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Allmän information 

UngDOK Boende/HVB 
UngDOK Boende/HVB är en anpassad version av intervjumetoden UngDOK som 

ursprungligen är utvecklad för öppenvård riktad till ungdomar med 

missbruksproblem. Denna version kan användas som kartläggnings- och 

uppföljningsstruktur vid behandlingshem och boendeverksamheter för ungdomar. 

Utöver ett utökat antal frågor som berör området boende finns även fördjupade frågor 

rörande huruvida man själv varit utsatt för våld och/eller befinner sig i en miljö där 

det finns risk för våldsutsatthet. De övriga livsområdena i formuläret är desamma som 

i det ursprungliga UngDOK.  

Inskrivning 

C. Behandlingskontakt 

Har du en pågående kontakt med missbruksvård? 

Här frågas efter om den intervjuade har en pågående behandlingskontakt med någon 

vårdgivare utifrån problem med alkohol eller narkotika, Vårdgivaren kan vara 

sjukvård, kommunal verksamhet eller annan verksamhet. Frågan besvaras med 0 = 

Nej eller 1 = Ja. 

D. Boende och försörjning 

Behöver du stöd eller hjälp med något av följande? 

1. Betala hyra i tid 

2. Betala övriga räkningar i tid 

3. Hantera din ekonomi 

4. Sköta städning 

5. Tvätta 

6. Planera inköp 

7. Laga mat 

Ungdomen tillfrågas om hen behöver stöd eller hjälp för att genomföra eller klara av  

de specificerade aktiviteterna. Frågorna besvaras med 0 = Nej eller 1 = Ja. 

Hur stora är dina skulder? 

a. Skulder till enskild person 

b. Övriga skulder – bank/kredit/obetalda underhållsbidrag etc 

c. Hyresskulder 

Inkludera inte inteckningar/pantbrev för bostad samt studieskulder. Svarsalternativen 

är: 
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1 = Inga skulder 4 = 50 000 – 200 000 kr 

2 = Upp till 9 999 kr 5 = Över 200 000 kr 

3 = 10 000 – 49 999 kr  

F. Alkohol, droger och tobak 

Har du någon gång använt narkotika eller illegala läkemedel? 

Här efterfrågas om ungdomen någon gång prövat eller använt narkotika eller 

läkemedel som inte förskrivits av läkare. Frågan besvaras med 0 = Nej eller 1 = Ja. 

J. Utsatt för våld 

Utsatt för våld 

Frågorna avser att kartlägga ungdomens subjektiva uppfattning och 

dokumenteras utifrån vad som berättas. Det kan vara svårt att avgöra om den 

”faktiska” handlingen som ungdomen berättar om betraktas som 

våld/övergrepp av en annan person. Här ska inte göras några försök till 

klargöranden, eftersom syftet är att dokumentera ungdomens uppfattning.  

 

Fysiskt våld: Avser en fysisk handling, t.ex. knuffar, slag, sparkar. 

Psykiskt våld: Kan innebära verbala uttalanden, hot om olika former av våld, 

annan form av känslomässig påverkan som uppfattas som våld eller övergrepp. 

Som psykiskt våld räknas också de inskränkningar i den personliga friheten 

som kan utövas utifrån en hederskultur eller av religiösa skäl, till exempel 

regler och inskränkningar kring klädsel, tider, val av umgänge. 

Sexuellt våld: Som sexuellt våld/övergrepp räknas inte enbart samlag utan 

också andra former av oönskade och påtvingade handlingar av sexuell 

karaktär. Även handlingar där offer och gärningsman inte möts, t.ex. om den 

unge pressas till att skicka bilder eller posera framför webkamera etc. ska 

räknas in här. 

Någonsin? 

Här efterfrågas om ungdomen någon gång i livet varit utsatt för fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt våld.  

Under senaste året? 

Syftet med frågan är att ta reda på om det förekommit någon form av våld under det 

senaste året. Framkommer en pågående våldssituation är det mycket viktigt att denna 

fråga hanteras genom bedömning och en eventuell anmälan. 

Om du varit utsatt för våld, har det varit av någon närstående? 

