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Verksamhetsberättelse 2010 Vuxenenheten
Sammanfattande analys
Vuxenenhetens målgrupp är personer med missbruk/beroende samt personer med
långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att bidra till minskade
skadeverkningar av missbruksrelaterade problem och erbjuda hjälp att uppnå en
förbättrad livssituation. Individer med långvarig psykisk funktionsnedsättning får
stödinsatser för att uppnå en fungerande vardag. Insatserna har till syfte att öka
individens självständighet. Enheten ansvarar även för att effektivare ge insatser till vissa
personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.
Utvecklingsarbetet med resultatbaserad styrning fortlöpte under året (Resultatbaserad
styrning: en styrnings- och ledningsmodell som syftar att tydliggöra vilka resultat och
effekter som önskas uppnås med en viss insats). Nollbasmätningen (inmatning av data
t.ex. vilka insatser som är beviljade i alla ärenden) är nu genomförd. Ett
samverkansprojekt med syfte att implementera de nationella riktlinjerna för missbruk
och beroende har pågått under året. Medverkande i projektet är; Bromma sdf,
Kungsholmen sdf, Ekerö Kommun, Norra Stockholms psykiatri, Beroendevården,
Primärvården. Utveckling gällande evidensbaserade metoder fortsatte på de regelbundet
återkommande metoddagarna. Alla medarbetare deltog i utbildningar i neuropsykiatri
och nationell baskurs i missbruk/beroende, under hösten. Tillsammans med Norrmalmsoch Östermalms stadsdelsförvaltningar deltar enheten i ett projekt gällande kvinnofrid.
Enheten har på ett strukturerat sätt arbetat med klientens nätverk i så kallade
nätverksmöten. Där möts anhöriga, vårdgivare och klient.
Vi arbetar för att effektivare utnyttja enhetens och förvaltningens resurser och samtidigt
uppnå bättre resultat för klienten.
Utredningsmetoderna ASI (addiction severity index) och DUR (dokumentation,
utredning, resultat) genomfördes på alla klienter, där det var möjligt. Gällande
behandlingsinsatser används till största delen egna utförare samt socialsekreterare.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron:
Rehabiliteringssamtal har genomförts med de medarbetare som haft fler än tre
sjukfrånvarotillfällen per halvår. Vi har fortsatt vårt arbete med att systematiskt förbättra
vår arbetsmiljö samt att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Alla medarbetare har
informerats om förvaltningens och enhetens olika policydokument, personalförmåner,
företagshälsovård och friskvård. Personalen har beretts möjlighet till utveckling i arbetet
genom utbildningar och handledning. Medarbetarsamtal har delvis genomfört under
året. Lönesamtal har förekommit innan lönerevisionen. Under våren har en
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arbetsmiljöutredning genomförts av konsult från företagshälsovården. Utredningen
kommer nu att analyseras och utmynna i en handlingsplan.
Kvalitetsarbetet
Stadsövergripande kvalitets- och brukarenkät genomfördes under hösten. 89 % var nöjda
med bemötandet inom avdelningen Social omsorg på Kungsholmen. Enhetens egna
bemötandeenkät skickades eller delades ut under fyra veckor i oktober och november till
245 klienter. 94 aktuella klienter svarade på enkäten. Syftet med enkäten är att
undersöka om våra klienter anser att enheten uppfyller åtagandena i kvalitetsgarantin.
Enkätsvaren visar att åtagandena är uppfyllda. Enkätsvaren redovisas i bilaga.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt
ÅTAGANDE:

Stadsmiljön ska värnas och förvaltningens miljöpolicy ska följas
Uppfylls helt

Enheten har följt förvaltningens miljöpolicy för bidragande till en hållbar
livsmiljö. Policyn reglerar vilka varor som får köpas in och hur avfallet ska
hanteras. Enheten har sorterat avfall, dubbelkopierat papper och använt
energisnåla lampor. Två tjänstecyklar finns och restriktivitet gäller för taxiresor.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare
och besökare.
Nämndens aktiviteter
Utvärdering av variabler och omklassning av data
i databasen PARK.

