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Rapport med förslag till modell för vårdsamordning för vissa
hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning
av samfinansiering av vårdplatser
2 bilagor
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna bilagda rapport och modell för
vårdsamordning för hemlösa med allvarliga somatiska sjukdomar och/eller
psykiskt funktionshinder och/eller grava missbruksproblem.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med landstinget genomföra en inventering av befintliga vårdplatser för
målgruppen och presentera för socialtjänstnämnden i april 2004.
3. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med landstinget utreda former för samfinansiering av vårdplatser för
målgruppen och återkomma med förslag senast juni 2004.
4. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna för kännedom.
Dag Helin
Eddie Friberg

Vera Josefsson

Sammanfattning
I ärendet redovisas en rapport som har utarbetats i samverkan med Stockholms
läns landsting och några frivilligorganisationer. Rapporten pekar på behovet av
en vårdkedja för hemlösa som utöver hemlösheten har allvarliga fysiska
sjukdomar och/eller psykiskt funktionshinder och/eller grava
missbruksproblem. Förvaltningen föreslår ett pilotprojekt med en
vårdsamordningsgrupp på Hållpunkt, gemensam inventering av befintliga
vårdplatser samt utredning av former för samfinansiering av placeringar.
Rapporten redovisas den 27 januari 2004 i Hälso- och sjukvårdsutskottet
(HSU) i landstinget och motsvarande förslag till beslut föreläggs ledamöterna i
HSU.
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Bakgrund
Den 30 april 2003 tillsatte socialborgarrådet Margareta Olofsson och
landstingsrådet Birgitta Sevefjord en samordningsgrupp med uppdrag att
intensifiera samverkan mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer
när det gäller hemlösa med multiproblematik
I detta tjänsteutlåtande redovisas en rapport med ett första förslag på en
modell för samverkan samt förslag på gemensamma utredningsuppdrag.
Rapporten redovisas den 27 januari 2004 i landstingets Hälso –och
sjukvårdsutskott (HSU) och samma förslag till beslut föreläggs HSU
ledamöter.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats av kansliavdelningen, staben och
individorienterade verksamheter. Rapporten som biläggs har utarbetats av
samordningsgruppen som tillsattes den 30 april 2003.
Målgrupp
Den målgrupp som i första hand åsyftas är personer som utöver hemlösheten har
en eller flera allvarliga fysiska sjukdomar som t.ex HIV/Aids, MRSA (en
förkortning av methicillin resistenta Staphylococcus aureus, bakterier som
utvecklat motståndskraft,så kallad resistens mot antibiotika), TBC och/eller
psykiskt funktionshinder och/eller grava missbruksproblem.
Vårdsamordningsgrupp på Hållpunkt
Samordning föreslås starta som ett pilotprojekt på Hållpunkt med syfte att möta
den enskildes behov av stöd och hjälp i ett helhetsperspektiv. En grupp
bestående av representanter från landstinget och Stockholms stad bildas med
uppdrag att genomföra gemensamma vårdplaneringar för hemlösa med komplex
problematik och stora vårdbehov. Vårdsamordningsgruppen inleder sitt arbete
snarast möjligt efter beslut tagits i Socialtjänstnämnden och Hälso-och
sjukvårdsutskottet och socialsekretare placerats på Hållpunkt.
Vårdplatser - Tillgång och finansiering
De erfarenheter som finns är att det är svårt att hitta lämpliga vård- och
boendealternativ med kompetens av den somatiska, psykiatriska och beroendevård
som gruppen behöver. Förvaltningen föreslår därför att landstinget och kommunen
genomför en gemensam inventering av befintliga vårdplatser och fastslår former för
hur en samfinansiering av placeringar ska ske.

Bilagor
1. Rapport 2004-01-08: Förslag till modell för vårdsamordning för vissa
hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av
samfinansiering av vårdplatser
2. Modell samordningsgrupp.

