
Dnr: SMAM07/20222

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Litteraturlista
Behandlingsarbete inom missbruksvård
Gäller från och med 29 aug 2022

Kurskod: SMAM07

Kursens benämning: Behandlingsarbete inom
missbruksvård

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Böcker

Fahlke, C. (Red.). (2012). Handbok i missbrukspsykologi: Teori och tillämpning. Liber.

Lindwall, J. (2020). Handlingsimperativets dilemman: Om frihet och kontroll i socialtjänstens
arbete med klienter som använder narkotika. [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/66585/gupea_2077_66585_1.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Socialstyrelsen. (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende:
Stöd för styrning och ledning. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf

SOU 2021:93. Från delar till helhet:: En reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-
2021_93-webb.pdf

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2019). Missbruk och beroende av
alkohol och narkotika: Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten. En
kartläggning av systematiska översikter.
https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-
beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Storbjörk, J. (Red.). (2012). Samhället, alkoholen och drogerna: Politik, konstruktioner och
dilemman. Stockholms universitets förlag. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:515004/FULLTEXT01.pdf

Sveriges Kommuner och Landsting. (2018). Handlingsplan mot missbruk och beroende: Tidig

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/66585/gupea_2077_66585_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:515004/FULLTEXT01.pdf


upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-664-3.pdf?issuusl=ignore

Artiklar

Soussan, C., & Kjellgren, A. (2019). Alarming attitudinal barriers to help-seeking in drug-
related emergency situations: Results from a Swedish online survey. Nordic Studies on
Alcohol and Drugs, 36 (6), s. 532-541. https://doi.org/10.1177/1455072519852837

Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbruksvård: Bot eller lindring?. Nordic Studies on
Alcohol and Drugs, 28 (4), s. 297-319. https://doi.org/10.1177/1455072519852837

Storbjörk, J., & Stenius, K. (2019). The new privatized market: A question of ideology or
pragmatism within the Swedish addiction treatment system?. Social Policy & Administration,
53 (5), s. 776-792. https://doi.org/10.1111/spol.12414

Webbresurser

Socialstyrelsen. (u.å.). Metodguiden för socialt arbete. Hämtad 2020-12-08, från,
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/

Referensmaterial

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning. (2019). Drogutvecklingen i Sverige
2019: Med fokus på narkotika. https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-180-
drogutvecklingen-i-sverige-2019.pdf

Hari, J. (2017). Att tysta skriket: Början och slutet på kriget mot narkotikan. Massolit pocket.

Petersson, F. (2013). Kontroll av beroende: Substitutbehandlingens logik, praktik och
semantik. Egalité.

Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/handbocker/2015-1-10.pdf

Artiklar och rapporter enligt anvisningar tillkommer. Förvaltningsrättsdomar inom
missbruksvård.

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 23 jun
2022

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-664-3.pdf?issuusl=ignore
https://doi.org/10.1177/1455072519852837
https://doi.org/10.1177/1455072519852837
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/
https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-180-drogutvecklingen-i-sverige-2019.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2015-1-10.pdf