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg (barn och
ungdom).
ÅTAGANDE:

Metoder i egen öppenvård för unga i missbruk eller riskzon ska
utvecklas
Uppfylls helt

Vuxenenheten har en behandlingspedagog, med kompetens att arbeta med unga
personer med samsjuklighet (missbruk tillsammans med psykisk
funktionsnedsättning). Behandlingspedagogen arbetar även med lite äldre
personer, då underlaget med unga personer i missbruk, inte varit tillräckligt stort.
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Har tidigare arbetat med individuella kontakter, men har nu även startat MI
grupper ( "motiverande samtal").
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
NÄMNDMÅL:

Valfrihet att välja inom förskola, individ- och familjeomsorg, stöd och
service till funktionshindrade samt äldreomsorg upplevs som goda
ÅTAGANDE:

Tillräcklig information skall ges om vilka valmöjligheter som finns i
valfrihetssystemet .
Uppfylls helt

Information om valfrihetssystemet har lämnats vid besök. Alla som erhållit
insatser som omfattas av valfriheten har fått information hemskickad. Utskicket
har innehållit stadens informationsmaterial kompletterat med enhetens egna
material. 104 enkäter skickades ut under oktober månad i syfte att mäta andelen
klienter som ansåg sig fått tillräcklig information. Tjugofem enkätsvar har
skickats återsänds, vilket ger en svarsfrekvens på 24%. Tolv av personerna som
svarat ansåg sig blivit tillräckligt informerade, elva inte tillräckligt informerade,
fyra enkäter var ej ifyllda, en med kommentaren: "förstår ej frågan" och en annan
med kommentaren: "min huvudman kan ej svara på frågan p.g.a. sjukdom". Den
låga svarsfrekvensen gör det svårt att svara på frågan om hur stor andel klienter
som anser sig ha fått tillräcklig information om sina valmöjligheter. Alla klienter
som får en valfrihetsinsats beviljad får information och vi gör bedömningen att
alla får tillräcklig information om valmöjligheter. Alla klienter har sedan också
gjort aktiva val av utförare.
Enhetens indikatorer
Andel klienter som anser sig ha fått
tillräcklig information om sina valmöjligheter

Periodens
utfall
0,75

Årsmål
0,75

Period
2010

Kommentar:
Information om valfrihets systemet har lämnats vid besök. Alla som erhållit insatser som
omfattas av valfriheten har också fått information hemskickad. Utskicket har innehållit stadens
informationsmaterial kompletterat med enhetens egna material. Alla klienter som fått en
valfrihetsinsats beviljad har alltså fått information och har sedan också gjort aktiva val av
utförare, vilket indikerar på att tillräcklig information givits om valmöjligheterna.

Verksamhetsberättelse Enhet
www.stockholm.se

SID 6 (14)

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet,
värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Andel vuxna i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

55 %

Period
Verksamhetsberättelse
2010

Kommentar:
På Vuxenenheten som helhet hade 210 av 277 klienter öppenvårdsinsatser. Vilket motsvarar totalt
ca. 76 %. 42 av enhetens 89 klienter inom missbruksdelen erhåller öppenvårdsinsatser från den
egna personalen, såsom alkohol- och drogterapeut, case manager, boendestöd samt
socialsekreterare. Utöver egna insatser samarbetar enheten med landstingets beroendevård,
psykiatrin samt med Norrmalm och Östermalms vuxenenheter, där klienter kan få vård som inte
vår vuxenenhet kan tillgodose. Den 1/12 2010 hade 168 av 188 aktuella klienter med psykisk
funktionsnedsättning öppenvårdsinsatser, vilket motsvarar ca 89%.
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2007-01-01

2010-12-31

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska 2010-01-01
utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms
läns landsting utforma mål och indikatorer för
ungdomsmottagningarnas verksamhet

2010-12-31

2010-01-01
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser
mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden,
landstinget och polisen med målet att skapa
hållbara strukturer för samverkan kring barn och
ungdomar avseende förebyggande insatser.

