VÄRDET AV EN NYKTER DAG

V Ä R D E T AV E N N Y K T E R D A G
Hälsoekonomisk utvärdering av en eHälso-lösning
TripleA vid skadligt bruk av alkohol
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HYPOTES

UPPDRAGET

Den ursprungliga hypotesen för projektet var
att användningen av TripleA skulle medföra
minskat behov av slutenvårdsinsatser, som
är kostsamma, och att man därigenom skulle
kunna uppnå en kostnadsbesparing av att
använda TripleA. Det visade sig vid de inledande diskussionerna inför projektets start att användningen av slutenvård var mycket begränsat i de deltagande kommunerna, eftersom
den politiska ledningen i många fall ställer krav
på tjänstemannaorganisationen att begränsa
slutenvårdsinsatserna. Dessutom var studietiden på fem månader för kort för att kunna
mäta en skillnad i antalet slutenvårdsinsatser
eftersom de förekommer relativt sällan i den
dagliga verksamheten. Det saknas också bra
statistik på hur slutenvårdsinsatser används
över tid idag.
Det beslutades då att i stället använda mätdata för att beräkna en kostnad per nykter dag i
projektet.

Uppsala Innovation Centre (UIC) har anlitat
Peboco AB för att göra en hälsoekonomisk
utvärdering av TripleA för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol i kommunal
verksamhet.
Detta görs inom Växtzon-projektet, vilket
syftar till att hjälpa mindre företag i en tidig
utvecklingsfas att växa genom hjälp och
råd i olika former.
Peboco har uppdrag från och betalas av
UIC.
Peboco AB får ingen ersättning från
Kontigo Care AB. Arbetet har bedrivits i
samarbete med UIC och Kontigo Care
AB.Tiden för projektet har begränsats av
Växtzon-projektets regelverk, varför det inte
har varit möjligt att samla data för användningen av TripleA över längre tidsperiod än
fem månader totalt i detta sammanhang.
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E N EH Ä L S O-L Ö S N I N G F Ö R
BEROENDEVÅRD
Kontigo Care AB utvecklar och marknadsför en
eHälso-plattform för beroendevård. TripleA är en
medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid
ett skadligt bruk av alkohol och är ett komplement till
befintliga behandlingsmetoder.

Det finns således stora vinster för individer och samhälle i att tidigt identifiera de här personerna för att
kunna arbeta preventivt med skadligt bruk av alkohol
samt att identifiera och bryta återfall tidigt.
TripleA består av en alkoholmätare i fickformat, som
kopplas till en mobiltelefon. Mätaren kontrolleras via
en app och en vårdportal för hantering av patienter
och data. Alkoholmätaren mäter och analyserar alkohol i utandningsluften. Ett meddelande som uppmanar användaren att göra ett nykterhetstest skickas
automatiskt från vårdportalen till appen. Användaren
startar ett nykterhetstest med hjälp av appen och gör
ett utandningsprov. Under provtagningen tas ett foto
för att säkerställa rätt identitet på provtagaren. Provsvaret visas i appen. Om användaren inte genomför
ett test loggas det också, som en utebliven mätning.
En viktig komponent i systemet är TripleAnalytics - en
databas och en webbaserade vårdportal där vårdgivaren i realtid kan följa hur det går samt skapa individanpassade vårdplaner med frågeformulär, rutiner,
uppgifter och KBT-relaterade verktyg.

Patienten utför stora delar av vården i hemmiljö och
behandlaren får unik kunskap om individen som
möjliggör kontinuerligt stöd i vardagen och snabb
insats vid ökat behov av hjälp. Systemet ger behandlaren kunskap om vad som händer dag för dag, samt
ger en överblick över vad som hänt över tid. Dessutom kan ett beräknat nykterhetsindex användas för
att prediktera händelseförloppet, så att återfall kan
identifieras tidigt.
Återfall och brist på kontinuitet i vården har identifierats som de största bristerna i dagens beroendevård.
Det har fram tills nu funnits begränsade möjligheter
att kvantitativt mäta utfallet av den vård som bedrivs
då det inte funnits teknik och metoder för detta, samt
saknats tradition att lägga fokus på dessa frågeställningar. Ett återfall genererar stort lidande för individen och personens omgivning samt är kostsamt
för samhället. Upprepade återfall och avsaknad av
långsiktiga resultat är ogynnsamt ur alla perspektiv, och ger betydande ekonomiska konsekvenser.
Alkoholism är en sjukdom, och beroende på sjukdomens karaktär och samhällets stigmatisering kring
missbruk så söker den här patientgruppen ofta vård
väldigt sent.

