UngDOK Unga vuxna

En intervjumetod för ungdomar, 18 – 25 år med
missbruksproblem och annan social problematik
➢ Kartläggning och planering
➢ Uppföljning och utvärdering
➢ Databaserad dokumentation
UngDOK Unga vuxna är en variant av UngDOK och har tagits fram särskilt för ungdomar
18 – 25 år med olika former av alkohol- och narkotikaproblem och/eller annan social
problematik. Frågorna berör olika livsområden som har relevans för denna åldersgrupp
som är i färd med att ta steget in i vuxenlivet. Syftet är att kartlägga den unges problem,
behov och aktuella situation för att kunna göra en relevant bedömning av insatsbehoven
samt utgöra en grund för planering och genomförande av behandling. Denna samlade
information kan även utgöra underlag för uppföljning och lokal utvärdering av mottagningarnas insatser och resultat. Tanken är också att dokumentationen samtidigt ska
kunna bidra till epidemiologisk information för nationellt bruk och till behandlingsforskning.
Det ursprungliga UngDOK skapades år 2003 inom ramen för ett trestadssamarbete mellan öppenvårdsmottagningar för unga med missbruksproblem i Stockholm, Göteborg
och Malmö, de s. k. Maria-mottagningarna. Utgångspunkten vid skapandet av det nya
dokumentationssystemet var att det skulle vara kortfattat, lättanvänt samt anpassat för
den målgrupp som mottagningarna möter. Sedan 2009 har utveckling och förvaltning av
intervjumetoden skett i samarbete med Institutet för kunskaps- och metodutveckling
inom ungdoms- och missbruksvården (IKM) vid Linnéuniversitetet. UngDOK Unga
vuxna tillkom 2018.
UngDOK Unga vuxna har tillsammans med Journal Digital ett datastöd där funktioner för
journaler, genomförandeplaner och behandlingsrapporter är integrerade. Det innebär
exempelvis att valda delar av innehållet från den inledande inskrivningsintervjun automatiskt överförs till respektive livsområde i en genomförandeplan.
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