2010-12-31

2007-01-01

2010-12-31

Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst,
skola och föräldrar samt med polis och
föreningar

Utveckla och prioritera det drogpreventiva
arbetet bland barn och ungdomar

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer
uppmärksammas tidigt (social omsorg).
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ÅTAGANDE:

De metoder som används i både utrednings- och behandlingsarbete
ska så lång möjligt vara grundade i en evidensbaserad praktik.
Uppfylls helt

Utvecklingsarbetet med resultatbaserad styrning fortlöpte under året
(Resultatbaserad styrning: en styrnings- och ledningsmodell som syftar att
tydliggöra vilka resultat och effekter som önskas uppnås med en viss insats).
Nollbasmätningen (inmatning av data t.ex. vilka insatser som är beviljade i alla
ärenden) är nu genomförd. Ett samverkansprojekt med syfte att implementera de
nationella riktlinjerna för missbruk och beroende har pågått under året. Alla
medarbetare deltog i utbildningar i neuropsykiatri och nationell baskurs i
missbruk/beroende, under hösten. Enheten arbetar aktivt för att effektivare
utnyttja enhetens och förvaltningens resurser och samtidigt uppnå bättre resultat
för klienten. För missbruksklienter har utredningsmetoderna ASI (addiction
severity index), AUDIT , DUDIT använts. På socialpsykiatri klienterna har
utredningsmetoden DUR (dokumentation, utredning, resultat) använts. Alla
medarbetare använder MI (motiverande samtal) i motivations- och
utredningsarbetet. Enheten har på ett strukturerat sätt arbetat med klientens
nätverk i så kallade nätverksmöten med anhöriga, vårdgivare.
ÅTAGANDE:

Samverkan med andra aktörer ska utvecklas och intensifieras.
Uppfylls helt

Enhetens personal har samverkat kring klienter inom Kungsholmens sdf´s enheter
för; äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd och
Familjeenheten. Vi deltar i Brommaprojektet där samverkan sker med primärvård,
beroendevård och psykiatri. Samverkan sker även med olika enheter på
Östermalm- och Norrmalms sdf kring projektet "Kvinnofrid". Arbetet med att
revidera samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelarna Norrmalm,
Östermalm, Kungsholmen, beroendevården och psykiatrin har pågått under året.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Vidareutveckla samverkan med andra aktörer 2010-01-01
i syfte att kunna erbjuda tidiga insatser

Slutdatum

Avvikelse

2010-12-31

ÅTAGANDE:

Stor vikt ska läggas vid det vräkningsförebyggade arbetet
Uppfylls helt

Under året har18 underrättelser inkommit om förestående avhysning från
Kronofogdemyndigheten. I tre av dessa ärenden har avhysningen sedan
verkställts. I övriga ärenden har enhetens bosamordnare medverkat till någon
form av lösning av problemen. Totalt antal underrättelser om hyresskulder och
störningar från hyresvärdar under året:158 varav 110 gällde hyresskulder.
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Bosamordnaren har i dessa ärenden haft kontakt och samarbetat med hyresvärdar,
hyresgäster, Enheten för försörjningsstöd, psykiatri m.fl. I flera av dessa ärenden
har kontakten varit intensiv. Av alla dessa underrättelser har enbart 18 gått vidare
till Kronofogdemyndigheten. Av de ärenden som gått till avhysning fanns inte
någon barnfamilj.
Enhetens indikatorer
Minskad andel vräkningar

Periodens
utfall

Årsmål

0,83

0,5

Period
2010

Kommentar:
Av 18 underrättelser om avhysning från Kronofogdemyndigheten har endast tre (3) verkställts.
ÅTAGANDE:

Vid anmälan om LOB (lagen om omhändertagande om berusade
personer) uppmärksammas särskilt unga vuxna
Uppfylls helt

De LOB-(Lagen om omhändertagande av berusade personer) anmälningar som
inkommit under året på personer mellan 20-30 år har alla fått erbjudande om ett
personligt möte med socialsekreterare eller behandlingspedagog. Syftet har varit
att erbjuda rådgivande samtal.
NÄMNDMÅL:

Den som blir utsatt för våld i nära relation (kvinnofridsbrott) får ett
samordnat och professionellt stöd (social omsorg).
Nämndens aktiviteter
Fortlöpande översyn av rutinerna för
handläggning av ärenden, där våld i nära relation
förekommer.

