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Sammanfattning av kartläggningens resultat
Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län har pågått sedan
många år. Kartläggningen visar hur delar av samverkan inom missbruks- och
beroendevården i länet ser ut hösten 2010. Regionala samrådet kommer årligen att
följa utvecklingen av samverkan utifrån ”Policy för att förebygga och behandla
missbruk och beroende” (2008) . Syftet är att underlätta och inspirera till fortsatt
gemensamt arbete mellan kommunerna och landstinget i länet.
Det finns idag 24 lokala samråd i Stockholms län med representanter från framförallt
socialtjänsten, beroendevården och psykiatrin. Kriminalvården och primärvården
saknas fortfarande i flera lokala samråd. Chefstjänstemän ingår i alla lokala samråd
och de flesta träffas minst en gång per kvartal.
I samtliga kommuner och stadsdelar finns samverkansöverenskommelser mellan
socialtjänst och beroendevård. Beroendevården och kriminalvården har sedan länge
samverkansöverenskommelser kring målgruppen. Även beroendevården och
psykiatrin har samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna fungerar oftast
som ett stöddokument när samarbetet inte fungerar. Det pågår mycket arbete med att
dels få med fler aktörer i överenskommelserna dels att uppdatera och skriva nya
överenskommelser.
De flesta lokala samråd har prioriterat målgruppen personer med komplexa
vårdbehov (personer med psykisk störning/neuropsykiatriska funktionshinder och
missbruk). Två nya målgrupper framkom under kartläggningen, dels äldre personer,
dels gruppen av unga vuxna som man ibland förlorar kontakten med när de övergår
från ungdom till vuxen.
När det gäller kvalitetsindikatorerna i policyn kunde flera konstatera att många av
indikatorerna redan var uppfyllda och att de har arbetat så sedan lång tid tillbaka.
Många var positiva till att använda kvalitetsindikatorerna som mål, då det var ett sätt
att skapa gemensamma målbilder.
Nästan alla har genomfört någon kompetensutveckling där medarbetare från flera
huvudmän deltagit samtidigt. Beroendevården och socialtjänsten har haft gemensam
handledning i tio kommuner och elva stadsdelar under det senaste året.
Kommunens preventionssamordnare är sällan involverad i missbruks- och
beroendearbetet, då de flesta huvudsakligen arbetar med barn- och ungdomsfrågor i
samverkan med skolan och polisen.
Samtliga lokala samråd uppgav att det finns rutiner för hur medarbetarna hos
huvudmännen ska agera då de misstänker att ett barn far illa. Samt att det finns stöd
och insatser att erbjuda barn med föräldrar med missbruk. Utmaningen är att
identifiera barnen och stimulera dem till att delta i de aktiviteter som erbjuds.
De flesta medarbetarna känner till vilka stöd och insatser som kan erbjudas barnen.
Cirka hälften menar dock att informationen borde kunna vara ännu mer spridd i
organisationerna. Alla var eniga om att medarbetarna i såväl kommunen som
landstinget ställer frågan om hemmavarande barn vid första samtalet/kontakten/
initialt i utredningen.
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Sammanfattning av framgångarna i länet
Stort engagemang i länets lokala samråd
Det finns ett stort engagemang och intresse för missbruks- och beroendefrågorna i
länet och det pågår utvecklingsarbete i många lokala samråd. Vi upplevde att de
intervjuer som genomfördes i kartläggningen gav inspiration i det fortsatta
samverkansarbetet.
Chefer ingår i alla lokala samråd
Chefer ingår i alla lokala samråd, vilket ger bra förutsättningar för arbetet då de har
beslutsmandat och ansvarar för att implementera de nationella riktlinjerna för
missbruks- och beroendevård och policyn. Implementering är en lång process och inte
ett projekt som kan avslutas.
Policyn upplevs levande och användarvänlig
Policyn upplevs av många som användarvänlig och tydlig samt att den bidrar till
utvecklingen av samverkan på ett positivt sätt. Några kommentarer; ”Policyn blir ett
sätt att få arbetet att bli mer handgripligt”. ”Policyn är väldigt omfattande, men vi
har valt att ta en bit i taget”. ”Kvalitetsindikatorerna i policyn använder vi för att
följa upp om vi har gjort det vi bör göra, många gånger har vi genomfört det”.
Många kvalitetsindikatorer var uppfyllda
Flera lokala samråd konstaterade att många av kvalitetsindikatorerna i policyn var
uppfyllda och att man har arbetat så sedan lång tid tillbaka. Vilket indikerar att arbetet
bedrivs med god kvalitet.
Nytändning i arbetet med överenskommelser
I många lokala samråd pågår det ett arbete med att få med sig fler aktörer, uppdatera
och skriva nya samverkansöverenskommelser. Arbetet har fått en nytändning och
medvetenheten har ökat om vikten av att ha bra och användarvänliga överenskommelser för att underlätta samverkan.
Arbetsgrupp eller liknande för att verkställa lokala samrådets beslut
I de flesta lokala samråd finns det en arbetsgrupp som kan verkställa lokala samrådets
beslut. De består av enhetschefer eller andra medarbetare. Av de 42 lokala processledare som finns i länet har de flesta i uppdrag att fungerar som sekretariat och
förbereda och verkställa lokala samrådets beslut.
I länet pågår utveckling av nya metoder att få fler barn till barngrupper
I hela länet erbjuds barn till föräldrar med missbruk någon form av barngrupper, men
det finns en svårighet att få deltagare till grupperna. Dock pågår det en hel del initiativ
i länet med att se över och utveckla nya metoder för att få fler barn att kunna ta del av
det stöd och den hjälp som erbjuds.
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Sammanfattning av utmaningarna i länet
1. Förbättra möjligheterna för samverkan med psykiatrin och
primärvården
 Hur kan vi öka primärvårdens deltagande i de lokala samråden?
Primärvården är den aktör som saknas i flest lokala samråd. En förutsättning för god
samverkan är att de lokala samråden diskuterar och enas om hur de bäst stimulerar
och drar nytta av alla aktörers medverkan. Alla är inte alltid berörda av det som tas
upp i samrådet. En modell kan vara att vissa möten bara tar upp frågor där till
exempel primärvården är huvudaktör. Några kommentarer; ”Ett mål är att hitta
lagom frekvens av samverkansmöten för att alla ska vara med. Viktigt att
samverkan leder till förenkling och förbättring annars försvinner energin i frågan.”.
 Hur kan landstingens avtal utvecklas för att förbättra samverkan?
Det framkom synpunkter på att landstingens avtal kan bidra till att utveckla och
förbättra samverkan. Några kommentarer; ”Beställningen av vården är viktig för
samverkan och det behövs tydliga ersättningssystem som gynnar samverkan.” ”Att
få med primärvården i samverkan är en lång process. Tydligare upphandlingsavtal
där samverkan bättre specificeras och lyfts fram skulle förenkla”. ”Primärvården
har särskilt avtal med HSN där de får ersättning för att delta i samverkansarbetet.”