I vårdportalen skapar behandlaren en vårdplan och
följer sedan kontinuerligt patienterna med avseende
på alkoholstatus, mående och andra terapirelaterade
uppgifter och får direktrapportering om vårdplanen
inte följs. Insamlade data bearbetas med avancerade
analysmetoder och därigenom identifieras mönster
och trender som presenteras lättöverskådligt för
vårdgivaren vilket möjliggör att återfall kan identifieras tidigt, och i bästa fall förutses.
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TripleA systemet
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Behandlaren skapar enkelt och snabbt en individanpassad vårdplan tillsammans med patienten i en
webbaserad vårdportal.
Patienten får en trådlös alkoholmätare i fickformat och en vårdtelefon med appar. Patienten utför
löpande nykterhetstester och andra uppgifter i sin
hemmiljö.
All information överförs i realtid, där den summeras
och presenteras lättöverskådligt för behandlaren.
Behandlaren får unik kunskap om varje vårdtagare
och kan utifrån det återkoppla på bästa sätt.
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INLEDANDE FUNDERINGAR
nykterhet. På samma sätt blir det nu möjligt att följa
olika patientgrupper med alkoholproblematik för att
utvärdera vilka typer av vårdinsatser som fungerar
bäst för respektive grupp och i olika situationer.
Vårdanalysrapporten konstaterar att uppskattningsvis 800 000 vuxna (över 18 år) har ett missbruk
eller beroende av alkohol och att enligt missbruksutredningen uppgår samhällets årliga kostnader för
missbruk till 150 miljarder kronor, vilket motsvarar
omkring 17 procent av statens samlade budget för år
2015.

I utvecklingen av detta projekt har vi utgått från Vårdanalys rapport ”Missar vi målen med missbruks
och beroendevården?” (Vårdanalys, 2016:2, http://
www.vardanalys.se/Rapporter/), som tar upp behovet att mäta och utvärdera missbruksvården, för att
kunna veta om man gör rätt saker och om man gör
största möjliga nytta för klienterna med de resurser
som finns tillgängliga i samhället och den vård som
idag bedrivs.

Missbruksvården har generellt varit ett område med
mindre inslag av datainsamling än vad som är vanligt
Med TripleA kan antalet mätningar per dag ställas in
inom sjukvård eller vid utveckling av läkemedel. I
av behandlaren i systemet, och i normalfallet rekomrapporten finns ett tydligt fokus på mätbarhet och
menderas tre mätningar per dag. Det innebär att sysdet är livssituationen för individen och kvaliteten i
temet, inom fastställda tidsintervall,
vardagen som är centrala.
vid tre tillfällen signalerar till klienten
Återfallsstatistiken talar sitt
”Det är därför centralt att
att det är dags för mätning. Klienten
tydliga språk, problemet är
utgå
från
vad
individen
upplehar då en stund på sig att genomföra
inte att vi inte ger vård vid
mätningen, tillräckligt med tid för att
missbruk - samhället lägger
ver som resultat för att uppnå
i normalfallet exempelvis kunna gå
årligen mycket stora belopp
undan och genomföra mätningen
delaktighet i vården och
på vård för den här gruppen
enskilt. Systemet använder resultatet
individer - utan avsaknad av
varaktiga resultat.”
av mätningarna och information om
långsiktiga resultat. Det är
missade mätningar som grund för att
därför centralt att utgå från
beräkna ett nykterhetsindex. Indexet ger en indikation
vad individen upplever som resultat för att uppnå
på hur det går för patienten och hur stor risken är för
delaktighet i vården och varaktiga resultat.
ett återfall.
Inom beroendevården har det tidigare inte funnits
verktyg som kunnat användas för regelbunden och
frekvent mätning av nykterhet. Som jämförelse kan
man fundera på hur diabetesvården skulle se ut
I nuvarande kommunala vård förefaller
om det inte funnits möjlighet att regelbundet mäta
antalet kontrollmätningar av alkohol
glukosnivåer? Det har inte tidigare funnits möjlighet att kontinuerligt med en daglig upplösning följa
vara ytterst begränsat, då mätningar är
individer med ett skadligt bruk av alkohol, då endast
mycket resurskrävande. Samtidigt vet vi
självskattning har funnits att tillgå, eller ett begränsat
att nykterhet under och efter vården är
antal nykterhetsmätningar.
Eftersom förnekelse är en del av sjukdomsbilden
starkt kopplat till behandlingsresultat.
vet vi att självskattning inte fungerar bra för denna
Att patienten får behandlingsinsatser
grupp av patienter. Kontrollmätningar blir inte sällan
och samtidigt smygdricker på kvällar
kontraproduktiva då patienten i vissa fall dricker mer
och helger är inte optimalt ur ett beföre och efter själva provtagningstillfället. Blodprover
med markörer för alkohol finns att tillgå men säger
handlingsperspektiv. Enda sättet att
bara att individen inom ett tidsintervall har eller inte
garantera nykterhet under behandlingen
har druckit alkohol, och visar inte mängd eller dryckidag är behandlingshemsvistelser, vilket
esmönster.
I och med teknikutvecklingen och framväxten av
är kostsamt. Individen är inte heller i sin
eHälsa finns det nu helt nya möjligheter att mäta
hemmiljö. För att nå långsiktiga resultat
alkoholnivåer vid behandling av skadligt bruk av alkobehöver individen få stöd i sin hemmiljö
hol och då blir det relevant att korrelera mjuka värden
som upplevda resultat i vardagen med verifierad
och lära sig hantera vardagen.
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Vi utgår från att varje nykter och väl
fungerande dag är en samhällsvinst.
Även om det är en extrakostnad initialt så borde det vara en långsiktigt
god investering för samhället i stort.
Varje nykter dag innebär att kanske
ett till barn får vistas i en bra miljö,
att ett antal trafikolyckor eller arbetsplatsolyckor undviks, eller att någon
får behålla jobbet eller får behålla sin
relation.

