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Sammanfattning
Sedan nuvarande riktlinjer för socialpsykiatrin reviderats 2004 har lagstiftningen
ändrats. Staden har också infört en ny utredningsmetod inom socialpsykiatrin,
DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) samt fattat beslut om att valfrihet
ska finnas inom vissa insatser. Gällande riktlinjer behöver därför revideras.
De nya riktlinjerna har anpassats till de ändringar som skett inom socialpsykiatrin
de senaste åren, bland annat ska evidensbaserade och kunskapsbaserade metoder
användas i möjligaste mån.
Riktlinjerna syftar till att utredning, bedömning och tillgång till de insatser som
erbjuds från stadens socialpsykiatri ska ske på ett rättssäkert sätt och utföras med
lika behandling. I varje enskilt fall ska en individuell prövning ske. Riktlinjerna
ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och de utgår från
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL),
förvaltningslagen (FvL) och annan relevant lagstiftning. Förvaltningen anser att
förslaget till nya riktlinjer i sin helhet är bra men efterfrågar förtydliganden
avseende vissa avsnitt.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid förvaltningens avdelning för Social omsorg. Ärendet har
sänts till samtliga stadsdelsnämnder och till stadsledningskontoret på remiss med
svar senast den 31 januari.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer för socialpsykiatrin antogs av kommunstyrelsen 2003-04-09
och reviderades i mars 2004. Sedan dess har lagstiftningen ändrats och staden har
infört en ny utredningsmetod inom socialpsykiatrin (DUR - Dokumentation,
Utvärdering, Resultat) samt har beslutat att valfrihet ska råda för vissa insatser.
Gällande riktlinjer behöver därmed revideras.
För att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling när det gäller utredning,
bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialpsykiatri
krävs aktuella riktlinjer. Riktlinjerna är ett komplement till gällande lagstiftning.
De ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och måste därför spegla
rådande lagstiftning, rutiner och regler. Förslaget till nya riktlinjer är framtaget för
att underlätta handläggningen av ärenden inom socialpsykiatrin i Stockholms stad.
De nya riktlinjerna har anpassats till de ändringar som har skett inom
socialpsykiatrin de senaste åren, bland annat ska evidensbaserade och
kunskapsbaserade metoder användas i största möjliga omfattning. Som ett led i
det arbetet används DUR vid utredningar inom socialpsykiatrin i samtliga
stadsdelsförvaltningar. Strukturen för dokumentation och utredning enligt DUR
har arbetats in i riktlinjerna.
De nya riktlinjerna tar även upp ny lagstiftning, utredning, uppföljning,
dokumentation samt olika former av insatser. Särskilda avsnitt behandlar bl.a.
uppsökande arbete, barnperspektiv, samverkan med andra huvudmän, personliga
ombud samt olika gruppers speciella behov. Avsnittet som handlar om barn till
personer med psykisk funktionsnedsättning har utvecklats och omarbetats.
Målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning har förändrats sedan
tidigare riktlinjer, vilket gjort att avsnitt som bland annat behandlar unga vuxna,
asylsökande, brottsoffer och personer med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
har lagts till. Den enskildes inflytande och delaktighet i utredningen och vid
genomförande av insatser betonas.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslagets nya riktlinjer. De är tydliga och
strukturerade och inleds med termer och definitioner, därefter följer en
beskrivning av målgruppen och en genomgång av nu gällande lagstiftning. Ett
avsnitt handlar om utredning och behovsbedömning, ett om dokumentation och ett
om val av insatser. Därutöver beskrivs olika målgruppers behov av särskilda
insatser samt olika huvudmäns ansvar. Sist följer ett avsnitt om olika grupper inom
målgruppen. Riktlinjerna är mycket omfattande, varför förvaltningen har valt att
framföra synpunkter endast avseende vissa nya avsnitt. I övrigt hänvisas till
bilagda förslag till reviderade riktlinjer (bilaga 2).
•

Avseende målgruppen är det positivt att avsnittet om barn till personer
med psykisk funktionsnedsättning har utvecklats och omarbetats, liksom att
ett avsnitt som behandlar unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning har
lagts till. I tidigare riktlinjer behandlades barn inom gruppen närstående till
personer med psykisk funktionsnedsättning. Nu innehåller riktlinjerna ett
eget avsnitt avseende barn till personer med psykisk funktionsnedsättning.

•

När det gäller insatser och till vem de ges är nuvarande formulering i
förslaget ”Inom de socialpsykiatriska verksamheterna i Stockholms stad
ges insatser normalt från 20 års ålder” (s. 6). Ett förtydligande att insatser
inom socialpsykiatrin normalt ges till personer mellan 20-64 år behövs.
Äldre personer över 64 år med psykisk funktionsnedsättning ska kunna
erbjudas insatser inom stadens äldreomsorg (s. 31)– detta avsnitt skulle
kunna förtydligas ytterligare.

•

En tydligare beskrivning behövs avseende under vilka förutsättningar
personer med psykisk funktionsnedsättning kan få insatser enligt LSS,
eventuellt med några exempel.

•

I avsnittet om Öppen psykiatrisk tvångsvård (s.11) beskrivs innebörden av
öppen psykiatrisk tvångsvård som ges efter beslut av Förvaltningsrätten,
efter ansökan av chefsöverläkare. Här behövs förtydliganden avseende
föreskrifterna, regelverket, kravet på samverkan mellan huvudmännen och
socialtjänstens ansvar i förhållande till huvudmännens ansvar.
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•

Angående handläggning som avser den enskildes rätt att påverka
utformningen av insats (s. 16) hänvisas i riktlinjerna till ett PM som
juridiska avdelningen skrivit; ”Den enskildes rätt att påverka utformningen
av insats” (090218), men det saknas en beskrivning av hur detta PM bör
användas i praktiken i en konkret handläggningssituation. Några exempel
skulle kunna förtydliga innehållet i detta PM.

•

När det gäller insatsen rehabilitering/sysselsättning (s.22) krävs en
samverkan mellan kommunens socialtjänst, Försäkringskassan,
Landstinget och arbetsmarknadsmyndigheter. Detta beskrivs i de
nuvarande riktlinjerna från 2004. För att kunna erbjuda den enskilde goda
möjligheter till rehabilitering är det viktigt att samverkan mellan berörda
myndigheter systematiseras. Socialtjänstens ansvar för sysselsättning och
rehabilitering i förhållande till övriga myndigheters ansvar skulle kunna
förtydligas ytterligare.

•

Hur insatsen placering i HVB-hem (s.25) skiljer sig från insatsen placering
i gruppbostad bör tydligare framgå. Ett förtydligande efterfrågas avseende
i vilka fall och av vilka skäl en placering bör ske på ett HVB-hem istället
för i ett gruppboende.

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
2. Förslag till nya riktlinjer.
3. PM - Den enskildes rätt att påverka utformningen av insats.
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