Hur kan samverkansöverenskommelserna utvecklas för att
förbättra samverkan?
Primärvården och socialtjänsten har sällan samverkansöverenskommelser och ingen
av Stockholms stads stadsdelar har någon samverkansöverenskommelse med
primärvården. Det är mycket fokus på den enskilde vid samverkansmöten, vilket är
bra. Men det är viktigt att samverkansöverenskommelserna blir tydliga och
strukturerade så att inte samverkan blir så personbunden.


Hur kan primärvården och psykiatrin öka sitt deltagande i
gemensam utbildning och handledning?
I kartläggningen framkom att primärvården och psykiatrin haft lågt deltagande i
gemensamma utbildningar och inte haft någon gemensam handledning med andra
vårdgrenar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Psykiatrin och Stockholms
stad har haft mer gemensam kompetensutveckling än i övriga kommuner i länet.
 Hur kan kravet ”att samarbeta” förtydligas?
När de lokala samråden inte fungerar eller aktörer inte finns representerade beror det
oftast på omorganisationer, personalförändringar och chefsbyten. Det kan tolkas som
att uppdraget att delta i ett lokalt samråd mer är kopplat till person än funktion.
 Vad innebär det att socialtjänsten är mer tongivande?
En reflektion som gjordes under intervjuerna är att kommunernas/stadsdelarnas
representanter i de lokala samråden var de som oftare besvarade och höll i intervjun,
de var mer tongivande än övriga parter.

2. Utveckla och samordna det förebyggande arbetet, tidig
upptäckt och tidiga insatser


Hur kan rollen för kommunens preventionssamordnare utvecklas?
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Preventionssamordnaren är sällan involverad i missbruks- och beroendearbetet. De
flesta preventionssamordnare arbetar med barn- och ungdomsfrågor i samverkan med
skolan och polisen.
 Hur kan huvudmännen tidigare upptäcka äldre med missbruk?
En ny målgrupp som synliggjordes i kartläggningen var äldre och då framförallt
kvinnor. De hade ofta ett långt gånget missbruk då de kom till beroendevården eller
socialtjänsten.

3. Stärk samverkan och skapa gemensam samsyn kring särskilt
utsatta personer med behov av insatser från flera aktörer
 Hur kan kvalitetsindikatorerna skapa gemensamma målbilder?
I kartläggningen framkom det att många av indikatorerna redan var uppfyllda. Flera
uttryckte att de var positiva till att använda kvalitetsindikatorerna som ett sätt att
skapa gemensamma målbilder.
 Hur kan det interna samarbetet utvecklas?
Det interna samarbetet inom respektive organisation kan också utvecklas. Inom
socialtjänsten till exempel kan samverkan utvecklas mellan försörjningsstöd, missbruksenhet och äldreomsorgen. Inom landstinget mellan hälso- och sjukvårdens olika
vårdgrenar.
 Hur kan målgrupper prioriteras tillsammans?
I de lokala samråden har man prioriterat målgrupper men det framkom att man inte
alltid har pratat ihop sig om det. Det innebär att verksamheterna kan ha olika
målbilder och att gemensamma prioriteringar och strategier inte alltid är uttalade och
nedskrivna.

4. Utveckla och samordna stödet och insatserna för barn till
föräldrar med missbruk
 Hur kan återkopplingen vid anmälan förbättras?
En del aktörer i de lokala samråd saknade återkoppling från socialtjänsten när de
anmält misstanke om att barn far illa. Några menade att det kan finns en risk att
motivationen att anmäla minskar då man inte får någon återkoppling. ”En anmälan
görs och sedan hör vi ingenting”, var det flera som sa.
 Hur kan vi öka antalet deltagare till barngrupperna?
Det finns rutiner för hur medarbetarna hos huvudmännen ska agera då de misstänker
att ett barn far illa. Och det finns stöd och insatser att erbjuda barn till föräldrar med
missbruk. Utmaningen är att identifiera barnen och stimulera dem till att delta i
aktiviteterna.


Hur kan informationen förbättras om vilka stöd och insatser som
erbjuds barn?
Medarbetarna känner till vilka stöd och insatser som kan erbjudas barnen. Men cirka
hälften menade ändå att informationen borde kunna vara ännu mer spridd i
organisationerna. Flera påpekade även att det behövs bättre dokumentation så att det
går att följa barnet lättare.
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Inledning
Länets första gemensamma policy för samverkan mellan kommunerna och landstinget
inom missbruks- och beroendevården kom 1998. Den förespråkade samverkan genom
lokala integrerade beroendemottagningar. Framförallt var det socialtjänst och
beroendevård som flyttade in i gemensamma lokaler. I dag finns lokala integrerade
mottagningar i stort sett alla länets kommuner och stadsdelar.
Nya gemensamma utmaningar för att fortsätta utvecklingen behövdes. Politikerna i
Kommunförbundet Stockholms län, KSL och i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd, HSN beslutade att en ny missbrukspolicy för länet skulle tas fram. Följande
tre områden skulle särskilt lyftas:
 Förbättra möjligheterna för samverkan med psykiatrin och primärvården
 Arbeta in betydelsen av det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och tidiga
insatser
 Behoven av gemensam samsyn och samverkan kring särskilt utsatta personer
där det krävs insatser från flera aktörer samtidigt.

”Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende”
Den nya policyn kom 2008 och har antagits av samtliga kommuner i Stockholms län
och Stockholms läns landsting. Syftet med policyn är att förbättra samverkan mellan
kommunerna och landstinget vad gäller att tidigt upptäcka, förebygga och behandla
skador av alkohol och narkotika. Policyn går att beställa gratis via e-post till:
informationsmaterial.lsf@sll.se

Den regionala strukturen för samverkan
I länet finns ett regionalt samråd med ansvar för övergripande stöd och utveckling av
länets förebyggande arbete och missbruks- och beroendevård. De som ingår är förvaltningschefer inom vård och omsorg samt chefer från landstingets beroendevård,
psykiatri och primärvård, producenter och beställare. Även representanter från
Kriminalvården och Länsstyrelsen ingår.