Därför behöver man titta på ersättningsmodeller,
omfördelning av resurser och när verksamheterna är
tillgängliga för individerna för att kunna utnyttja det
fulla värdet av TripleA.
Tidigare utvärderingsprojekt i Uppsala kommun har
innefattat en mer strikt ekonomisk analys och där
kunde man påvisa att TripleA är ger besparingar för
samhället i stort. I och med att samhället är berett att
betala för ökad hälsa – det vill säga bekosta kostnadseffektiva behandlingar – kan det inte enbart vara
en fråga om ekonomisk vinst i enskilda kassor som
avgör om en intervention som TripleA ska införas
eller inte.
Den hälsoekonomiska frågeställningen i denna studie
blir därför om TripleA ger tillräckligt mycket resultat
i upplevd hälsa och förbättrat behandlingsresultat
för att motivera kostnaden, beräknat som kostnaden
för en nykter dag. Om den som får vård upplever att
den får de önskade resultaten borde det finnas större
sannolikhet att uppnå långsiktiga resultat. Dessutom
finns det nu möjlighet att mäta upplevda resultat i
vardagen och korrelera till nyktra dagar. Det är även
möjligt att utifrån behandlingsinsats mäta antalet
nyktra dagar och korrelera detta till upplevt välbefinnande.

Det finns en klar risk att ökningen av antalet mätningar i sig ger en bild av fler återfall och högre
alkoholkonsumtion än tidigare. Det bör understrykas
att det inte finns något jämförande material från tidigare, då man inte alls mätt med samma täthet och
regelbundenhet. Därför skulle en ökad kunskap om
återfallen kunna tolkas som en försämring, eftersom
man tidigare knappt mätt alls.
Att tidigt identifiera ett återfall och därmed ha
möjligt att ge stöd minskar det personliga lidandet
för individen och närstående samtidigt som en tidig
intervention torde förbättra möjligheten till ett positivt
resultat. Det kan också bli ekonomisk vinst för samhället då avgiftning och eventuella LVM placeringar
är förenade med höga kostnader. eHälso-lösningar
som TripleA ger därmed en helt ny möjlighet till vård
och omsorg där man nu får väsentligt bättre kunskap
om behandlingens effekt samt tidigt kan identifiera
återfall och jobba mer preventivt.
Denna nya kunskap ställer också nya krav på vårdens
och omsorgens organisation- och hur verksamheten
fungerar. Med TripleA får man underlag för att agera
oftare och tidigare vilket troligen ger bättre långsiktiga resultat, men detta kan kräva organisatoriska
förändringar.
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METOD
Projektet utformades som en period då klienter erbjöds att prova TripleA inom ramen för sina ordinarie
kontakter med missbruksvården i fyra kommuner
i Mellansverige: Borlänge, Eksjö, Heby och Motala.
Kommunerna är av varierande storlek och arbetssätten för vården av individer med skadligt bruk av
alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna.
I de flesta fall har behandlare hanterat TripleA-systemet men i vissa fall är det andra grupper inom
kommunen som hanterat systemet och informationen. Under projektet så adderades endast TripleA
till befintlig verksamhet och det gjordes inte några
organisatoriska förändringar eller metodförändringar inom ramen för projektet. Antalet deltagare har
avgjorts av de deltagande kommunernas möjlighet
att rekrytera klienter till projektet vilket till viss del är
kopplat till kommunens storlek.

Enkäter utformades för att besvaras av klient och
behandlare före och efter projektet, och syftade till
att ge en bakgrund samt att fånga upp ytterligare relevant information som komplement till mätvärdena
som samlades in av TripleA-systemet.
Frågeställningar ur Vårdanalys rapport har ingått i
enkäterna, se frågeställningar figur 1.
Datainsamlingen har bestått av resultat från nykterhetsmätningar, nykterhetsindex, dagliga måendefrågor genom TripleA, samt enkäter med frågor från
vårdanalysrapporten före och efter projektet.
I projektet har svaren på måendefrågorna inte analyserats. Resultat från enskilda mätare och mätresultat
har inte kopplats till enskilda enkätsvar.
De deltagande individernas identitet har bara varit
känd inom respektive kommun.

F I G U R 1 B I L D F R Å N V Å R D A N A LY S R A P P O RT ; M I S S A R V I M Å L E N M E D M I S S B R U K S
O C H B E R O E N D E V Å R D E N ? ( V Å R D A N A LY S , 2 0 1 6 :2 )
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R E S U LTAT
FRÅN
D ATA I N S A M L I N G E N
Sammanlagt deltog 35 klienter i projektet. De 35
klienterna startades upp med systemet under en
tvåveckorsperiod, då projekttiden var begränsad.
Deltagandeperioden per klient var mellan 2 dagar
och 129 dagar. Avsikten har varit att klienterna
skulle delta under hela studietiden, men några
klienter hoppade av kort efter start.
Totalt samlades mätdata in från 2 953 klientdagar.
Av dessa har 2 029 uppmätts som bevisat nyktra
dagar, mätvärden saknas helt från 732 dagar, och
190 dagar har alkohol uppmätts i olika grad hos
klienterna.
Patientuppdelade resultat avseende antalet dagar i projektet, antalet nyktra dagar, antalet dagar
utan mätningar samt antalet överhoppade dagar
framgår av tabell 1.
Andelen verifierat nyktra dagar per klient varierar i
detta material mellan 27 % och 100 %
(median 67 %).

