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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa
tjänsteutlåtandet.

Dag Helin

Eddie Friberg
Sammanfattning
Ann-Katrin Åslund (fp) skriver att hemlösa med fysiska (somatiska) sjukdomar
är en mycket utsatt grupp. Med utgångspunkt från detta ser Ann-Katrin Åslund
(fp) det som mycket angeläget att situationen för dessa människor klarläggs
och att staden i samverkan med landstinget ser över hur man i framtiden ska
kunna garantera hemlösa med svåra fysiska problem en drägligare vardag.
Förvaltningen instämmer med Ann-Katrin Åslund (fp) om att det är angeläget att
situationen för denna mycket utsatta grupp förbättras och att samarbetet mellan
Stockholms stad och Stockholms läns landsting förstärks. Utredningsuppdrag väl i
linje med vad som föreslås i skrivelsen pågår och redovisas på samma
nämndsammanträde som detta tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet ”Rapport med
förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på
gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser” 2004-0130, kan ses som ett mer utförligt svar på skrivelsen.

DNR
SID 2 (3)

Bakgrund
Socialtjänstnämnden beslöt vid sammanträdet i december 2003 att för
beredning överlämna en skrivelse till förvaltningen från Ann-Katrin Åslund
(fp), om att utreda vårdsituationen för hemlösa med svåra fysiska sjukdomar.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom kansliavdelningen.
Skrivelsen i sammanfattning
Ann-Katrin Åslund (fp) skriver att hemlösa med fysiska (somatiska) sjukdomar
är en mycket utsatt grupp. Uppsökande personal som arbetar med hemlösa
möter alltför ofta hemlösa med svåra fysiska besvär.
Även massmedia har uppmärksammat detta problem. Ann-Katrin Åslund (fp)
menar att fysiskt sjuka hemlösas utsatthet är en konsekvens av bristen på
samordning mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
Med utgångspunkt från detta ser Ann-Katrin Åslund (fp) det som mycket
angeläget att situationen för dessa människor klarläggs och att staden i
samverkan med landstinget ser över hur man i framtiden ska kunna garantera
hemlösa med svåra fysiska problem en drägligare vardag.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att:
•

Genomföra en översyn av fysiskt sjuka hemlösas situation i Stockholm,
gärna i samverkan med Hållpunkt Maria.

•

I samverkan med landstinget särskilt utreda hur svårt sjuka hemlösa ska få
den hjälp och vård de behöver i samband med svåra sjukdomstillstånd.
Detta är särskilt angeläget när det gäller vård i livets slutskede.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer med Ann-Katrin Åslund (fp) att hemlösa med somatiska
sjukdomar är en mycket utsatt grupp. Personer som har egen bostad kan ges olika
former av stöd, t.ex. boendestöd och hemtjänst från kommun och hemsjukvård från
landstinget. För hemlösa finns inte denna möjlighet eftersom de ofta är hänvisade
till akutlogi på härbärgen och akut sjukhusvård. Många hemlösa med somatiska
sjukdomar har utöver detta ofta missbruksproblem och ibland även psykiska
funktionshinder. Det är inte heller ovanligt att dessa personer inte kan göra
adekvata bedömningar av sina egna vårdbehov och/eller inte vill ta emot den vård
och behandling som erbjuds.
Den vård och behandling gruppen hemlösa med sammansatt problembild är i behov
av kan bara uppnås i ett mycket nära samarbete mellan kommun och landsting.
Vårdgivarna måste därför se dessa individers behov i ett helhetsperspektiv där ett
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problem inte går att avhjälpa isolerat från andra. Vård och behandling måste
organiseras gemensamt och göras lättillgänglig för den enskilde.
Hållpunkt (namnet är numera Hållpunkt och inte Hållpunkt Maria eller
Vårdcentralen Hållpunkten som ibland använts) i landstingets regi är en unik
sammanhållen verksamhet med hög kompetens vars syfte är att tillgodose behovet
av hälso- och sjukvård för de mest utsatta hemlösa, dvs uteliggare och hemlösa
som vistas på härbärgen, ”lågtröskelboenden” och liknande. Det finns dock
fortfarande brister i vårdkedjan och i samordningen mellan Stockholms stad och
Stockholms läns landsting som påverkar möjligheten för gruppen att få adekvat
vård och behandling.
Vid samma socialtjänstnämnd som detta ärende tas upp, 2004-01-30, redovisas
också rapporten ” Förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt
förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av
vårdplatser”. I denna rapport föreligger en översiktlig beskrivning av de somatiskt
sjuka hemlösas situation. Rapporten är utarbetad i samverkan med representanter
från Hållpunkt, beställare från Stockholms läns landsting och representanter från
frivilligorganisationer. Samordningsgruppen som arbetat fram rapporten tillsattes
av Socialborgarrådet Margareta Olofsson och Landstingsborgarrådet Birgitta
Sevefjord 30 april 2003. Förvaltningen anser översynen genomförd i och med
redovisningen av rapporten.
Rapporten redovisas i Socialtjänstnämnden 2004-01-30 tillsammans med
tjänsteutlåtandet ”Rapport med förslag till modell för vårdsamordning för vissa
hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av
samfinansiering av vårdplatser”. I tjänsteutlåtandet föreslås att förvaltningen
får i uppdrag att :
• tillsammans med landstinget genomföra en inventering av befintliga
vårdplatser för målgruppen och presentera för socialtjänstnämnden i april 2004.
• tillsammans med landstinget utreda former för samfinansiering av vårdplatser
för målgruppen och återkomma med förslag senast juni 2004.
Dessa förslag till beslut stämmer väl överens med Ann-Katrin Åslunds (fp)
förslag på utredningsuppdrag i skrivelsen.
Sammanfattningsvis menar förvaltningen att tjänsteutlåtandet ”Förslag till modell
för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på gemensam inventering och
utredning av samfinansiering av vårdplatser” och de utredningsuppdrag som
föreslås ges till förvaltningen kan ses som ett mer utförligt svar på skrivelsen.
Bilaga
1.Skrivelse till socialtjänstnämnden ”Utred vårdsituationen för hemlösa med
svåra fysiska sjukdomar” av Ann-Katrin Åslund (fp).