Med närstående syftas på nuvarande partner (man/kvinna), en f.d. partner eller annan 

familjemedlem, en släkting eller släktingar, en vän eller bekant. Det kan även gälla 

andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull 

relation med. Att klargöra vem som utövar våldet kan ha betydelse för om en 

riskbedömning av fortsatt utsatthet behöver göras. 
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Är du nu rädd för den/de personerna? 

Här anges om ungdomen upplever rädsla för den eller de personerna. 

Har du nu kontakt med den/de personer du är rädd för? 

Om ungdomen har svarat ja på föregående fråga, ange om kontakt finns med den/de 

personer hen är rädd för. 

Frågorna besvaras med 0 = Nej eller 1 = Ja. Framkommer en pågående våldssituation 

är det mycket viktigt att denna fråga hanteras genom bedömning och anmälan om så 

erfordras. 

Utskrivning 

Utskrivningsintervjun genomförs när behandlingen avslutas och syftar till att 

identifiera och återkoppla de förändringar som skett för den unge, eller av dennes 

livsvillkor. På så sätt dokumenteras i vilken grad den unges uttalade behov och mål 

blivit tillgodosedda samt hur kontakten eller behandlingen har uppfattats. 

D. Alkohol, droger och tobak 

Har du under de senaste 30 dagarna använt narkotika eller illegala läkemedel? 

Här efterfrågas huruvida ungdomen under de senaste 30 dagarna använt narkotika 

eller läkemedel som inte förskrivits av läkare. Frågan besvaras med 0 = Nej eller 1 = 

Ja. 

F. Utsatt för våld 

Utsatt för våld 

Frågorna avser att kartlägga ungdomens subjektiva uppfattning och 

dokumenteras utifrån vad som berättas. Det kan vara svårt att avgöra om den 

”faktiska” handlingen som ungdomen berättar om betraktas som 

våld/övergrepp av en annan person. Här ska inte göras några försök till 

klargöranden, eftersom syftet är att dokumentera ungdomens uppfattning.  

 

Fysiskt våld: Avser en fysisk handling, t.ex. knuffar, slag, sparkar. 

Psykiskt våld: Kan innebära verbala uttalanden, hot om olika former av våld, 

annan form av känslomässig påverkan som uppfattas som våld eller övergrepp. 

Som psykiskt våld räknas också de inskränkningar i den personliga friheten 

som kan utövas utifrån en hederskultur eller av religiösa skäl, till exempel 

regler och inskränkningar kring klädsel, tider, val av umgänge. 

Sexuellt våld: Som sexuellt våld/övergrepp räknas inte enbart samlag utan 

också andra former av oönskade och påtvingade handlingar av sexuell 

karaktär. Även handlingar där offer och gärningsman inte möts, t.ex. om den 

unge pressas till att skicka bilder eller posera framför webkamera etc. ska 

räknas in här. 
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Sedan kontakten påbörjades? 

Frågan avser om ungdomen har varit utsatt för våld sedan kontakten inleddes. 

Om du varit utsatt för våld, har det varit av någon närstående? 

Med närstående syftas på nuvarande partner (man/kvinna), en f.d. partner eller annan 

familjemedlem, en släkting eller släktingar, en vän eller bekant. Det kan även gälla 

andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull 

relation med. Att klargöra vem som utövar våldet kan ha betydelse för om en 

riskbedömning av fortsatt utsatthet behöver göras. 

Är du nu rädd för den/de personerna? 

Här anges om ungdomen upplever rädsla för den eller de personerna. 

Har du nu kontakt med den/de personer du är rädd för? 

Om ungdomen har svarat ja på föregående fråga, ange om kontakt finns med den/de 

personer hen är rädd för. 

Frågorna besvaras med 0 = Nej eller 1 = Ja. Framkommer en pågående våldssituation 

är det mycket viktigt att denna fråga hanteras genom bedömning och anmälan om så 

erfordras. 

J - Avslutande frågor 

Om du gör en helhetsbedömning av tiden du bott hos oss, hur tycker du då att 

din situation har förändrats? 

Svarsalternativen är: -2 = Mycket sämre, -1 = Sämre, 0 = Ingen förändring, 1 = Bättre 

och 2 = Mycket bättre.  