Den lokala strukturen och processen
År 2008 påbörjades arbetet med att implementera Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för missbruk- och beroendevård samt länets policy. Länets FoUverksamheter inom individ och familj (FoU Nordväst, Nordost, Södertörn) och
Stockholm stad har tillsammans med landstinget bland annat arrangerat studiecirklar
och arbetande seminarier för medarbetarna.
Genom Sveriges kommuner och landstings satsning ”Kunskap till praktik” fortsatte
länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevård. Styrgruppen för det
arbetet är det regionala samrådet. Tillsammans med landstingets verksamheter inom
beroendevård, psykiatri och primärvård deltar 22 kommuner och åtta stadsdelar i en
gemensam satsning för att utveckla länets beroende- och missbruksvård. Dessa har
utsett 42 lokala processledare från sina egna verksamheter, 14 från landstinget och 28
från kommunerna. Processledarna har särskilt uppdrag att stimulera utvecklingen av
den lokala missbruks- och beroendevården i enlighet med policyn. De har gått en
processledarutbildning, deltagit i länsövergripande nätverk och fått coachning av
länets koordinator.
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Uppföljning av den lokala missbruks- och beroendevården
Det regionala samrådet ska årligen följa utvecklingen av samverkan mellan
kommunerna och landstinget i enlighet med policyn. Syftet är att underlätta och
inspirera till fortsatt gemensamt arbete. För att kunna följa utvecklingen behövdes en
kartläggning över nuläget. Regionala samrådet beslutade att genomföra en intervjuturné bland länets alla lokala samråd.
En intervjuguide (se bilaga) arbetades fram med tolv frågor inom fem områden;
1. Organisationen för samverkan
2. Implementeringen av Policyn
3. Gemensam kompetensutveckling
4. Det förebyggande arbetet
5. Uppföljning av riktlinje 3 i Policyn: ”Barn till föräldrar med missbruk”.
Uppföljning av policyns riktlinjer kommer att variera varje år och nästa år blir det
fokus på arbetet med samordnad individuell plan.
Intervjuerna genomfördes i första hand på de lokala samrådens ordinarie möten.
Intervjuerna skedde under hösten 2010 med minst två intervjuare varav en från
regionala samrådets sekretariat. I länets nordliga kommuner var en processledare med
från FoU nordväst respektive FoU nordost. I Stockholm stad var en representant från
centrala socialtjänstförvaltningen med. Intervjuerna tog cirka en timme och oftast var
4-6 personer representerade på varje lokalt samråd.
Rapporten är skriven av Cecilia Löfgren, koordinator för det lokala processarbetet i
länet samt Karin Jacobsen, handläggare på KSL. Kartläggningen visar en bild över
några av strukturerna för samverkan inom missbruks- och beroendevården i
Stockholms län hösten 2010. Rapporten är granskad av regionala samrådet.

1.

ORGANISATION FÖR SAMVERKAN

Enligt Policyn ska det finnas ett lokalt samråd i kommunen/stadsdelen ihop med
landstinget. Det lokala samrådet ska vara ett forum för att analysera och diskutera
de lokala behoven och förutsättningarna inom missbruks- och beroendevården.
Syftet är att de lokala parterna gemensamt ska besluta om gemensamma
åtaganden, målsättningar, genomförande, uppföljning och utvärdering.
Det pågår mycket samverkan i länet mellan kommunerna/stadsdelarna och
landstinget och har så gjort under många år. Alla länets 26 kommuner ingår i någon
form av regelbundna samverkansstrukturer med hälso- och sjukvården.

1.1

Det finns 24 lokala samråd i länet

Kartläggningen har identifierat 24 lokala samråd eller motsvarande. Fyra kommuner
och en stadsdel uppgav att de inte hade ett lokalt samråd, men att de håller på att
formeras ihop med landstinget (Lidingö, Nacka, Nykvarn, Sigtuna, Södermalm).
Av de 21 kommuner som ingår i ett lokalt samråd har 14 kommuner egna lokala
samråd och sju kommuner har valt att samverka. Av länets 13 stadsdelar som ingår i
ett lokalt samråd har tre stadsdelar egna lokala samråd och tio har valt att samverka.
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Tabell 1. Kommuner/stadsdelar som ingår i lokala samråd
Kommuner
med egna
lokala samråd
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Norrtälje
Salem
Sollentuna
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna
Värmdö
Österåker
14 kommuner
och 14 lokala
samråd

Kommuner
med
gemensamma
lokala samråd
Danderyd och
Vaxholm

Stadsdelar med
egna lokala
samråd

Stadsdelar med
gemensamma lokala
samråd

HässelbyVällingby

Järfälla och
Upplands-Bro

Rinkeby-Kista

Ekerö och
Kungsholmen och
Bromma

Solna och
Sundbyberg

Spånga - Tensta

Enskede-Årsta-Vantör
och Farsta och
Skarpnäck

Ekerö och
Kungsholmen och
Bromma
7 kommuner och
4 lokala samråd

Hägersten-Liljeholmen
och Skärholmen och
Älvsjö
Östermalm och
Norrmalm

3 stadsdelar och
3 lokala samråd

10 stadsdelar och
4 lokala samråd

Av de kommuner och stadsdelar som ingår i lokalt samråd ingår hälften i egna lokala
samråd och hälften i gemensamt lokalt samråd med andra kommuner/stadsdelar. Det
är fler kommuner än stadsdelar som har valt att ingå i gemensamma lokala samråd.

1.2

Kriminalvården och primärvården saknas i flera lokala
samråd

Enligt Policyn ska det finnas ett lokalt samråd i kommunen/stadsdelen där
företrädare för kommunen/stadsdelens, landstingets och kriminalvårdens ledningsnivåer ingår. De som ingår i det lokala samrådet ska ha beslutsmandat.
Figur 1. Aktörerna som ingår i de lokala samråden

Av länets 24 lokala samråd är socialtjänsten och beroendevården representerade i
samtliga. Psykiatrin är representerad i 22 av dessa, kriminalvården i 15 samt primärvården i 13 lokala samråd. Den vanligaste övriga aktören är habiliteringen, exempel
på andra övriga: preventionssamordnare, kultur- och fritidsförvaltning, barn- och
utbildningsförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, äldreomsorg, handikapp och
rehabilitering .

