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Kenneth Ulander, researcher, utformade tillsammans med mig enkäten till beroendemottagningarna och skickade
ut den.

PUBLICERINGSDATUM

VAR PUBLICERADES JOBBET?
I ABC:s alla sändningar och på webben. Några inslag i Rapport.
Här är länk till hela ”ABC granskar missbrukarvården” med alla inslag plus EXTRA webbintervjuer ”Här förklarar
socialtjänsten varför de inte ingrep” samt ”Vem kan rädda Seydou”, en längre intervju med Seydou som vi träffade
när han och några andra höll på att ta heroin på en toalett vid Sveavägen. DET EXTRA WEBBMATERIALET
MED LÄNGRE ANSVARSINTERVJU MED SOCIALTJÄNSTEN SAMT ”VEM KAN RÄDDA SEYDOU” ÄR INTE
MED I DEN UPPLADDADE FILEN INNEHÅLLANDE ÖVRIGA REPORTAGE; MEN FINNS I LÄNKEN NEDAN!
http://www.svt.se/nyheter/amne/?tag=tag:story@svt.se,2011:ABC_granskar_missbrukarv%C3%A5rden
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Missförhållanden inom vården och socialtjänsten har avslöjats och blivit belysta. En politisk debatt om
missbrukarvården startade och Stockholm stad ska nu utreda dödsfallen. Den nya styrande majoriteten i Staden
har satsat nya pengar på missbrukarvården.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN?
Grävet har avslöjat förhållanden kring missbruket som inte varit kända: om ”heroinisterna” som ersatts av den
”nya” sortens missbrukare: blandmissbrukaren, som är beroende av massor av olika droger, där mediciner som
lugnande tabletter (benzodiazepiner) och substitutionsläkemedel som subutex och metadon där dessa bildar
dödliga cocktails och försvårar behandling.
Den mkt stora ökningen av läkemedelsbehandling och öppenvård har avslöjats.
Grävet har också avslöjat hur Stockholm dragit ned på institutionsvård till förmån för öppenvård (ofta läkemedel)
samt att socialsekreterare ser stora problem med detta, och försöker protestera mot att missbrukare inte får den
vård de behöver.
Genom att följa både missbrukare, anhöriga och polis på gatan med kameran, begära ut dokument, har vi nystat
fram hur polisen prioriterat ned arbetet mot heroinlangningen, till förmån för innehavsbrott.
HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Bakom grävet ligger ambitionen att undersöka orsakerna bakom de ökade antalet dödsfall med narkotika. Samt
undersöka hur det nya blandmissbruket som människor på gatan talar om, ser ut och vad det får för
konsekvenser inom missbruksvården. Ambitionen var också att följa upp tidigare reportage från 2012, om den
svarta marknaden läkemedel på ”subtorgen” och ta reda på mer om det som missbrukare och socialsekreterare
talade om att ”man får ingen vård”.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?
Vi ville ”gräva med kameran” – alltså börja filma i missbruksmiljöer innan vi var klara med en research, för att
fånga de problemställningar och ögonblickssituationer som är missbrukarnas verklighet. Det är en metod som jag
använde. Det andra var vanligt grävarbete som bestod i dels en stor enkätundersökning som vi skickade ut till
landets beroendemottagningar, samt genomgång av journaler från socialtjänsten och Maria Ungdom samt många
och långa intervjuer. Då det inte fanns resurser till ett samlat grepp på en gång, utan spridda dagar och veckor
här och där, fick inslagen sändas löpande.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?
Berättelser från drabbade och anhöriga. Uppgifter från experter och läkare. Journaler, mötesdokument från
polisen. Enkätundersökning. Dold kamera.

Att få missbrukare att våga och klara att ställa upp på bild och berätta. Svårigheter att få polisen att lämna ut
uppgifter om narkotikapoliserna, svårigheter att få polischefer att ställa upp på ansvarsintervju. Jag talade även
med många socialsekreterare och personal på behandlingshem som inte ville ställa upp på filmade intervjuer då
det fanns en stor oro för att detta skulle kunna få negativa konsekvenser pga en ”tystnadskultur” inom Stockholms
socialtjänst. (Ngt jag tagit upp i inslag också.) Utrymmesbrist i nyhetsinslagen löste jag genom att lägga ut extra
fråga-svar intervjuer på webben.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Åtta veckor ca.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Positivt från kollegor och socialarbetare. Kollegor reagerade mest på våra bilder där vi filmat unika situationer
kring heroindöden i City. Det var bilder som fick tusentals delningar på sociala medier.
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VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?
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Polisens pressavdelning och City-ledningen uppskattade dock inte inslagen som handlade om polisens
prioriteringar, men det kom många positiva reaktioner från poliser som dagligen jobbar mot narkotikarelaterad
problematik i Stockholmsområdet.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej inte vad jag vet

TELEFON/E-POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
anna-klara.bankel@svt.se 0708-84 79 03
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