TA B E L L 1
M Ä T R E S U LTAT P E R PAT I E N T I D A G A R
I N O M R E S P E K T I V E K AT E G O R I
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F I G U R 2 – N Y K T E R H E T S I N D E X P E R K L I E N T.
Nykterhetsindex för dessa klienter visas i figur 2.
Nykterhetsindex beräknas av systemet utifrån positiva/negativa mätningar samt uteblivna mätningar.
Gröna symboler motsvarar helnyktra dagar, och blå
symboler visar dagar då alkohol detekterats (>0.05
‰) men då nivån var lägre än den lagliga rattonykterhetsgränsen på 0.2‰ promille. Röda symboler visar
dagar med alkoholhalt över 0.2‰ promille medan
svarta symboler är dagar utan mätresultat.
Det har inkommit enkätsvar från 28 av deltagarna,
varav det varit möjligt att utvärdera 27.
Det sammanställda resultatet av svaren på frågorna

enligt Vårdanalys rapport visas i diagram 1 och tabell
2. Diagrammet visar en genomsnittlig förbättring
på de flesta ingående frågor. Det finns en skillnad i
punktestimaten mellan de inledande och avslutande
mätningarna, och den syns i diagrammet som en yta
mellan kurvorna.
Den ökade ytan kan tolkas som en hälsoförbättring
under studiens gång, och samhället är berett att
betala för hälsoförbättringar. Således upplever klienterna i detta projekt en förbättring med avseende
på nästan alla parametrar som mätts före och efter
projektet.
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Gruppsnitt för
hela gruppen

Klient A

Klient B

Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter

Gott och värdigt liv

55

62

22

50

73

32

Hantera konsekvenser

50

60

38

50

46

45

Psykisk o fysisk hälsa

47

60

19

64

68

19

Boende

73

74

62

75

100

46

Ekonomisk stabilitet

65

77

100

100

71

18

Stabilt jobb/sysselsättning

53

59

100

100

100

31

Kriminalitet

83

90

100

100

100

75

Trygg och säker

53

68

17

27

76

32

Närstående

47

71

7

24

12

53

Socialt
nätverk
TA B E
LL 2

58

67

98

98

71

22

Stigmatisering

34

56

45

71

0

17

Klarar mig själv

69

74

20

98

75

18

Sammanhang, känsla av mening

58

62

16

41

77

20

Kontrollera mitt bruk av alkohol

52

58

29

63

100

45

DIAGRAM 1
ket, medan andra har upplevt måendefrågorna som
positivt förstärkande.
Variationen i materialet är stor, vilket exemplifieras
med motsvarande data för två individer.

I enkäten framgår i fritext att klienterna tycker att TripleA
har varit positiv, och ett bra stöd för att kunna hålla sig
nykter. En klient upplevde det som positivt – men jobbigt
– att få svart på vitt hur illa det har varit med missbru-
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DIAGRAM 2
Klient A har under studietiden bibehållit höga värden på vissa komponentmått,
och förbättrat värdena på många andra komponenter under studietiden. En
närmare analys visar att klient A varit nykter under stora delar av studietiden,
har haft enstaka dagar med röda värden, men få överhoppade dagar, och har
lyckats bra med sina mål. Det är viktigt att notera att klient A har den största
ökningen på att ”klara sig själv”. Att kunna hantera vardagen och klara sig själv
är en mycket viktig framgångsfaktor för att på sikt ta sig vidare i sin tillfrisknandeprocess och att uppnå långvarig nykterhet.
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DIAGRAM 3
För klient B har utvecklingen varit annorlunda, med betydande
försämringar på många mått under studietiden. En närmare analys
av enkäterna ger vid handen att klient B var med om ett betydande
återfall sent i studieperioden, och det är sannolikt vad som avspeglas i dessa resultat. Ytterligare analys av detta fall visar att klient B
inte har haft några röda dagar, men har ett stort antal dagar utan
registrerade mätresultat, dvs. svarta dagar. Eftersom vi vet att klient
B haft återfall, kan de svarta dagarna tolkas som att klient B har
undvikit att blåsa när hen varit onykter. Av diagrammet framgår också hur återfall kan innebära ett hårt slag för individen med påverkan
inom många olika delar av livssituationen.
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HÄLSOEKONOMISK
BERÄKNING
”KOSTNADEN PER NYKTER DAG
B E R Ä K N A D E S T I L L 1 4 3 K R .”

HAR STUDIEN PÅGÅTT UNDER
TILLRÄCKLIGT LÅNG TID?

Totalt är antalet klientdagar i projektet 2 953 dagar.
Kostnaden för TripleA är 2 950 kr per enhet per månad (uppgift från Kontigo Care AB), vilket innefattar
mätutrustning, mobiltelefon samt mjukvara för att ta
emot och analysera resultaten. Omräknat till en dagskostnad blir det ca 98 kr per dag, och för alla klientdagar i studien blir kostnaden 290 378 kronor. Om man
delar denna summa med antalet bevisat nyktra dagar
i studien (290 378 / 2 029) får man en kostnad per
nykter dag på 143 kr. Denna beräkning täcker enbart
kostnaderna för TripleA, och i projektet har vi inte
mätt eller kontrollerat för andra kostnader. Idealiskt
skulle man ha räknat ut en kostnad per vunnen nykter dag, men i och med att kommunerna som deltog
i projektet tidigare i princip aldrig mätt alkoholhalt för
sina klienter tidigare har detta inte varit möjligt inom
ramen för detta projekt.