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Vid relationsvåld ska ett professionellt stöd erbjudas
Uppfylls helt

Vuxenenhetens två kontaktpersoner för kvinnofridsfrågor ingår i förvaltningens
kvinnofridsgrupp som har träffats regelbundet i syfte att bl.a. se över rutiner för
handläggning av ärenden, där våld i nära relation förekommer. Samarbete med
Norrmalms- och Östermalms stadsdelsförvaltningar har fortgått kring ett projekt i
syfte att kartlägga utbildningsbehov och se över rutiner kring ärendehanteringen.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd ska vara en attraktiv arbetsgivare
ÅTAGANDE:

Enheten ska vara en attraktiv arbetsgivare
Uppfylls delvis

De två senaste medarbetarenkäterna (2009 och 2010) har visat låga värden
avseende flera områden. Under våren har en arbetsmiljöutredning genomförts av
konsult från företagshälsovården. Utredningen har analyserats och utmynnat i en
handlingsplan. Förslagen i planen är under åtgärdande. Resultatet av
medarbetarenkäten för 2010 kom i slutet av året och har därför ännu inte
analyserats. Alla medarbetare har informerats om förvaltningens och enhetens
olika policydokument, personalförmåner, företagshälsovård och friskvård. De
anställda erbjuds massage en gång i månaden. Personalen har beretts möjlighet till
utveckling i arbetet genom utbildningar och handledning. Medarbetarsamtal och
lönesamtal har genomförts under året. Vuxenenheten har arbetat fram utkast till en
värdegrund som är redovisad och inlämnad till förvaltningen.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter

Startdatum

2010-01-01
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse

Slutdatum

Avvikelse

2010-12-31

ÅTAGANDE:

Alla medarbetare ska vara delaktiga i den ekonomiska processen och
ansvara för att verksamheten bedrivs inom budgetramen och
enhetens resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.
Uppfylls helt

Information om budgetläget ges på arbetsplatsträffar en gång per månad.
Enhetscheferna har haft kontinuerliga genomgångar av budgetläget med
budgetsamordnaren. Socialsekreterare på socialpsykiatrisidan har haft varsin
uppföljningsfil för att kunna följa ekonomin månadsvis. På ärendedragningen tar
alla ett gemensamt ansvar för att insatserna ska vara så kostnadseffektiva som
möjligt. Beviljade insatser följs upp kontinuerligt i syfte att undersöka om resultat
uppnåtts.
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Budgetutfall fördelat på respektive
IKB
Socialpsykiatri, beställare
Budget
Intäkter
Lön

Utfall

-2 308 000

-4 440 484

3 384 000

Avvikelse
2 132 484

3 123 580

260 420

Övriga kostnader

20 424 000 23 118 567

-2 694 567

S:a kostnader

23 808 000 26 242 146

-2 434 146

Netto

21 500 000 21 801 662

-301 662

Iof vuxna missbrukare
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Budget
Intäkter

