
MARIA MALMÖ
- integrerad öppenvårdsmottagning 

• Råd, stöd och behandling i öppenvård 
Ungdomar upp till 25 år med problematiskt substansbruk

Anhöriga till ungdomar under 25 år

• Rådgivning till yrkesverksamma

• Lättillgänglig och kostnadsfri kontakt

• Upptagningsområde Malmö stad



MARIA MALMÖ

Region Skåne
Beroendecentrum

1 enhetschef
2 sjuksköterskor
1 PTP-psykolog

0,2 läkare

Region Skåne
BUP

1 kurator/socionom
1 med.sekreterare

0,2 läkareMalmö Stad
Social resurs

Plattform Malmö
3 socionomer



MARIA MALMÖ

Kartläggning Insats Uppföljning



Trestadprojekt på Maria Malmö
Statlig satsning - förebyggande insatser- minska bruket av alkohol och droger i 
Stockholm, Göteborg och Malmö

• Trestad 1
År 2005-2010

Jämförande studie mellan Maria-mottagningarna i Stockholm (Maria 
Ungdom), Göteborg (4 Mini-Maria) och Malmö (Maria Malmö)

Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling

 UngDOK IN/UT - implementerat år 2010



UngDOK

• Strukturerad intervju 

• Gemensamt arbetssätt: IN-UT-UPP

• Kartläggning och bedömning

• Behandlingsplanering

• Uppföljning och utvärdering (verksamheten)

• Epidemiologisk information

• Behandlingsforskning, databas



Trestad 2

År 2012-2015

Anhörigstödsutbildning

Revidering IN/UT formulär

Nytt formulär: UPP

Indikatorrapport



Årlig rapport 
2013….2018

• Kön

• Ålder

• Eget/nätverket initiativtagare till kontakt

• Saknar sysselsättning

• Problem i skolan

• Primär drog

• Frekvens av primär drog

• Debutålder för primär drog

• Användning av annan drog

• AUDIT C

• Tidigare missbruksvård

• Besvärliga uppväxtvillkor 

• Dömd för brott

• Psykiatrisk vård





Tramadol Maria Malmö
FINSAM projekt  1/12 2017 – 31/10 2019

• Kartläggning och kunskapsinsamling

• UngDOK inskrivning (2014-2017), enkätundersökning och djupintervjuer

• Forskning med Beroendecentrum och Lunds universitet, Masteruppsats

• Kunskapsspridning och samverkan

• Arbetsmodell



Forskning
• Omvärldsanalys- läget internationellt

• Krampanfall (EP) 

• Förgiftning

• Farmakokinetik

• Hormonpåverkan

• Kognitiv försämring



Ungdomar som tar tramadol i jämförelse 
med andra ungdomar i behandling på Maria 
Malmö
• Högre andel drop-outs

• Fler saknar sysselsättning

• Större andel är dömda för brott

• Fler har en ökad ångest/oro

• Färre har en pågående kontakt med psykiatrin

• Mer frekvent användning av tobak

• Mer frekvent användning av cannabis 

• Mer frekvent användning av andra droger

2014 – 2017 N=635

34% har tagit tramadol
6% uppger tramadol som primärdrog



Debutålder
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Opioid vid 16 år –
Hur möter vi det tillsammans?



Vill du veta mer?!

• Slutrapport. FINSAM https://www.finsamimalmo.se/
• Vetenskaplig artikel  (kommer snart)
• Föreläsning om Tramadol ligger på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAHxk8YQmyY
• Kontakta Maria Malmö 040-33 71 70

Alexander.Holmstedt@skane.se

Maria.Almazidou@skane.se

https://www.finsamimalmo.se/
https://www.youtube.com/watch?v=aAHxk8YQmyY