Vid implementering av ny teknik eller metoder har
man ofta en mer arbetsintensiv fas som oftast
övergår i en mer lågintensiv fas. Både klienter och
personal behöver lära sig systemet för att det ska
ge maximal nytta. Det handlar dels om rent tekniskt
handhavande, både för klienter och personal, dels behöver behandlande personal lära sig att tolka signaler
i realtid, samt lära sig vilka typer av åtgärder som
fungerar bäst i olika situationer. Personalen måste
lära sig att tolka signalerna, både måendefrågorna,
vad positiva, negativa eller uteblivna mätningar betyder, samt hur och när man ska reagera när mätningar
eller index ändras.
Optimalt skulle vara att efter en viss uppstartsperiod
påbörja själva projektet för att få mest rättvis bild av
möjligheterna med tekniken. Nu fick projektet samtidigt både hantera implementering av tekniken samt
utvärderingen av om TripleA ger tillräckligt mycket
resultat i hälsa och förbättrat behandlingsresultat för
att motivera kostnaden. Detta blir extra tydligt i ett så
kort projekt där en av de stora fördelarna med TripleA
är omfördela och frigöra tid från personal då individen utför stora delar av vården på hemmaplan med
stöd och återkoppling från behandlare. Trots detta
upplevde personalen som hanterade TripleA att det
gick relativt snabbt att börja jobba och förstå systemet och att man efter starten av en eller två klienter
kunde hantera systemet tekniskt även om teknikovana och en del tekniska problem i vissa fall upplevdes
störande. Däremot krävs mycket längre tid för att få
en förståelse för hur man ska agera och förhålla sig
till helt ny information.

K O M M E N TA R E R F R Å N S E M I N A R I U M M E D D E LTA G A N D E K O M M U N E R

Som en del av utvärderingen i projektet genomfördes
en workshop för alla deltagande kommuner den 3
maj 2017 i Eskilstuna. Under workshopen presenterades data från studien med en efterföljande diskussion. Många intressanta iakttagelser kom fram vid
seminariet.

”Det gick relativt snabbt att börja jobba
och förstå TripleA systemet . Däremot
krävs mycket längre tid för att få en
förståelse för hur man ska agera och
förhålla sig till helt ny information.”
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HUR TOLKAR MAN SIGNALER
O C H VA D G Ö R M A N M E D
I N F O R M AT I O N E N ?

V I L K A K L I E N T E R PA S S A R Tr iple A
BÄST FÖR?

Som i all typ av behandling så passar vissa metoder,
behandlingsformer eller medicinering bättre eller
sämre för vissa individer. Detta är inte något undantag för eHälsa och här behövs mer kunskap och
större patientunderlag för att få en förståelse för vilka
individer som systemet fungerar bra eller mindre bra
för eller i vilka ”fönster” den här typen av insats ska
appliceras.
En diskussionspunkt var därför vilka klienter som
skulle kunna få störst nytta av TripleA och om det
utifrån den här studien skulle vara möjligt att se någon typ av mönster. Att tillägga i diskussionen är att
studiens syfte inte var detta och studien var därför
inte heller designad utifrån denna frågeställning. I
flera fall hade den begränsade studietiden lett till
att alla tillgängliga klienter
erbjöds att delta, eftersom
det inte fanns utrymme att
vara selektiv i rekryteringen.
Att inte ett urval gjordes
kan både vara positivt och
negativt. Det gav stor variation mellan kommunerna
och kan ha bidragit till att
ett antal klienter hoppade
av studien efter relativt kort
tid. Vissa av de här klienterna var inte motiverade eller
i ett mottagligt stadium
för den här insatsen, vilket
också gäller för andra typer av insatser som vanligen
erbjuds. I en av kommunerna hade TripleA använts
på klienter som redan gick i en intensiv öppenvårdsbehandling, medan andra hade rekryterat klienter
som endast hade lågintensiva öppenvårdsinsatser
eller inte några direkt behandlande insatser.
Vid diskussionen framkom att individen behöver själv
ha en önskan och vara motiverad till insatsen för
att få en positiv effekt, medan endast en önskan att
kunna få kontroll på individen inte sågs som en bra
utgångspunkt. Däremot kan det finnas andra syften
med kontrollfunktionen exempelvis vid umgänge
med barn, där ett villkor för att få träffa barnen kan
vara nykterhet. Den positiva upplevelsen av att få
träffa barnen eller den förbättring i familjesituationen
kan i sig vara en motivator till att sedan vilja delta i
behandlingsarbete och då använda systemet i ett
behandlande perspektiv.

Vid seminariet diskuterades kurvorna över nykterhetsindex som visas ovan i rapporten. Det kan tyckas
lätt att i efterhand få en överblick, men kräver sannolikt mer vana för att tolka signaler under processens
gång, och för att i tid se vad som är på väg att hända
och agera på lämpligt sätt på dessa signaler.
Med den här typen av information kommer man få
en överblick när individer har som störst behov av
hjälp och utefter det ha möjlighet att titta på nya modeller för stöd och vård vilket utmanar befintliga verksamheter idag. Stora delar av kommunens vård och
omsorgsarbetet bedrivs på dagtid, på vardagar. Om
en del av poängen är att kunna fånga återfall tidigare
måste kommunen också kunna reagera på dessa
signaler snabbt. Även om
organisatoriska förändringar krävs för att uppnå långsiktiga resultat, vilket tar tid,
så är det betydligt bättre att
kunna stoppa ett återfall på
måndag morgon än några
veckor senare vilket nu är
möjligt. Vi vet heller inte hur
tidsaspekterna för förändring ser ut, vilket troligen
skiljer sig mellan olika individer. Systemet är ett stöd
vid behandlingsarbetet och
med tiden och mer data
kommer troligen kunskapsläget och erfarenheten att
förbättras, och där man tidigare kan dra slutsatser
om när ett återfall är nära för en individ och då få mer
kunskap om vilka insatser som ger bästa resultat för
en viss typ av individgrupp.

