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Gemensamma vård och boende platser för hemlösa med
allvarliga fysiska sjukdomar
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen ett fortsatt uppdrag att
tillsammans med landstinget hitta former för samfinansiering av vård och
boende platser.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att i ett inledningsskede ge staden
tillsammans med landstinget en möjlighet till lösning att dela kostnaden
solidariskt med 50-50. Efter 1 år utvärderas verksamheten för eventuell
justering.

Eddie Friberg

Vera Josefsson

Sammanfattning
Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med landstinget genomföra en
inventering av befintliga vårdplatser för målgruppen hemlösa med allvarliga
fysiska sjukdomar och utreda former för samfinansiering av vårdplatser för
målgruppen. Landstingets beställaravdelning och förvaltningen har inlett
diskussioner med Ersta Sjukhus om möjligheten att utveckla en avdelning för
vård och boende med ett mindre antal (7-10) platser för den hemlösa gruppen
med stort vårdbehov. Många frågor återstår att lösa omkring formen för
samarbete och samfinansiering. En fortsatt planering ger dock förvaltningen en
möjlighet att ytterligare förstärka samarbetet med landstinget, vilket kan leda
till att mer ändamålsenlig hjälp kan ges till enskilda hemlösa i en ytterst utsatt
situation.
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Bakgrund
I tjänsteutlåtandet ”Förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa
samt förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av
vårdplatser” som togs i Socialtjänstnämnden 2004-01-30 definierades en
grupp hemlösa som är i särskilt behov av att samarbetet mellan staden och
landstinget fungerar väl.
”Hemlösheten är ofta kombinerad med missbruksproblem, psykiatriska
problem och allvarliga somatiska sjukdomar. Hemlösa med
multiproblematik har ett stort omvårdnadsbehov som kräver insatser från såväl
landstingets sjukvård som socialtjänsten. Vård och behandling måste
organiseras gemensamt och göras lättillgänglig för den enskilde.”
Förvaltningen fick två uppdrag angående vårdsamordning för vissa hemlösa.
1. Att tillsammans med landstinget genomföra en inventering av befintliga
vårdplatser för målgruppen och presentera för socialtjänstnämnden i april 2004.
2. Att tillsammans med landstinget utreda former för samfinansiering av
vårdplatser för målgruppen och återkomma med förslag senast juni 2004.
Samordningsgruppen som tillsattes av socialborgarrådet och
landstingborgarrådet i april 2003 har arbetat vidare med uppdragen.
Förvaltningens representanter i gruppen är Claudette Skilving, Anna Mattsson
och Christina Högblom
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetas i samverkan mellan kansliavdelningen, staben och
Individorienterade Verksamheter i samråd med landstingets representanter i
samordningsgruppen.
Förvaltningens rapport
En första inventering är genomförd och en vårdkedja för gruppen allvarligt
somatiskt sjuka hemlösa har diskuterats. Det finns ett antal privata vårdgivare
bl.a Skarpnäck Care, Sandstugan och Planeringshemmen AB som har anmält
intresse för att utveckla verksamhet med möjlighet att ta emot gruppen.
Gamlebo kan också vara en del i vårdkedjan. Inget av dessa alternativ är dock
någon självklar lösning.
Landstingets beställaravdelning har inlett diskussioner med Ersta Sjukhus om
möjligheten att utveckla en avdelning för vård och boende med ett mindre antal
(7-10) platser för den hemlösa gruppen med stort vårdbehov. Dessa platser
skulle kunna knytas till den vårdsamordningsgrupp som är på väg att
konstitueras på Hållpunkt. (husläkarmottagning, tandvård, fotvård, beroendeoch psykiatriskt uppsökarteam för hemlösa)
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Då förhandlingar ännu inte är påbörjade med Ersta Diakonisällskap och formen
för enheten med vård- och boendeplatser ännu inte är fastställd ser
förvaltningen svårigheter med att i detalj ha ett färdigt förslag.
Många frågor återstår att lösa omkring formen för samarbete och
samfinansiering t.ex
• definition av vård- och boendeform
• personalkategorier anställda vid vård-/boendeenheten
• regler för in- och utskrivning
• vård- och boendeavgifter inklusive kostnader för den enskilde
• avtals- och kontraktsfrågor
• hemlösa från andra kommuner
Förvaltningen kommer därför att återkomma med en mer detaljerad plan för
vård- och boendeplatser i samverkan med landstinget till hösten. En fortsatt
planering ger dock förvaltningen en möjlighet att ytterligare förstärka
samarbetet med landstinget, vilket kan leda till att mer ändamålsenlig hjälp kan
ges till enskilda hemlösa i en ytterst utsatt situation.
En förutsättning för finansieringen från stadens sida är att kommunfullmäktige
avsätter pengar till detta ändamål i Socialtjänstnämndens budget för 2005.

