
Stockholm stad lägger ner Östagårdens behandlingshem i Tärnsjö. Orsaken är att 

beläggningen har varit alldeles för låg den senaste tiden.  

– Institutionsvård efterfrågas i allt mindre omfattning. Det är en generell 

trend i missbruksvården, säger Eddie Friberg, biträdande chef på 

Socialförvaltningen i Stockholm. 

 

Den 15 december 2009 var Stockholms kommun klar med verksamhetsplanen för 

2010 gällande Östagårdens behandlingshem. Då stod det klart. Från och med 

årsskiftet ska verksamheten avvecklas.  

– Det är jättesorgligt. Jag tycker att vi behövs för den här klientgruppen, säger 

Rose-Marie Davidsson, föreståndare på Östagården. 

 

Ängsliga klienter 

Hon berättar att klienterna blev oroliga när de fick höra att hemmet skulle försvinna. 

”Vart ska vi ta vägen nu då?” frågade de, eftersom många är portade från andra 

behandlingshem. 

Trots allt har personalen på Östagården tillsammans med Stockholms 

socialsekreterare hittat nya boenden åt åtta av nio klienter. Men Rose-Marie 

Davidsson är inte säker på att omplaceringarna kommer att bli lyckade. 

– Vi jobbar med en specifik och svårplacerad patientgrupp som är utåtagerande. 

Det beteendet blir man utskriven för på andra behandlingshem, säger hon. 

Att många av de behandlingshem som kommunen fortsätter att driva är 

”halvtröskelboenden”, ser hon också som ett problem. Där behöver nämligen 

klienterna inte vara hundra procent drogfria. Det kommer att bli en tuff frestelse att 

motstå droger för Östagårdarna när det inte är ett måste. 

 

Jobb till personalen 

Tre av de fyra behandlingsassistenter som jobbar på Östagården har blivit erbjudna 

nya jobb inom samma bransch i Stockholm. Den fjärde har jobbat mindre än fem år 
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och kvalificerar sig därför inte till att få en ny tjänst automatiskt. Men det kan bli 

frågan om ett vikariat.  

För föreståndaren Rose-Marie Davidssons del är ännu inget klart. Facket har ännu 

inte förhandlat om hennes framtid. 

– För min del känns det väldigt vemodigt att det är slut. Jag brukar säga att jag 

har jobbat här hela mitt liv, säger Rose-Marie Davidsson. 

Hon började jobba på Östagården tidigt på 1980-talet och har varit med om hela 

förvandlingen. Först drevs verksamheten som ett inackorderingshem. Därefter blev 

det ett behandlingshem för alkoholister och slutligen för missbrukare med 

substitutionsmedicinering. Nu har Rose-Marie Davidsson varit föreståndare i tio år.  

 

Inte ensamma 

Östagården är ett av sju behandlingshem som Stockholm kommun har beslutat att 

lägga ner. I och med lågkonjunkturen har socialtjänsten fått mindre medel och inte 

haft råd att placera ut klienter. 

Dessutom är det en ny trend som har tagit över. 

– Missbruksvården är under stora omstruktureringar. Vi ska börja satsa mer på 

öppenvård och stöd på hemmaplan, säger Eddie Friberg, biträdande chef på 

Socialförvaltningen i Stockholm. 

 

Granskning visar brister 

Socialsekreterare på Enheten för hemlösa i Stockholm har varit missnöjda med 

resultatet av behandlingen på Östagården.  

Under våren 2009 granskade dessutom Social- och länsstyrelsen i Stockholm 

Östagårdens behandlingshem och upptäckte att det saknas behandlingsplaner för 

klienterna och att vårdsprocesserna bara är delvis dokumenterade. 

I granskningsrapporten kritiseras även Östagården för att personalen saknar 

lämplig utbildning. Tre av Östagårdens sex anställda är inte utbildade inom vård och 

behandling. Däremot har personalen gått en tre år lång intern utbildning för att bli 

insatta i behandlingsformerna.  

Att personalen saknar utbildning är ett tidigare känt problem i missbruksvården. 

Enligt en statlig utredning från 2005 är det så vanligt med outbildad personal att 

missbruksvården karaktäriseras som en profession utan professionella. Detta trots att 
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det i socialtjänstlagen står att utförande av socialnämndens uppgifter kräver lämplig 

utbildning och erfarenhet.  

