
 Motioner 1 (71) 

Om hanteringen av motioner 
Först och främst vill förbundsstyrelsen tacka för det engagemang och kraft som lagts ner i att 
bereda, författa och lägga fram motion till kongressen. I förbundsstyrelsens prövning av 
inkomna motioner tittar vi på om förslaget ligger i linje med IOGT-NTO:s ändamål och om 
det är motiverat att genomföra utifrån vilka effekter förslaget kan leda till, vilket engagemang 
som bedöms finnas för förslaget samt vad det kostar att genomföra. I denna bedömning har 
det också betydelse vilka andra processer och förslag som är på gång och hur motionärens 
förslag passar in i helheten.  

Inför förbundsstyrelsens yttrande gör vi också en bedömning om det är ett förslag som inte 
behöver beslutas av en kongress. Så kan det vara t.ex. om det är  

• ett förslag som redan är genomfört eller pågående, 
• ett förslag som föreningar, distrikt eller en grupp av medlemmar redan har möjlighet 

att genomföra i dag, eller  
• ett förslag som reglerar sådana detaljer i ett genomförande som inte bör beslutas av 

vårt högsta beslutande organ.  
 

Oavsett vad förbundsstyrelsens yttrande innehåller för bedömning, motivering och förslag är 
det viktigt att komma ihåg att det är kongressen, IOGT-NTO-förbundets högsta beslutande 
organ, som ska ta ställning till förslagen i motionen och fatta beslutet.  

Förbundsstyrelsen vill uppmana alla att fortsätta lämna förslag och utveckla oss – inte bara 
genom att motionera till kongressen 2023 utan också att delta i samtal med förtroendevalda, 
skicka ett mejl till ditt team, delta i workshops och samlingar, ställa upp som ombud på 
årsmöten med mera för att vara med och påverka vägen fram för IOGT-NTO. 

  



 Motioner 40 (71) 

Ärende 27 

Motion nr 14  

Forskningsstudie om långsiktiga resultat av 
behandling på Dagöholm 
I IOGT-NTO:s regi har behandling för beroendeproblem bedrivits på Dagöholms 
behandlingshem  sedan 1937. Dagöholm är idag en viktig länk i den vårdkedja som vår rörelse 
erbjuder. 

I Accent Nr 1/2021 får nuvarande verksamhetschef Thomas Barrögård Fahlquist frågan: Hur 
går det för era klienter när de åker härifrån? 

- Vi har egentligen ingen aning vad vi har bidragit med, svarar han: 

Som medlemmar i Dagöholms styrelse under många år känner vi väl till svårigheterna med 
att utvärdera behandlingsarbete vad gäller beroendeproblem. Ändå tycker vi det är av stor 
vikt att göra det. Vi behöver veta mer om det långsiktiga resultatet av behandling på 
Dagöholm, för att komma fram till i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. 

Exempel på frågor som söker svar från Dagöholms klienter är: Hur blev livet, hur blev 
livskvalitén efter avslutad behandling? Vad hjälpte dem att bli och förbli nyktra och drogfria? 

 

Vi föreslår att kongressen beslutar att ge IOGT-NTO:s förbundsstyrelse i uppdrag 

att  i samarbete med Dagöholms styrelse ta initiativ till en forskningsstudie av de 
långsiktiga effekterna av behandling på Dagöholms behandlingshem samt 

 

att  anslå medel att bekosta en sådan forskningsstudie. 

 

Nyköping, Nacka, Tullinge, Stigtomta 2021-03-03 
 
Carl-Åke Andersson  Sven-Olov Carlsson 
 
Mai Eriksson   Gun-Britt Karlsson 
 

Dagöholms yttrande 
Styrelsen för Dagöholm har fått del av Motion nr 14 gällande forskningsstudie om långsiktiga 
resultat av behandling på Dagöholm och vill ge några kommentarer.  

 



 Motioner 41 (71) 

Omständigheterna är nu sådana att verksamheten vid Dagöholm kommer att läggas ner 
under våren 2021. Trots detta är inte tanken att vård och behandling inom IOGT-NTO ska 
avvecklas utan att det ska utvecklas. Arbete pågår för att hitta nya former för detta.  

Från Dagöholms styrelses sida ser vi mycket positivt på förslaget om forskningsstudie och vill 
gärna se detta i kommande arbete med vård och behandling inom IOGT-NTO.  

Vi vill också ge en kommentar till uttalandet från Thomas Barrögård att vi egentligen inte har 
någon aning om vad vi bidragit med när det gäller rehabilitering av personer som finns på 
Dagöholm. I samtal vi haft inom styrelsen i dessa frågor beskriver Thomas svårigheterna att 
följa upp vad Dagöholm bidragit med i relation till vad andra insatser, vårdgivare, program, 
behandlingar bidragit med. Vad Dagöholm har lyckats med är ofta en konsekvens av en 
livsresa med många olika insatser. Dessa tankar speglar ju precis det som motionärerna 
skriver att det är svårt med uppföljning men trots detta menar vi att det är positivt och 
angeläget att hitta former för uppföljning. 

 

Stockholm 2021-04-14 
 
Kerstin Eriksson 
ordförande Dagöholm 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna lyfter den intressanta frågan om effekten av behandling av beroende och 
bristen på långtidsuppföljning av klienter i samhället generellt. Att följa upp tidigare klienter 
(efter både 5 och 10 år och inte bara efter 2 år som många behandlingshem gör) och studera 
om just IOGT-NTO:s behandlingshem skulle ha bättre/sämre resultat än andra samt 
utvärdera betydelsen av vårdkedjan och tillhörigheten till IOGT-NTO vore väldigt intressant.  

Om resultaten av en sådan uppföljning ska vara tillförlitliga och användbara i vårt 
drogpolitiska arbete behöver studien vara av viss kvalitet och omfattning. Den typen av studie 
eller forskningsprojekt skulle också kräva omfattande resurser. 

Förbundsstyrelsen bedömer inte att det utifrån IOGT-NTO:s ändamål eller verksamhet är 
motiverat att bedriva eller finansiera den typen av vetenskapliga studier men uppmuntrar 
gärna forskare och andra att göra det. Görs en eller flera sådana studier skulle det vara 
mycket lärorikt både för IOGT-NTO, myndigheter och politiker – oavsett resultat.  

När det gäller Dagöholms gärning finns det dock skäl att dokumentera och publicera någon 
form av skrift över behandlingshemmets verksamhet, historia och roll i rörelsen. Ett inslag i 
en sådan skrift skulle kunna följa upp tidigare klienter och dokumentera deras svar på 
frågorna som motionärerna nämner. Förbundsstyrelsen ser positivt på att Dagöholm tar 
initiativ till ett sådant arbete tillsammans med exempelvis motionärerna. Ett sådant uppdrag 
ges lämpligen inte av IOGT-NTO:s kongress.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 14 – Forskningsstudie om långsiktiga resultat av behandling på 
Dagöholm i sin helhet.  
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