Utfall

Avvikelse

-1 340 000

-1 508 051

168 051

Lön

4 800 000

4 951 290

-151 290

Övriga kostnader

7 240 000

6 472 710

767 290

S:a kostnader

12 040 000 11 424 000

616 000

Netto

10 700 000

784 052

9 915 948

Kommentar
Totalt för vuxenenheten prognosticeras ett överskott om ca. 483 tkr. Överskottet
beror i huvudsak på en oförutsedd utebliven periodisering av en faktura för delad
kostnad av en externt placerad klient, om ca 700 tkr. Utan denna hade resultatet
hamnat på -217 tkr. Enhetens persona lhar gjort omsorgsfulla biståndsbedömningar
samt sett över befintliga insatser i syfte att finna kostnadseffektivare lösningar. Även
arbetat intensivt och framgångsrikt med motivationsarbete för personer som blivit
LVM- anmälda, i syfte att få till stånd frivilliga lösningar och undvika tvångsvård.
Resultatenheter
Analys av balansräkning
Investeringar
Försäljningar av anläggningstillgångar
Betydande projekt som inte är investeringar
Ombudgeteringar
Medel för lokaländamål
Övrigt
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Synpunkter och klagomål
Reg
nr
1

Datum

Innehåll

Kategori

Lämnat av

201001-01
Till
201004-15

Anhörig har under
perioden kontinuerligt
lämnat klagomål på hur
hon blivit bemött, på
handläggningen och på
att enhetschef varit svår
att nå.

1 Bemötande
2 Kvalitet
3 Tillgänglighet

Anhörig

2

Ca
201004-01
Till
201008-31

Anhörig har under
perioden lämnat
återkommande
synpunkter och klagomål
på handläggning.

2 kvalitet

Anhörig

Åtgärd/svar
Vidarebefordrat till
Svar lämnade per mail och
till personen som lämnat
klagomålen

Svar lämnade per telefon t
personen som lämnat klag

Övrigt
Statistik
(2009 års siffror inom parentes)
Inom socialpsykiatrin var 188 (193) personer aktuella för utredning och/eller insats i
december 2010. Av dessa hade 20 personer enbart "heldygnsinsatser". Övriga 173 hade
någon form av öppenvårdsinsats. 52 (74) nya ärenden har tillkommit medan 33 (35)
klienter har avskrivits/avslutats, under året. Av de nya ärendena var 17 ansökningar om
insatser från enskilda personer, 28 remisser från psykos öppenvårdsmottagningar (ca
50% från Serafen city och Midhagen) och resterande aktualiseringar/vårdplaneringar
från psykosavdelningarna på S:t Görans sjukhus. Avslutsorsaker; 7/"rehabilitering
genomförd", 4/"avflyttade", 3/ "överförda till annan sektion", 13/ "avbrutit kontakten",
4/ "utredning avslutad utan insats" samt 1/ "annan orsak".
Flertalet klienter inom missbruksdelen har ett missbruk/beroende av alkohol.Totalt var
42 personer hemlösa, dvs utan egen bostad. Alla hemlösa har fått bistånd i form av olika
boendealternativ.

Verksamhetsberättelse Enhet
www.stockholm.se

SID 13 (14)