 

Höga ambitioner 

Efter länsstyrelsens rapport planerade institutionschefen Rose-Marie Davidsson att 

förbättra driften av Östagården. Bland annat genom att göra en gemensam 

kompetensplan för personalen. Men beskedet om nedläggningen kom innan planerna 

hann bli verklighet. 

– Vi fick aldrig en chans, säger föreståndaren Rose-Marie Davidsson. 

 

För få klienter 

Eddie Friberg, biträdande chef på Socialförvaltningen i Stockholm, nekar till att 

nedläggningen av Östagården beror på socialsekreterarnas missnöje med 

behandlingshemmets resultat eller Länsstyrelsens tillsynsrapport. 

– Vi har sett en kraftig reducering av beläggningar på Östagården det senaste 

året. Eftersom det inte ser ut att vända inom de närmsta åren har vi beslutat att stänga 

igen, säger Eddie Friberg. 
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ARBETSRAPPORT (10 265 TECKEN)  

Arbetsrapport  

  

Ämnesval och syfte:  

Socialstyrelsens rapporter har visat brister i missbruks- och beroendevården de 

senaste åren. Anita Sundberg, socialsekreterare på Enheten för hemlösa tycker inte att 

vården på behandlingshem ger tillräckligt bra resultat i förhållande till kostnaderna. 

Cirka 90 procent av de tunga missbrukarna går tillbaka till drogerna efter att ha varit 

på behandlingshem. Hon gav Östagårdens behandlingshem som exempel.  

 Bristerna i svensk missbruks- och beroendevård är värt att uppmärksamma 

eftersom människor i stort behov vård skickas på resultatlösa behandlingar och det är 

skattebetalarnas pengar som står för kostnaden. Jag valde att granska Östagårdens 

behandlingshem för att illustrera vilka brister som finns, orsaken till att det ser ut som 

det gör och undersöka hur det skulle kunna bli bättre.  

  

Publicering:  

Projektet riktar sig till alla som är intresserade av hur missbruksvården ser ut och vad 

skattepengarna resulterar i. Jag tror därför att artikelserien skulle kunna publiceras i 

en dagstidning som Dagens Nyheter. 

 

Research:   

Från början var min tanke att berätta om missbruksvård utifrån besök på fyra olika 

behandlingshem. Detta ledde till att jag har gjort många intervjuer med föreståndare 

och klienter som jag inte har använt i artikelserien. Jag ser ändå detta som användbar 

research eftersom det har gett mig en inblick i hur missbruksvården är uppbyggd.  

 Intervjuerna jag har tagit med i mina artiklar är med klienter och föreståndaren 

på Östagårdens behandlingshem, socialsekreterare på Enheten för hemlösa, Alkohol- 

och drogforskaren Jan Blomqvist samt tjänstemän på Socialtjänstförvaltningen.  

 För at bli mer insatt i behandlingsmetoder har jag läst boken ”Institutionella 

behandlingsformer vid missbruk”. Eftersom få är insatta i behandlingsmetoden på 

Östagården ville jag ha mycket information om substitutionsbehandling för att kunna 

förklara den på ett bra sätt. Detta hittade jag på metadonpatientföreningens hemsida 
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och i Metadonhandboken av Brukarföreningen. Östagårdens behandlingshem har inte 

en egen hemsida så för att bli insatt i verksamheten fick jag ett informationsblad om 

institutionen av Enheten för hemlösa.  

 För att undersöka vilka brister som genomsyrar missbruksvården granskade jag 

Östagården, men har också ägnat mycket tid åt att läsa tillsynsrapporter av 

länsstyrelsen i Stockholms län samt statistik, rapporter och utredningar om 

missbruksvård av Socialstyrelsen, för att kunna dra generella slutsatser. 

 

Vinkling, form och gestaltning:  

Mitt huvudtema är brister i missbruksvården. För att ämnet inte skulle bli för brett har 

jag riktat in mig på behandlingshem för tunga missbrukare. För att konkretisera 

bristerna har jag granskat Östagårdens behandlingshem. Med reportaget vill jag visa 

hur en dag där ser ut. Jag har jobbat med att få fram atmosfären och miljön. Två av 

Östagårdens klienter figurerar som huvudpersoner och får stort utrymme i artikeln. 