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
12 (26)
STOCKHOLMS LÄN
LANDSTING
_____________________________________________________________________

1.3

Chefstjänstemän i alla lokala samråd

Befattningarna inom kommunen och landstinget benämns olika och rymmer olika
ansvarsområden.
Figur 2. Socialtjänstens representanter i 24 lokala samråd

Den vanligaste representanten från socialtjänsten är enhetschef för missbruksenheten,
som deltar i 20 av 24 lokala samråd. Även enhetschef för personer med psykisk funktionsnedsättning eller öppenvård ingår i många av samråden. I 15 lokala samråd ingår
även avdelningschef eller chef för individ och familjeomsorgen och i nio ingår socialchef/stadsdelsdirektör. Exempel på andra som ingår är: resultatområdeschef, chef för
skolhälsovården och preventionssamordnare.
Figur 3. Beroendevårdens representanter i 24 lokala samråd

Beroendevården representeras av sektions-/enhetschef i alla 24 lokala samråd och i
åtta samråd ingår även en chefssjuksköterska. De övriga är beroendesjuksköterska och
vårdsamordnare.
Figur 4. Psykiatrins representanter i 22 lokala samråd

Psykiatrin representeras av sektionschef i elva lokala samråd, i tio ingår enhetschef
och i tre verksamhetschef av de 22 lokala samråd där psykiatrin ingår.
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1.3.1

Kriminalvårdens representanter i 15 lokala samråd

Kriminalvården är representerad i 15 av 24 lokala samråd. De representeras av
kriminalvårdsinspektören.
1.3.2

Primärvårdens representanter i 13 lokala samråd

Primärvården är representerad i 13 av 24 lokala samråd. De representeras av
verksamhetschef i 11 lokala samråd och i övriga av husläkare och sjuksköterska.

1.4

De flesta lokala samråd träffas minst en gång per
kvartal

På frågan hur ofta de lokala samråden träffas uppgav 20 att de träffas minst en gång
per kvartal. Fyra lokala samråd träffas minst en gång per månad.

REFLEKTIONER


Det finns lokala samråd i nästan hela länet och där det inte finns är det på gång
att bildas. Psykiatrins och kriminalvårdens deltagande i de lokala samråden har
ökat under 2010. Men primärvården är den samverkanspart som fortfarande
saknas i flera lokala samråd.



Kommunerna i länet har mer samarbete med kriminalvården än Stockholms
stads stadsdelar. Kriminalvården är representerad i 70 procent av de lokala
samråden där kommunerna ingår, av de samråd där stadsdelarna ingår är
kriminalvården representerad i 36 procent. I samtliga lokala samråd i nordöstra
länet finns kriminalvården med, där har det också under 2010 pågått en
satsning på samverkan mellan kommunerna och kriminalvården.



En förutsättning för god samverkan är att deltagarna i de lokala samråden
diskuterar och enas om hur de bäst stimulerar och drar nytta av alla aktörers
medverkan i samråden. Alla är inte alltid berörda av det som tas upp i samrådet.
En modell kan vara att vissa möten bara tar upp frågor där till exempel
kriminalvården och primärvården är huvudaktörer.



När de lokala samråden inte fungerar eller aktörer inte finns representerade
beror det oftast på omorganisationer, personalförändringar och chefsbyten. Det
kan tolkas som att uppdraget att ingå i ett lokalt samråd mer är kopplat till
person än funktion. Det gör samverkan sårbar.



För att kunna gå från ord till handling i de frågor som lokala samrådet beslutar
om är en förutsättning att det finns en arbetsgrupp eller liknade verkställande
organ som kan arbeta med det. I de flesta lokala samråd finns det en arbetsgrupp som består av enhetschefer eller andra medarbetare. Av de 42 lokala
processledare som finns i länet har de flesta i uppdrag att fungerar som
sekretariat och förbereda och verkställa lokala samrådets beslut.



Det blev även tydligt att det interna samarbetet inom respektive organisation
också behöver utvecklas. Inom socialtjänsten till exempel kan samverkan
utvecklas mellan försörjningsstöd, missbruksenhet och äldreomsorgen. Och
inom landstinget mellan hälso- och sjukvårdens vårdgrenar.
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1.5

Samverkansöverenskommelser finns i alla kommuner

Enligt policyn ska det lokala samrådet upprätta samverkansöverenskommelser för
förebyggande arbete, vård och insatser för personer med missbruksproblem. I
överenskommelsen ska ansvarsområden för respektive huvudman klargöras liksom
rutiner för samverkan.
Figur 5 a. Vilka aktörer som kommunen har samverkansöverenskommelse med inom
missbruks- och beroendevården

Figur 5 b. Vilka aktörer som stadsdelarna har samverkansöverenskommelser med
inom missbruks- och beroendevården

Det vanliga är att det finns en samverkansöverenskommelse mellan två aktörer. I
samtliga kommuner (av 25) och stadsdelar (av 14) finns en samverkansöverenskommelse mellan socialtjänsten och beroendevården. I 18 kommuner och 12 stadsdelar finns också överenskommelser med psykiatrin. I tio kommuner finns överenskommelse med primärvården och i sex kommuner med kriminalvården. Ingen av
stadsdelarna har någon överenskommelse med primärvård eller kriminalvård.
Beroendevården och kriminalvården har sedan länge samverkansavtal kring
målgruppen. Även beroendevården och psykiatrin har samverkansavtal.
Många lokala samråd arbetar med att ta fram en övergripande gemensam
samverkansöverenskommelse där samtliga aktörer ska ingå.

1.6

Samverkansöverenskommelsen fungerar oftast som ett
stöddokument

Många påpekade att arbetet med att ta fram samverkansöverenskommelsen var nyttig.
Det ledde bland annat till att de lärde känna varandra vilket underlättade samverkan.
Det framkom att samverkansöverenskommelsen används på följande sätt:
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1.6.1

Ett stöddokument när samarbetet inte fungerar

När samverkan inte fungerar tas samverkansöverenskommelsen fram. ”Det är ett
styrdokument som används vid meningsskiljaktigheter”.
1.6.2

Samverkansöverenskommelsen i det praktiska arbetet

Samverkansöverenskommelsen fungerar som ett styrdokument på ledningsnivå och
den används som underlag för planeringen av verksamheten. Många har utarbetat
skriftliga rutiner och avtal kring målgrupper utifrån den övergripande överenskommelsen. ”Överenskommelsen är bra för nyanställda och vi använder den aktivt i
vårt arbete”, var det en som sa. En del berättade att överenskommelsen utgår från
policyn och ligger till grund för genomförandeplanen som beskriver hur de ska arbeta.
”Vi har arbetat fram överenskommelsen i olika arbetsgrupper och upplever att vi
äger dokumentet gemensamt”.
1.6.3

Uppföljning av samverkansöverenskommelser

Flera uppgav att överenskommelserna revideras årligen, av lokala samrådet eller
genom möten med förvaltningschefen. En del uttryckte att överenskommelserna var
gamla och att det inte fanns någon systematik för hur ofta de ska följas upp. ”Överenskommelsen uppdateras och då ska alla parter vara med. Det som inte fungerar tas
upp och diskuteras”, var det en som sa.

