
 
 

 

 

 

 

ASI- INTERVJU 
 

 

 



ASI är ett kartläggnings instrument och ASI står för Addiction 

Severity index som betyder ”Bedömning av missbrukets 

svårighetsgrad”. ASI intervjun kan vara till hjälp under utredningen 

för att ta reda på hur din livssituation ser ut. 

 

Hur går en ASI tillväga? 

ASI- intervjun tar 1-2 timmar. Socialsekreteraren ställer fasta frågor 

utifrån en särskild blankett. Intervjun är uppdelad på sju livsområden 

 

 Fysisk hälsa 

 Arbete och försörjning 

 Alkohol  

 Narkotika 

 Rättsliga problem 

 Familj och umgänge 

 Psykisk hälsa 
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Det här är ett tillfälle för dig att beskriva dina viktigaste problem- de 

som du anser att du behöver mest hjälp med. För varje område 

kommer du att få använda en skala mellan 0-4 för att beskriva hur 

besvärad du varit av problem inom varje område. Du kommer även att 

tillfrågas hur viktigt det är för dig att få hjälp utöver den hjälp du 

eventuellt har i dag, på det område som ni pratar om. 

 

Om du tycker att det är svårt eller inte vill ge ett svar avstår du helt 

från att svara. Det är bättre att du avstår från att svara än att du lämnar 

felaktiga uppgifter. Efter intervjun kommer din socialsekreterare att 

sammanfatta dina uppgifter och presentera detta för dig, d.v.s. ge dig 

återkoppling vid nästa besök. Detta material kommer sedan att utgöra 

en del av en utredning 

 

Sekretess 
Det som framkommer i intervjun omfattas av samma sekretessregler 

som allt annat inom socialtjänsten. Din intervju kommer att finnas 

kvar i din personakt. 

 

Är det någonting som du undrar över är du välkommen med frågor! 

 
Kontaktuppgifter 

Sektor omsorg myndighet  

Kyrkogatan 14  

742 21 Östhammar (bakom sjukhuset). 

Östhammar Direkt 0173-86 000 

 

Handläggare: 

Karolina Eriksson 

Telefon: 0173-86232 

 

Helene Blom 

Telefon: 0173-86225 

 

Emelie Kasström 

Telefon: 0173-86219 

 