Under examinationen av den tidigare versionen av artikelserien tyckte opponenten att 

jag skulle ge personalen mer utrymme i reportaget. Jag insåg att det var en bra idé och 

har nu utökat reportaget med ett avsnitt då föreståndaren ger sin syn på 

behandlingshemmet.  

 Reportaget består av mycket fakta om substitutionsbehandling och personalens 

beskrivning av vad den övriga vården består av. Jag har valt att skriva med flugan på 

väggen-perspektivet, men när ”Leif” sitter kvar efter morgonmötet och när ”Sven” vill 

visa mig runt blir mitt reporter-jag lite halvt synligt. Jag tycker inte själv att det stör.  

 Med faktaartikeln vill jag få fram kritiken mot behandlingshemmen men också ha 

en röst från andra sidan. Eftersom bristerna är ett allmängiltigt problem har jag utgått 

från Östagården och sedan klättrat på abstraktionsstegen. Socialsekreteraren Anita 

Sundberg berättar om bristerna i missbruksvården med fokus på Östagården. Anders 

Fall, verksamhetssekreterare på Socialtjänst – och arbetsmarknadsnämnden i 

Stockholm, förklarar att resultatet kan bero på att det är en svår patientgrupp att 

behandla. Det kommer också fram att Stockholm stad driver institutionen eftersom det 

finns efterfrågan på att skicka iväg klienter på behandling. Forskaren Jan Blomqvist 

fungerar som en tredje röst. Han kritiserar metoden och ger förslag på hur 

missbruksvården skulle kunna fungera bättre.  

 Eftersom jag uppmuntrades att skriva om upphandlingen av Östagården, under 

opponeringen av min artikelserie, drog slutversionen ut på tiden. Upphandlingen 
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pågick nämligen under hösten 2009. Till slut avbröts upphandlingen och istället 

beslutade Stockholms stad att lägga ner verksamheten. Beslutet kom 15 december. 

 I slutversionen har jag därför ändrat artiklarna så att tyngden ligger på att skicka 

klienter till Östgården är en förlegad form av missbruksvård. Jag har även valt att ta 

bort krönikan, som jag hade i den tidigare versionen, och avsluta med en nyhetsartikel 

som handlar om att behandlingshemmet lägger ned. Jag tycker det här var ett bra sätt 

att ”knyta ihop säcken” och få en röd tråd genom artikelserien.  

 

Etiska problem:  

Det har uppstått överraskande få etiska problem under arbetet. Det var inga 

bekymmer att få göra studiebesök. Jag berättade att syftet var att se hur behandlingen 

gick till. Dessutom sa jag att socialsekreterare kritiserar deras resultat och frågade vad 

de hade att säga om det.  

 Av de sex klienterna på Östagården ville endast två prata med mig. De 

godkände att jag använde deras förnamn och en godkände även att jag fotograferade 

honom. Min examinator tyckte inte att jag skulle använda de riktiga namnen och 

bilden av ”Sven”. I den här slutversionen använder jag därför fiktiva namn och har 

valt ett utsnitt av bilden då det inte går att identifiera ”Sven”. Jag har även valt fiktiva 

namn när jag berättar om de andra klienterna. 

 Helst skulle jag ha velat prata med alla klienterna för att spegla tillvaron på 

Östagården på bästa sätt. Jag tror dock att jag fick en bra bild genom att vara där en 

hel dag och intervjua de två klienterna samt föreståndaren. 

 

Citatkontroll:  

När jag ringde till Östagårdens behandlingshem för göra citatkoll med ”Leif” och 

”Sven” visade det sig att de hade åkt till Stockholm och börjat missbruka igen. Jag har 

försökt nå dem via deras socialsekreterare, men utan resultat. Intervjuerna är 

inspelade och jag har återberättat vad de sa ordagrant. Därför tror jag inte de skulle ha 

några negativa invändningar.  

 När jag var på Östagården gjorde jag inga intervjuer med någon av 

behandlingsassistenterna. Däremot kom de med kommentarer under tiden jag följde 

klienterna, som jag har använt i artikelserien. Under examinationen tyckte opponenten 

att jag skulle namnge de anställda, och det har jag nu gjort. Därför har jag nu gjort 
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citatkoll genom att mejla dessa personer. Övriga personer som är med i artikelserien 

har jag antingen ringt och läst upp eller skickat citaten till. Alla gav sitt godkännande. 
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