REFLEKTIONER

2.



Intrycket är att det pågår mycket arbete med att uppdatera och skriva nya
överenskommelser. Arbetet har fått en nytändning och medvetenheten har
ökat om vikten av att ha bra och användarvänliga överenskommelser för att
underlätta samverkan. Många lokala samråd uppgav att de kommer försöka få
med sig fler aktörer i de nya samverkansöverenskommelserna.



Det finns en ambition att följa upp sina samverkansöverenskommelser men så
länge samarbetet fungerar och allt löper på så är det inte prioriterat, menar
många. Vilket innebär att en del överenskommelser kan bli liggande i hyllan
ett tag innan de revideras.

IMPLEMENTERING AV POLICY FÖR ATT
FÖREBYGGA OCH BEHANDLA MISSBRUK
OCH BEROENDE

Enligt policyn har det lokala samrådet huvudansvaret för att påbörja
implementeringen av Policyn. Implementering är en process och inte en händelse. En
förutsättning för att förverkliga policyn och socialstyrelsens riktlinjer är att den
politiska nivån fattar beslut om att implementeringsarbetet ska påbörjas.
Ett omfattande och intensivt implementeringsarbete pågår i länet. De senaste åren har
bland annat medarbetare från både kommunerna och landstinget deltagit i studiecirklar där de gemensamt diskuterat riktlinjer och policy. Under vintern 2010 har
1 800 medarbetare från kommunen, landstinget, kriminalvården och brukarorganisationerna deltagit i en gemensam baskurs inom riskbruk, missbruk och beroende.
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En viktig resurs i implementeringsarbetet är de 42 lokala processledare som
kommunerna och landstinget gett i uppdrag att stödja den lokala processen. De har
bland annat tagit fram genomförandeplaner för implementeringen av policyn.

2.1

14 lokala samråd har gemensam genomförandeplan

Det är 14 lokala samråd som uppger att det finns en gemensam genomförandeplan för
implementeringen av policyn. Åtta lokala samråd anger att det planerar att ta fram en
genomförandeplan under 2011.

REFLEKTIONER


Flera kommuner och landsting har valt att bygga vidare på den samverkan
som påbörjats i tidigare satsningar för att utveckla samverkan mellan
huvudmännen, såsom Miltonprojekten och modellkommuner.



Policyn upplevs av många som användarvänlig och tydlig samt att den bidrar
till utvecklingen av samverkan på ett positivt sätt. Några kommentarer;
”Policyn blir ett sätt att få arbetet att bli mer handgripligt”. ”Policyn är
väldigt omfattande, men vi har valt att ta en bit i taget. Kvalitetsindikatorerna i policyn använder vi för att följa upp om vi har gjort det vi bör
göra, många gånger har vi genomfört det”.



För att ta fram gemensamma genomförandeplaner och få igång processer i
utvecklingsarbetet krävs det resurser, enighet och engagemang. Lokala
processledare och arbetsgrupper är resurser i det arbetet, men framförallt
behövs det tydliga beslut och stöd från ledningen.

2.2

Personer med komplexa vårdbehov är den mest
prioriterade målgruppen

Enligt Policyn ska kommunerna och landstinget i länet ta ett ökat gemensamt ansvar
och intensifiera insatser och metoder för särskilda målgrupper som policyn lyfter
fram. Behovet av insatser kan skilja sig åt inom länet. Varje kommun/stadsdel måste
därför tillsammans med landstinget besluta hur de ska arbeta i enlighet med policyn
och vilka målgrupper de särskilt ska fokusera på under viss period.
De flesta lokala samråd har prioriterat Personer med komplexa vårdbehov (personer
med psykisk störning/ neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk).
Figur 6. Prioriterade målgrupper enligt de 24 lokala samråden
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REFLEKTIONER


De flesta lokala samråden har prioriterat vissa målgrupper, men det framkom
att man inte alltid har pratat ihop sig om det. Det innebär att de kommunala
verksamheterna kan ha en prioritering och lanstingets verksamheter en
annan. Många gånger är inte prioriteringar och strategier uttalade och
nedskrivna.



Det framkom två nya målgrupper i kartläggningen, som inte finns med i
Policyn. Dels Äldre personer och dels ”tappet” av ungdomar som övergår till
Unga vuxna. De äldre, ofta kvinnor, har tidigare inte varit kända av
socialtjänsten eller beroendevården varför en del har hunnit utveckla ett långt
gånget missbruk innan de söker hjälp.
När det gäller Unga vuxna sker ”tappet” i övergången mellan Mini Marias
verksamhet (upp till 18 år) och beroendevården. Många påpekade att
kontakten med den unga personen släpps då de skrivs ut från Minimaria och
att det sedan kan dröja flera år innan de dyker upp igen och de kan då vara i
dåligt skick. De Äldre, liksom Unga vuxna, är riskgrupper som skulle kunna
upptäckas tidigare. Andra aktörer som kan behöva delta i arbetet med äldre är
primärvården, geriatriken och äldreomsorgen.



Ett sätt att få stöd för tidigt upptäckt av risk- eller missbruk är att man på en
vårdcentral har en beroendesköterska anställd.

2.3

Många av policyns kvalitetsindikatorer är uppfyllda

Enligt policyn ska lokala samrådet välja ut ett antal riktlinjer att särskilt fokusera på
under en viss tid. Samtliga riktlinjer i Policyn innehåller ett antal kvalitetsindikatorer. Syftet är att verksamheterna ska kunna mäta och följa upp sina insatser
utifrån policyns kvalitetsindikatorer och på så sätt stimulera till förbättringar.
Figur 7. Hur många arbetar utifrån policyns kvalitetsindikatorer?