Missbruksdelen
(2009 års siffror inom parentes)
101 (103) nya ärenden har tillkommit under året. Av dessa har 68 personer blivit
aktualiserade (67 %). 7 (11 %) var under 26 år. 76 ASI-utredningar/uppföljningar har
gjorts.Flertalet av de nytillkomna har haft alkohol som huvuddrog, 50 % (60%).
Total andel kvinnor var 28 %.
42 personer var hemlösa under året, dvs. utan egen bostad.
33 ärenden avslutades.
Enligt ASI-uppföljning har 76 % av klienter med narkotikamissbruk minskat alternativt
upphört med sitt missbruk och har därmed fått en förbättrad livssituation.
Av personer med alkoholproblem har 65 % förbättrats gällande minskat alternativt
upphörande av missbruket.
Medelåldern för personer med alkoholmissbruk var 47 år, 64 % var män och 36 % var
kvinnor.För personer med narkotikamissbruk var medelåldern 35 år, 86 % män och 14
% kvinnor.
Boendestödjarna har haft 34 (56) kontakter som varit av mer långvarig karaktär, 20 (41)
män och 14 (15) kvinnor.
Case Managern har haft 17 (21) kontakter under kortare och längre tid.
Under året har 7 (6) klienter erhållit försökslägenhet. 4 (2) personer har flyttat till
träningslägenhet. 6 (3) klienter har erhållit förstahandskontrakt och ingen (1) person har
blivit uppsagd.
Under året har inkommit 158 (158) underrättelser från hyresvärdar om människor som
löper risk att förlora sitt boende.110(132) av dessa avsåg obetalda hyror, 11(13) avsåg
störande i boendet, 6 (6) gällde sanitär olägenhet. 41 (41) kom från stiftelsen Hotellhem
vid Stadshagen. Av de 158 underrättelserna gick 18 (8) vidare till
Kronofogdemyndigheten om avhysning, 3 (1) blev avhysta, övriga löstes på annat sätt.
nkopplad i samtliga dessa ärenden i olika omfattning. Ett flertal bostadsrättsföreningar,
privatpersoner samt personal från andra enheter har varit i kontakt med bosamordnaren
för rådgivning i frågor som gäller problem i boendet.
5 (9) personer har beviljats boende i enhetens blockförhyrda lägenheter inom
Stadshagens hotellhem.
37 (56) klienter har varit aktuella för behandlingsinsatser hos alkohol- och drogterapeut.
9(10) av dessa kom direkt från Kungsholmsmottagningen, 5(13) kom från Norrmalms
vuxenenhet. 23 (33) kom från den egna enheten.16 män och 14 kvinnor.Flertalet av
dessa har uppnått en förbättrad livssituation
26 (32) anmälningar enligt LVM har inkommit. 2 (0) dömdes till vård enligt LVM efter
ansökan till Förvaltningsrätten.
3 (25) körkortsärenden har inkommit från Transportstyrelsen med begäran om
utredning/yttrande.
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3 (5) avser kvinnofridsärenden.
LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer)
Från polismyndigheten har inkommit 154 (125) anmälningar enligt LOB varav 73 (55) i
åldern 20-30 år.
Anmälningar om personer som omhändertagits av polis och rapporterats p.g.a. misstänkt
narkotikabrott är 3 (5) till antal. Till personer över 30 år sänds ett standardbrev med
hänvisning till enheten och olika frivilligorganisationer. Personer under 30 år samt de
som rapporterats p.g.a. narkotikamissbruk får ett personligt brev med en besökstid.
Personer med minderåriga barn rapporteras till Familjeenheten samt kallas till personligt
besök där även handläggare från Familjeenheten deltar. Då barn finns i andra stadsdelar
eller kommuner skickas kopia på anmälan till socialtjänsten i den stadsdel eller kommun
där barnet/barnen är hemmahörande
Rattfylleri
1 (2) anmälan gällande rattfylleri har inkommit från polismyndigheten.
Socialpsykiatri
2010 infördes ett valfrihetssystem för socialpsykiatrin för insatserna; boendestöd,
sysselsättning på arbetsverksamhet, stödboende och bostad med särskild service.
Valfrihetssystemet har inneburit fokus på kvalitet och uppföljning för att säkerställa
likabehandling och rättssäkerhet över staden. Införandet av valfrihetssystemet har gett
handläggarna en ökad arbetsbelastning i och med de nya administrativa arbetsuppgifter
som systemet kräver.
Kompetensutveckling
Utveckling gällande evidensbaserade metoder fortsatte på de regelbundet återkommande
metoddagarna. Stockholms stad har under hösten gjort stora satsningar på utbildning i
neuropsykiatri och nationell baskurs i missbruk/beroende vilket alla medarbetare
deltagit i. Socialpsykiatrins handläggare har deltagit i utbildningar i det nya
valfrihetssystemet, nya riktlinjerna för handläggning inom socialpsykiatrin. Enheten har
extern handledning var fjortonde dag samt missbrukshandläggarna har handledning i
juridiska frågor gällande LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) Ett flertal
seminarier gällande kvinnofridsfrågor har hållit under året där flera medarbetare
deltagit. Enheten har kontaktpersoner för ASI och MI som deltar i stadens nätverk. En
processtödjare arbetar för att implementera "policydokumentet".
Bilagor
Bemötandeenkät
Kvalitetsgarantier

Bilagor
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