N YA M Ö J L I G H E T E R AT T S A M L A
I N F O R M AT I O N O C H D ATA L E D E R
T I L L N YA K U N S K A P E R

En intressant observation var att det förekom något
fall där allt verkade ha gått bra med avseende på nykterhet utifrån nykterhetsmätningar, men där klienten
uppvisade en försämring på Vårdanalysfrågorna. I
diskussionerna framkom att det eventuellt kunde
vara så att det finns en komponent av minskad
förnekelse som kommer med längre nykterhet och
behandlingsmottaglighet (vilket i sig är positivt), och
att det kunde bidra till de vid första anblicken svårtolkade resultaten. I behandling jobbar man mycket
med att bryta ned förnekelse. Att individen efter en
tids behandling och tillnyktrande ger en annan bild
av sin situation skulle därför kunna vara kopplat till
detta.
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Ur diskussionerna framkom att det ännu är för tidigt
att veta vilka klienter TripleA fungerar bra för och
därmed är det inte möjligt att ge några tydliga rekommendationer i nuläget. I vissa fall var det klienter
där man inte trodde att det skulle fungera bra, där
det motbevisades men även det omvända förekom.
Då insatsen är kostnadseffektiv i relation till andra
insatser finns det vinster i att våga prova i större
utsträckning, dels för att öka kunskapen om när och
hur det är en väl fungerande insats men även då det
ger stora fördelar för individen och är ekonomiskt
fördelaktigt för kommunen i alla fall det fungerar väl.

”Den kommun som använt systemet i kombination med en intensiv gruppbehandling såg
mycket fina behandlingsresultat men det är
här svårt att avgöra hur mycket TripleA var en
bidragande faktor. Dock vet man att nykterhet
under behandling är mycket avgörande för
behandlingsresultatet och i och med TripleA
fanns det nu en möjlighet att säkerställa nykterhet även på kvällar och helger vilket troligen
ger en förstärkt effekt av den intensiva gruppbehandlingen.”

bli helt nyktra, och här diskuterades om hur TripleA
skulle kunna användas för att få en kartläggning
av alkoholkonsumtionen över en tid för att sedan
eventuellt vidta åtgärder samt att reducera antalet
tillfällen eller mängden som konsumeras, även det ett
mikromål i sig. Samtidigt är det viktigt att sätta upp
målen i förväg, för att undvika målglidning. TripleA
är ett av flera verktyg som kan användas i missbruksvården och ibland behövs flera insatser och
synergieffekter med TripleA i befintlig behandling är
en intressant frågeställning. Även om denna studie
är för kort och för få användare för att dra några
långtgående slutsatser rörande behandlingseffekter
så verkade det som att TripleA vid gruppbehandling
fungerade bra, då nykterhet på kvällar och helger kunde säkerställas.
En annan intressant observation är vikten av att
sätta förväntningar hos individen och vilka åtgärder
som vidtas vid användandet av systemet. Det blir
en stor besvikelse om individen aktivt deltar och
utför sina uppgifter och sedan inte får återkoppling
på den information som hen kommunicerar med
hjälp av systemet. Den nya typen av kunskap om
individen och dess situation möjliggör helt ny typ av
kommunikation och hur man kan prioritera mellan
olika klienter och hur man kan kommunicera, men
ställer samtidigt nya krav på snabb återkoppling från
behandlarens sida. Kommunernas verksamheter och
tillgänglighet är inte fullt kompatibla ännu. Öppettider
för kommunens verksamheter är oftast vardagar
kontorstid och återfall sker ofta kvällar och helger. De
flesta kommuner har heller inte tillgång till videosamtal vilket skulle vara ett bra komplement till TripleA.

För full effekt av denna kunskap krävs dock att kommunen har förmåga och organisation att reagera på
signaler även under kvällar och helger.

VILKEN PERSONAL SKA HANTERA
Tr i p l e A - S Y S T E M E T ?

Det diskuterades även vilken personal som skulle använda TripleA i arbetet med klienterna för störst nytta
och bästa resultat. I denna studie hade de flesta valt
att behandlarna skulle vara de som hanterade systemet men det fanns även de där handläggare hade
det övergripande ansvaret. Under diskussionen framkom att troligen får systemet störst effekt och ger
bäst resultat om den som ger behandlingen är den
som har huvudansvaret. Behandlaren är den med
störst nytta av information då mycket av informationen är av behandlande karaktär och kan därmed
direkt eller enligt överenskommelse återkopplar till
klienten utifrån den erhållna informationen. Däremot
finns det ett värde att handläggaren kan få tillgång
till systemet och den översiktliga informationen om
klienten och därmed får behandlare och handläggare
en bra gemensam bild av hur det går för individen.

”Den nya typen av kunskap om individen
och dess situation möjliggör helt ny typ
av kommunikation och hur man kan prioritera mellan olika klienter och hur man
kan kommunicera, men ställer samtidigt
nya krav på snabb återkoppling från
behandlarens sida.”