Av 39 kommuner/stadsdelar (25+14) i länet uppger 24 att de, tillsammans med
landstinget arbetar med policyns kvalitetsindikatorer eller planerar att göra det.

REFLEKTIONER


I samband med kartläggningen ökade kunskapen om att det finns kvalitetsindikatorer i policyn. Flera kunde konstatera att många av indikatorerna
redan var uppfyllda och att man har arbetat så sedan lång tid tillbaka. Det
bekräftar att många arbetar kvalitetsmedvetet i sin verksamhet.
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Flera uttryckte att de var positiva till att använda kvalitetsindikatorer som mål
och att det var ett bra sätt att skapa gemensamma målbilder En del hade också
gemensamt bockat av de kvalitetsindikatorer de redan arbetar efter. Några sa
att de hade en arbetsgrupp som såg över kvalitetsindikatorerna och att
processledarna drev det arbetet.



Policyns kvalitetsindikatorer skulle även kunna användas i landstingets
uppföljning av vårdutförarnas avtal.

3.

GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING

Enligt policyn ställs det höga krav på personalens kompetens för att kunna
arbeta i enlighet med policyn och socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det
krävs goda arbetsvillkor och kontinuerlig fortbildning där personal från både
kommunen och landstinget deltar samtidigt. Syftet är att få igång diskussioner
kring likheter och olikheter mellan organisationerna.
3.1

Nästan alla har haft gemensam kompetensutveckling

Socialtjänsten och beroendevården har haft någon form av gemensam kompetensutveckling i 22 kommuner och 11 stadsdelar. Fler stadsdelar än kommuner uppgav att
de också har haft gemensam kompetensutveckling med psykiatrin. Sex kommuner har
haft kompetensutveckling tillsammans med kriminalvården. Några kommuner och
stadsdelar uppgav att det pågår planering av gemensam kompetensutveckling.
Exempel på andra aktörer som har deltagit är: försäkringskassan, skolan, polisen,
enheter inom försörjningsstöd, barn och ungdom, skolsköterska, svenska kyrkan,
BUP, BVC, MVC, ungdomsmottagningen.
Exempel på gemensam kompetensutveckling som har genomförts


Utbildningar: Basutbildning i fyra dagar inom riskbruk, missbruk och
beroende som genomfördes i nov/dec 2010. Flera medarbetare har även
deltagit i Case-managerutbildningar för integrerad behandling.



Föreläsningar: Det har arrangerats gemensamma regelbundna halvdagsföreläsningar bland annat utifrån medarbetarnas behov, te x inom neuropsykiatri, nya lagar och läkemedelsmissbruk. Man har även bjudit in varandra
till varandras föreläsningar. Rådslaget är ett exempel på gemensamma
föreläsningar som genomförs regelbundet i samarbete mellan Beroendecentrum, Stockholms stad och Kriminalvården.



Studiecirklar med FoU: Många medarbetare har deltagit i studiedagar och
studiecirklar samt arbetande seminarier som de kommunala FoUna har
arrangerat om de nationella riktlinjerna.



Övriga exempel: Processledarutbildningen under 2010, utbildning i
gemensam vårdplan, Positiv-utbildning för socialtjänsten och norra
psykiatriområdet, MI utbildningar, Återfallsprevention, ART, KBT, gemensam
handledarutbildning, öppen psykiatrisk tvångsvård, seminarium för
primärvårdens och psykiatrins läkare.
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Exempel på övriga gemensamma aktiviteter som genomförts


Fler har haft regelbundna gemensamma planeringsdagar mellan framförallt
beroendevården och socialtjänsten. Men även regelbundna gemensamma
behandlingskonferenser, gemensamma möten och nätverk men oftast för att
följa upp och diskutera samverkan kring individärenden.



I en del kommuner/stadsdelar finns särskilda arbetsgrupper som träffas
regelbundet tvärprofessionellt för att diskutera policyn, samverkansöverenskommelser och arbetsmetoder.



Andra exempel som genomförts är gemensamma studieresor och studiebesök,
bland annat i varandras verksamheter.

3.2

Gemensam handledning för socialtjänst och
beroendevård

Enligt policyn ska all personal inom missbruks- och beroendevården erbjudas
handledning för att utveckla och stärka den egna kompetensen. Handledningen ska
vara strukturerad och genomföras för både kommunens och landstingets personal,
dels gemensamt dels var för sig.
I tio kommuner och elva stadsdelar har beroendevården och socialtjänsten haft
gemensam handledning under det senaste året.

REFLEKTIONER


4.

I kartläggningen framkom att kriminalvården har deltagit i gemensam
kompetensutveckling i sex kommuner, men inte tillsammans med någon av
stadsdelarna. Däremot har stadsdelarna haft mer kompetensutveckling med
psykiatrin än övriga kommuner i länet. 79 procent av alla stadsdelar har haft
gemensamma utbildningsinsatser ihop med psykiatrin medan 45 procent av
kommunerna har haft det.

DET FÖREBYGGANDE ARBETET

Enligt policyn ska både kommunen och landstinget verka för en god hälsa hos länets
befolkning. Det innebär att båda huvudmännen ska arbeta med förebyggande
insatser som en del av folkhälsoarbetet. Ett framgångsrikt förebyggande arbete
förutsätter ett långsiktigt perspektiv och samverkan mellan huvudmännen.

4.1

Föräldrar erbjuds kunskapsbaserat föräldrastöd

Kommunen/stadsdelen och landstinget ska aktivt arbeta för att göra föräldrar
delaktiga i det förebyggande arbetet. Framförallt ska arbetet fokusera på att få med
de föräldrar som vanligen är svåra att nå. Kunskapsbaserat föräldrastöd ska
utvecklas till en permanent verksamhet och utgöra grunden i det förebyggande
arbetet.
Samtliga kommuner och stadsdelar utom en erbjuder kunskapsbaserat föräldrastöd/
utbildning till föräldrar. Exempel på föräldrautbildningar som erbjuds: Föräldrastegen, Komet, Cope och Skilda världar. Nästan alla nämnde att BVC erbjuder
föräldragrupper och några lyte fram familjecentralerna med aktiviteter för familjen
och Unga mammor-grupper.
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4.2 Preventionssamordnaren är lite involverad i
missbruksarbetet
Enligt policyn ska det förebyggande arbetet samordnas för att det bli långsiktigt och
effektivt. Därför behövs en samordningsfunktion inom kommunen/stadsdelen som
har uppdraget att utveckla och mobilisera det alkohol- och narkotikaförebyggande
arbetet.
Figur 8. Antal kommuner/stadsdelar där preventionssamordnaren är involverad i
utvecklingen av missbruks- och beroendevården.

