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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Sedan EU-direktivet (91/439/EEG) trädde ikraft 1996 har polisen hänvisat rattfyllerister till en s.k. körkortsbedömning, eftersom det är förbjudet
att bevilja eller förnya körkort för personer som är beroende av alkohol eller narkotiska medel och som inte kan låta bli att köra i påverkat
tillstånd. Körkortsbedömningar utförs av hälsovårds- eller missbruksvårdsmyndigheter. Målet med bedömningen är en förbättrad trafiksäkerhet,
att utreda huruvida alkoholproblem föreligger, samt om problem förekommer, att erbjuda rattfylleristerna hjälp att kontrollera sitt alkoholbruk.
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att utvärdera körkortsbedömningen vid en A-klinik i Helsingfors ur ett brukarperspektiv genom att
studera rattfylleristernas upplevelser och erfarenheter av bedömningen, samt att klargöra vad deras målsättning med bedömningen var. Vidare är
fokus på huruvida rattfylleristerna ansåg att bedömningen hade bidragit till positiva förändringar och vad inom bedömningen som eventuellt
stödde detta. Utöver brukare har socialterapeuterna som handhar körkortsbedömningen vid nämnda A-klinik intervjuats. I samband med dessa
intervjuer har socialterapeuterna delgetts brukarnas erfarenheter av körkortsbedömningen och på detta sätt beretts en möjlighet att reflektera över
det egna handlingssättet i samband med implementeringen av körkortsbedömningar.
Det empiriska materialet består av fem temaintervjuer med rattfyllerister som är i slutet av eller som genomgått sin bedömning samt av tre
temaintervjuer med socialterapeuter som handhar bedömningen. Undersökningens teoretiska referensram består av teorier och synsätt på
”rationalitet” respektive ”motivation” inom missbrukarvården.
De informanter som deltog i studien och som hade klarat körkortsbedömningen kan kännetecknas som s.k. disharmoniska missbrukare som redan
innan de inledde bedömningen var missnöjda med sitt alkoholbruk och önskade att förändra det. En del av dessa informanter hade avbrutit
tidigare bedömningar då deras målsättning då endast hade varit att få tillbaka körkortet. Avhandlingens resultat illustrerar därmed bl.a.
svårigheterna för s.k. harmoniska missbrukare som är nöjda med sitt alkoholbruk, att lyckas med bedömningen. Detta påvisar att
tvångsmomentet i bedömningsprocessen, d.v.s. ”tvånget att genomgå bedömningen för att få tillbaka sitt körkort”, troligen inte fungerar. Studien
visar även att socialarbetarna fäst relativt lite uppmärksamhet vid klienternas egna målsättningar beträffande deltagandet i bedömningen. Studien
visar även att behandlandet av rattfyllerisituationen gavs ringa uppmärksamhet i bedömningsprocessen, trots att detta är en av de centrala
målsättningarna med körkortsbedömningen.
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