VÄRDEBASERAD OCH
I N D I V I D A N PA S S A D V Å R D

Det bör beaktas att klientens behov också är en
mycket viktig komponent i sammanhanget, och att
enbart nyttoaspekten inte kan vara allenarådande i
valet av vilka klienter som bör erbjudas TripleA. Målen med behandlingen diskuterades och vikten av att
individanpassa dessa. Inte alla klienter har målet att
14

VÄRDET AV EN NYKTER DAG

VA D K A N V I V I N N A M E D
EHÄLSOLÖSNINGAR?

De flesta kommuner som deltagit i projektet har haft
som mål att undvika slutenvårdsplaceringar så långt
möjligt, främst av kostnadsskäl. Om man med hjälp
av nya hjälpmedel kan bidra till minskad slutenvård
genom bättre resultat i öppenvården kan dessutom
de finansiella fördelarna för kommunerna bli stora.
Medel som i större utsträckning kan användas för
preventiva insatser som även dessa ger långsiktiga
resultat både behandlingsmässigt men även ekonomiskt. Dessutom kan omfördelning av medel ge
möjlighet att bygga ut öppenvårdsverksamheten
med avseende på insatser som kan erbjudas samt
ökad personal och tillgänglighet.

De långsiktiga resultaten av LVM och behandlingshemsvistelser är ofta inte bra, exempelvis nämnde en
kommun vid startmötet att det endast hade fungerat
bra för 1 av 32 klienter som genomgått någon typ av
internerad behandling (LVM eller behandlingshem).
Det finns därför vinster att göra för klienterna och
kommunerna om man kan undvika internerad behandling, om man kan undvika en betydande kostnad
som ger en begränsad effekt.
Det bästa är om individen får den hjälp och stöd den
är i behov av i sin egen hemmiljö och att insatsen
utgår från individens behov. Det framkom vid seminariet att en LVM-behandling i genomsnitt kostar
omkring 500 000 kr och en behandlingshemsvistelse kostar ca 80-120 000 kr och oftast behövs flera
sådana insatser per individ.

I det här sammanhanget poängterades att TripleA
ökar kunskap för rätt insatser men ska alltid kombineras med en behandlingsinsats, aldrig ersätta
sådan.

DISKUSSION
Den beräknade kostnaden per nykter dag var 143
kr i studien. Det förefaller som en rimlig kostnad,
men på grund av bristande underlag i form av andra
mätningar och beräkningar inom området blir värdet
svårt att sätta in i ett sammanhang och jämföra med
andra interventioner. Däremot kan följande kostnader
tas i beaktande. En LVM-intagning kostar 2 825 kr per
dygn och kostnaden för ett dygn på behandlingshem
ca 2000 kr. En avgiftning kostar ca 5000 kr per dygn.
Det är inte ovanligt att en klient genomgår upprepade
behandlingar. Det kan jämföras med kostnaden för
TripleA, som är 2 950 kr per månad.
Några av de deltagande klienterna var bara med
enstaka dagar i projektet. Orsakerna till den varierande längden av deltagande kan vara flera men några
tänkbara förklaringar kan vara att kommunerna
mycket snabbt behövde rekrytera och starta upp till
10 klienter vardera. Valet av tillgängliga klienter kan
då varit en begränsning som inneburit att vissa som
erbjöds att delta kanske inte var redo för denna nya
typ av intervention. Det förkom även blandmissbruk
bland deltagarna, och deltagarna befann sig i olika
stadier av sitt missbruk. En bra förutsättning för att
sätta in TripleA kan vara att starta vid en tidpunkt då
klienten är i ett så kallat motivationsfönster. Beroende på tidsfönstret på projektet gavs inte dessa förutsättningar fullt ut vilket är en brist i studien. Ytterligare erfarenhet av användningen av TripleA kan ge mer
kunskap om i vilka fall TripleA kan göra störst nytta.
Uteblivna mätdata kan ha flera förklaringar. Klienten
har haft svårt att få till mätningar i sin vardag av olika
anledningar, det kan vara tekniska problem eller att

klienten valt att inte utföra mätningar om alkohol
finns med i bilden. Vad som är positivt i sammanhanget är de 190 dagar i projektet där klienten valt
att göra mätningar trots att alkohol förekom. Detta
ger behandlaren kunskap om situationen och de kan
utifrån den kunskapen jobba vidare och i vissa fall ha
möjlighet att bryta ett destruktivt mönster. Det kan
även handla om klienter vars mål är att minska och
lära sig kontrollera sitt drickande, även det positivt ur
ett behandlingsperspektiv.
För första gången får man med TripleA tidsupplöst
data per dag som visar på nykterhet över tid och
där mätdata tydligt visar hur komplex sjukdomen är.
Med hjälp av detta verktyg finns nu möjlighet att ur
ett behandlar och organisatoriskt perspektiv börja
utvärdera olika vårdinsatser vilket är en förutsättning
för lyckad vård.
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Med TripleA får vård och omsorg också tidiga
signaler om klienten är på väg mot ett återfall vilket
ger möjlighet till preventiva insatser. Detta är nu fullt
tekniskt möjligt med hjälp av eHälsa. Den stora utmaningen är att forma vården så att den är tillgänglig
för individen när individen är i störst behov av stöd
och hjälp, men även här finns nya tekniska hjälpmedel så som möjlighet till
distansvård med t.ex.
videosamtal.