Av länets 25 kommuner och 14 stadsdelar, totalt 39, uppgav 15 att preventionssamordnare är mycket till en del involverad i utvecklingen av missbruks- och
beroendevården. 24 uppgav att preventionssamordnaren var lite eller inte alls
involverad. Preventionssamordnaren ingår i två av de lokala samråden och en del
planerar att bjuda in samordnaren.
Det pågår mycket förebyggande arbete på till exempel barnavårdscentraler, familjecentraler och ungdomsmottagning genom bland annat unga-mamma grupper, skoloch familjeteam, fältteam, kvinnofridssamordnare, grupper för barn med skilda
världar och drogförebyggande handlingsprogram.

REFLEKTIONER


5.

En del kände inte till att det fanns en preventionssamordnare i kommunen/
stadsdelen. De flesta preventionssamordnare samverkar mest med skolan,
kultur och fritidsförvaltningen och polisen. De är ofta organiserade under
andra verksamheter och är sällan involverade i utvecklingen av missbruksoch beroendearbetet.

BARN TILL FÖRÄLDRAR MED MISSBRUK

Enligt policyn är Barn till föräldrar med missbruk en prioriterad målgrupp. Det är
viktigt att öka kunskapen om livsvillkoren för barn som lever med missbrukande
föräldrar och värna om deras rätt till en god livskvalitet oavsett föräldrarnas
problem. Barn i dessa familjer har en betydligt större risk för att själva utveckla
olika typer av problem än andra barn och dessa barn uppmärksammas i allmänhet
alldeles för sent.
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5.1

Alla har rutiner för hur medarbetarna ska agera vid
misstanke om att barn far illa

Samtliga lokala samråd var eniga om att det fanns rutiner för hur medarbetarna hos
huvudmännen ska agera då de misstänker att ett barn far illa. 20 kommuner hade
tydligt nedskrivna rutiner ihop med landstinget och i fyra kommuner pågår arbete
med att ta fram rutiner ihop med landstinget. Samtliga stadsdelar i staden uppger att
de har fastställda rutiner ihop med landstinget för detta.

5.2

Alla erbjuder stöd och insatser för barn till föräldrar
med missbruk

Samtliga lokala samråd var eniga om att det finns stöd och insatser att erbjuda barn
med föräldrar med missbruk. Utmaningen är att identifiera barnen och stimulera dem
till att delta i de aktiviteter som erbjuds.

5.3

Stor kännedom om vilka stöd och insatser som kan
erbjudas barn till föräldrar med missbruk

Samtliga lokala samråd var eniga om att medarbetarna känner till vilka stöd och
insatser som kan erbjudas barnen. Cirka hälften menar dock att informationen borde
kunna vara ännu mer spridd i organisationerna.
Exempel på insatser som huvudmännen erbjuder barnen:


Barngrupper: Olika typer av barngrupper som är åldersanpassade och för
olika målgrupper; barn till föräldrar med missbruk, barn till psykiskt sjuka
föräldrar, för våldsutsatta barn och Frizonsgrupper. BUP och Vuxenpsykiatrin
erbjuder gruppverksamhet tillsammans för både vuxna och barn. Flera
kommuner samverkar med andra kommuner för att få ihop tillräckligt antal
barn till grupperna. Många köper även barngruppsverksamhet från Ersta
Vändpunkten.



Individuella insatser: Många erbjuder individuella stödsamtal till både barn
och föräldrar.



Anhörigstöd: En del lyfte fram anhörigstödet som exempel på stöd för barnen.



Övrigt: Inom psykiatrin finns utsedda barnombud, men det borde vara fler,
var det en som sa. Inom kommunen finns barnahus och familjehus med
gruppaktiviteter. Många har en utvecklad samverkan med kyrkan och
intresseorganisationer.

5.4

Alla frågar om det finns hemmavarande barn vid första
samtalet/kontakten/initialt i utredningen

Samtliga lokala samråd var eniga om att medarbetarna i såväl kommunen som
landstinget ställer frågan om hemmavarande barn vid första samtalet/kontakten/
initialt i utredningen.

REFLEKTIONER


I hela länet erbjuds barn till föräldrar med missbruk någon form av barngrupper. Det flesta samarbetar med någon annan kommun/stadsdel då det
kan vara svårt att fylla de egna grupperna med deltagare. De som inte har

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
22 (26)
STOCKHOLMS LÄN
LANDSTING
_____________________________________________________________________
samarbete med en annan kommun/stadsdel har avtal med Ersta
Vändpunkten.


Många talade om svårigheterna med att motivera barn och föräldrar att delta i
barngrupperna. Det finns behov av att se över och utveckla nya metoder för att
få fler barn att kunna ta del av det stöd och den hjälp som erbjuds. Under
intervjuerna framkom det dock att det pågår en hel del initiativ i länet.



Många påpekade att det behövs bättre dokumentation så att det går att följa
barnet lättare. Under intervjuerna framkom att alla gör noteringar vid första
kontakten om att det finns hemmavarande barn. Men leder noteringen till
något eller förblir det ”bara en notering”?



En del aktörer i de lokala samråd saknade återkoppling från socialtjänsten när
de anmält misstanke om att barn far illa. ”En anmälan görs och sedan hör vi
ingenting”, var det flera som sa. Några menade att det kan finns en risk i att
motivationen att anmäla minskar då man inte får någon återkoppling.

Goda exempel för att utveckla insatser för barn till föräldrar med missbruk


Det finns en tjänst som arbetar/samordnar barngruppsarbetet inom
socialtjänsten.



Resurskataloger har tagits fram för olika åldersgrupper (barn och ungdomar)
där det finns information om stöd och insatser som erbjuds samt
kontaktuppgifter. Som ska spridas på alla enheter inom kommun/landsting,
samt på nätet.



Konferenser för personal i socialtjänsten ska genomföras 2010/2011 för att
skapa bättre möjligheter att få barngruppverksamheter att fungera bättre.



Kriminalvården har en barnombudsman. Till exempel anmäler en
kriminalvårdsanstalt alltid till Socialtjänsten eftersom "barn till kriminella
alltid far illa".

