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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med
anledning av ett förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och
behandling för missbruks/beroendeproblem. Socialnämnden har i budget 2011 fått
i uppdrag att inrätta en garanti till vård och behandling för personer med
missbruks/ beroendeproblem. En generell vårdgaranti finns angiven i hälso- och
sjukvårdslagen. Socialförvaltningen föreslår att en kvalitetsgaranti införs för hela
staden och att kvalitetsgarantin skrivs in i stadens riktlinjer för vuxna med
missbruks/ beroendeproblem. Syftet med en sådan garanti är likställighet och att
öka tillgängligheten för planerad vård och behandling. Garantin ska fungera
vägledande både för socialtjänsten och för den enskilde. Det är viktigt att den som
söker hjälp får tillgång till utredning, bedömning och behandling inom rimlig tid,
samtidigt som kvaliteten i utredningsarbetet säkerställs.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder och
stadsledningskontoret med anledning av ett förslag från socialförvaltningen
(se bilaga). Yttrandet ska lämna senast den 28 februari 2012.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.
Utredning enligt Socialtjänstlagen
Enligt 11 kap 1§ Socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda utredning utan
dröjsmål, när nämnden får kännedom om något som kan motivera någon åtgärd
från nämndens sida. Innan utredning inleds ska nämnden ta ställning till om frågan
ligger inom nämndens ansvarsområde. Om så är fallet ska en utredning inledas
skyndsamt. I lagstiftningen finns ingen bestämmelse för hur lång tid en utredning
får ta avseende vuxna, men enligt praxis bör utredningstiden inte överstiga tre
månader.
Vårdgarantier inom landstinget
I HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) finns sedan 1 juli 2010 bestämmelser om
vårdgaranti. Exempelvis finns bestämmelser om att kontakt med primärvården ska
erbjudas samma dag som patienten söker hjälp och att besök hos läkare i
primärvården ska erbjudas inom sju dagar. En särskild överenskommelse mellan
regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) innehåller mål om att
erbjuda snabbare tidsgränser samt innehåller även en förstärkt vårdgaranti för barn
och unga med psykisk ohälsa.
Lokala kvalitets/vårdgarantier i Stockholms stad och Malmö stad.
De tre stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och
Södermalm och Malmö stad har tagit fram garantier för vuxna som söker
vård/behandling för missbruks/ beroendeproblem. De garantier som tagits fram
har olika tidsgränser för tid till första besök hos socialsekreterare och tid tills
beslutet ska vara fattat och planeringen av insatser genomförd.
Den 1 januari 2012 införde Vuxenenheten vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning
en kvalitetsgaranti som överensstämmer med Socialförvaltningens förslag, med
tillägget att garantin gäller vid egen ansökan och under förutsättning att personen
medverkar i utredningen.
Förslag till kvalitetsgaranti
Socialförvaltningens förslag till kvalitetsgaranti innebär att den som söker hjälp
för missbruks/ beroendeproblem ska få:
• Kontakt med socialtjänsten samma dag
• Ett första samtal med utredande socialsekreterare inom en vecka
• Genomförd utredning och planering för insatser inom två månader
• Bra bemötande
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•

•

Utredning och bedömning som är rättssäker och baseras på utredarens
professionella erfarenhet, bästa evidens och brukarens önskemål och
situation/omständigheter. ASI-intervju ska ingå som en del i utredningen.
Att uppföljning ska ske under och efter eventuella insatser och att avbrutna
insatser/återfall ska följas upp för att utreda eventuella fortsatta hjälpbehov.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är positivt att staden antar en gemensam
kvalitetsgaranti och att den föreslås skrivas in i stadens riktlinjer för vuxna med
missbruks/ beroendeproblem. Förvaltningen anser vidare att stadens förslag till
kvalitetsgarantier är bra. Det behövs dock ett förtydligande om kvalitetsgarantin
enbart gäller för personer med egen ansökan. Det framgår inte om garantin ska
gälla vid en anmälan som inte avser vård enligt LVM (Lagen om vård av
missbrukare i vissa fall), från exempelvis sjukvården eller anhöriga och vid
remisser från beroendevården, enheten för försörjningsstöd eller äldreomsorgen.
I dessa fall handlar det i första hand om ett omfattande motivationsarbete för att
förmå dessa personer att ta emot nödvändig vård och stöd. Det innebär att det kan
vara svårt att klara garantins tidsgränser om personen har vacklande motivation
och komplex problematik.
Bilagor
1. Remiss - förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling
för missbruks/ beroendeproblem
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