en rimlig kostnad jämfört med andra typer av interventioner ge ett ytterligare stöd till klienterna samt ge
mer kunskap till behandlarna.
Det finns ytterligare samhällsvinster med att i hemmiljö utföra utökade nykterhetskontroller förutom att
individen utför stora delar av vården själv finns nu till
exempel möjlighet att i större utsträckning säkerställa att barn vistas med
nyktra föräldrar. Vi får
anta att det långsiktigt
innebär en betydande
vinst för barn och samhälle att ha en nykter
uppväxt. I ett exempel
från Trollhättan beskrivs
hur man aktivt börjat
använda Triple A systemet för detta och där
nämns även kostnaden
för dygnsplaceringar av
barn från 4000-10 000
kr per dygn. http://smartarevalfard.se/exempel/omsorg/digitalmissbruksvard.2174.html
Vårdanalys frågor är intressanta, men kräver sannolikt mer arbete för att kunna användas i praktiskt arbete. Exempelvis har frågan om stigmatisering, ställd
som ”Jag är inte stigmatiserad”, varit problematisk
i och med att den är negativt formulerad. För en del
klienter växlar svaren från 0 till 100 över studietiden,
eller tvärtom, på ett sätt som inte på något sätt motsvarar ändringen i övriga variabler eller i rapporterad
nykterhet. På liknande sätt finns individer där frågan
om kriminalitet – ”Jag är fri från kriminalitet” kan ha
misstolkats. Frågorna har heller inte utvärderats med
tanke på respondenternas förväntade läsålder, vilket
bör göras om de ska användas i större skala. Generellt sätt rekommenderas att texter ska ha en läsålder
på 12 år för att i stort sett alla vuxna ska förstå den.

En förbättring i de genomsnittliga svaren på
frågorna enligt Vårdanalys rapport kunde ses
under projektets gång
dvs. en genomsnittlig
förbättring avseende
mående och livssituation under en så kort tid
som fem månader.
Resultatet kan tolkas som en hälsovinst, och vi vet
från andra områden att samhället är berett att betala
för hälsovinster. Det bör tas med i beaktandet när
kostnaden för TripleA bedöms, att man med tillägg
av TripleA till andra åtgärder kan mäta en förbättring
under studietiden.
Samhället har betydande kostnader för missbruk.
En del av dessa kostnader är utgifter, men det finns
också betydande indirekta kostnader i form av minskad produktion förknippade med missbruket. Dessa
kostnader, samt påverkan på andra kostnader som
personaltid, och behov av andra vårdformer, sjukskrivningar, olika bidrag samt deltagande i arbetsmarknaden har inte studerats här. Missbruksutredningen visade 2010 att samhällets totala kostnader
för missbruk var 150 miljarder kronor, medan landsting och kommuner avsatte omkring 16,5 miljarder
kronor varje år för missbruksvård. Av de 150 miljarderna utgjorde alkoholmissbrukets kostnader 66
miljarder. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från
Missbruksutredningen den 2 november 2010 (https://www.svd.se/missbruket-kostar-150-miljarder)
beskrivs ett fall med en man med alkoholmissbruk,
där samhällets kostnad för missbruket beräknas till
7 miljoner kronor. Vårdkostnaden för vanliga insatskombinationer anges till mellan 23 000 kronor och
400 000 kronor, medan besparingen för samhället
av en framgångsrik behandling beräknas till mellan
3 000 000 och 6 000 000 kronor, beroende på om
personen återgår i arbete eller ej. ”En krona investerad i missbruksvård kan sålunda ge flera tillbaka.” Det
finns alltså ett klart intresse för aktörerna att nå bättre resultat i missbruksvården, samt att öka effekten
av de åtgärder som redan genomförs. TripleA kan, för

”Det finns ytterligare samhällsvinster
med att i hemmiljö utföra utökade nykterhetskontroller förutom att individen
utför stora delar av vården själv finns
nu till exempel möjlighet att i större
utsträckning säkerställa att barn vistas
med nyktra föräldrar. Vi får anta att det
långsiktigt innebär en betydande vinst
för barn och samhälle att ha en nykter
uppväxt.”
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S L U T S AT S
TripleA är ett av flera verktyg eller hjälpmedel som kan användas för att nå målet med missbruksvården. Den stora fördelen
med TripleA verkar vara ökad kunskap om klientens faktiska
alkoholkonsumtion över tid upplöst per dag. Kunskap om vad
som hänt, vad som händer just nu och även en prediktion om
vad som är på väg att hända.
Detta ger möjlighet att jobba preventivt och bryta återfall
tidigt. Kunskapen om alkoholkonsumtion över tid är i sig även
användbar vid själva behandlingstillfällena då man utgår från
fakta och inte använder stora delar av samtalet till att utreda
huruvida individen druckit alkohol eller inte sedan föregående
besök. En annan fördel är att behandlingen förstärks om individen är nykter under själva behandlingstiden, kvällar och helger,
vilket tidigare varit svårt att kontrollera.
Med TripleA har denna studie visat en genomsnittlig förbättring
i Vårdanalysfrågorna över en relativt kort period, fem månader.
Den beräknade kostnaden per nykter dag är 143 kronor.
TripleA är ett nytt verktyg som ger ytterligare möjligheter att nå
målen med missbruksvården.
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