Bilaga
Uppföljning av länets policy för att förebygga och behandla
missbruk och beroende Hösten 2010

Intervjuguide
Kommun/stadsdel i det
lokala samrådet (kan
vara flera)

Datum för
besöket

Kontaktperson o
telefonnummer

Intervjun genomförd
av

ORGANISATION FÖR SAMVERKAN
1. a. Vilken/vilka aktörer finns representerade i det lokala
samrådet/styrgruppen1?
Namn och befattning, fortsätt vid behov på baksidan

3

Lokalt samråd/styrgrupp saknas
Planering pågår för att starta
Socialtjänst_____________________________________________________________________________

4

Beroendevård___________________________________________________________________________

5

Allmänpsykiatri__________________________________________________________________________

6

Primärvård_____________________________________________________________________________

7

Kriminalvård____________________________________________________________________________

8

Annan, nämligen: _______________________________________________________________________

1
2

b. Hur ofta har samrådet/styrgruppen träffats det senaste året?
1
2
3
4
5

Minst en gång per månad
Minst en gång per kvartal
Minst en gång per halvår
Minst en gång per år
Mer sällan

2. a. Finns lokala samverkansöverenskommelser för samverkan kring
personer med missbruk2?
1
2
3

Nej
Ja
Arbete pågår med att ta fram överenskommelser

1

Ett lokalt samråd inkluderar företrädare för kommun/stadsdelens och landstingets ledningsnivåer samt
företrädare för
kriminalvården. Läs vidare i policyn s:65
2

Det lokala samrådet ska upprätta samverkansöverenskommelser för att klargöra ansvarsområdena för
respektive huvudman, se sid 26 i policyn.

b. Vilken/vilka aktörer ingår i de lokala
samverkansöverenskommelserna?
1
2
3
4
5
6
7
8

Samverkansöverenskommelser saknas
Arbete pågår med att ta fram överenskommelser
Socialtjänst
Beroendevård
Allmänpsykiatri
Primärvård
Kriminalvård
Annan, nämligen: _______________________________________________________________________

c. Hur används de, funktion?

d. Hur följs överenskommelserna upp?

POLICYN FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA MISSBRUK
OCH BEROENDE
3

a. Finns det en gemensam genomförandeplan/handlingsplan för
hur huvudmännen ska utveckla arbetet i enlighet med policyn?
1
2
3

Nej
Ja
Planering pågår

Kommentarer
b. Har ni prioriterat några av målgrupperna i policyn att arbeta särkilt
med?3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Inget område är särskilt prioriterat
Vuxna män med missbruk
Vuxna kvinnor med missbruk
Insatser för gravida ska fokusera på det blivande barnet
Barn till föräldrar med missbruk måste uppmärksammas tidigt
Förhindra missbruk bland unga
Neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk
Underhållsbehandling för opiatberoende
Krafttag för hemlösa med missbruk
Annat, nämligen: ________________________________________________________________

4 . Arbetar ni för att uppfylla några av policyns kvalitetsindikatorer?4
1
2
3

Nej
Ja
Planering pågår

Beskriv kort diskussionerna kring policyns kvalitetsindikatorer

3

4

Policyn har valt ut nio målgrupper att särskilt fokusera samverkan kring

Varje avsnitt i policyn avslutas med ett antal kvalitetsindikatorer. Dessa ska underlätta
uppföljningen av verksamheternas utveckling så att kvaliteten höjs och fortsatta förbättringar
stimuleras.

GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING
5. a. Har ni, under det senaste året, genomfört någon gemensam
lokal kompetensutveckling där medarbetare från flera av
huvudmännen deltagit samtidigt?5 (Ej delregionalt eller
länsövergripande)
1
2
3
4

Nej
Ja
Planering pågår
Vet ej

Om ja, vilken gemensam kompetensutveckling har genomförts:

b. Vilka aktörer har deltagit i kompetensutvecklingen?
3
4
5
6
7
8

Socialtjänst
Beroendevård
Allmänpsykiatri
Primärvård
Kriminalvård
Annan, nämligen: _______________________________________________________________________

6. Har medarbetarna från olika huvudmän haft någon gemensam
extern handledning under det senaste året?
1
2
3
4

Nej
Ja, men inte tillräckligt
Ja, tillräckligt
Vet inte

7. Har några övriga gemensamma lokala insatser genomförts under
det senaste året för att öka personalens möjligheter att
samarbeta? (Ej delregionalt eller länsövergripande)
1
2
3

Nej
ja
Vet ej

Om ja, beskriv kort vilken/vilka insatser som genomförts:

DET FÖREBYGGANDE ARBETET
8. Erbjuds föräldrar kunskapsbaserat föräldrastöd/utbildning6
1
2
3

5

Nej
Ja
Planering pågår

Se sid 29 i policyn: ”Personalen ska ha hög kompetens”
Enligt riktlinje 4 i policyn ”Förhindra missbruk bland unga” är en av kvalitetsindikatorerna att
föräldrar erbjuds kunskapsbaserade föräldrautbildningar, typ Komet, Steg för steg, etc, se
policyn sid 47
6

9. Hur är kommunens/stadsdelens preventionssamordnare7
involverad i utvecklingen av missbruks- och beroendevården?
1
2
3
4
5

Mycket
Ganska mycket
En del
Lite
Inte alls

Kommentarer:

Fördjupning, riktlinje 3, sid 45 i policyn

BARN TILL FÖRÄLDRAR MED MISSBRUK
10. Finns det fastställda rutiner för hur medarbetarna hos
huvudmännen ska agera då de misstänker att ett barn far illa?
1
2
3

Nej
Je
Det pågår arbete med att ta fram rutiner

11. a. Finns det stöd och insatser att erbjuda barn till föräldrar med
missbruk?
1
2
3
4

Nej
Ja, men inte tillräckligt
Ja, tillräckligt
Vet inte

b. Känner medarbetarna hos huvudmännen till vilket stöd och
vilka insatser som kan erbjudas barnen till föräldrar med missbruk?
1
2
3
4

Nej
Ja, men inte tillräckligt
Ja, tillräckligt
Vet inte

Beskriv kort vilka insatser huvudmännen erbjuder barnen:

12. Frågar medarbetarna om det finns hemmavarande barn vid första
samtalet/kontakten/initialt i utredningen?
1
2
3

Nej
Ja
Vet inte

PLATS FÖR KOMMENTARER:

7

Enligt policyn är en framgångsfaktor för det förebyggande arbetet att det finns en
samordningsfunktion för det drogpreventiva arbetet inom kommunen/stadsdelen som
samverkar med landstinget och andra aktörer, se sid 31.

