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Sammanfattning
Uppsökarenheten för vuxna har i samarbete med MoB (regeringens mobilisering
mot narkotika) planerat och genomfört en nationell konferens om uppsökande arbete riktat mot narkotikamissbrukare. Förvaltningen har åtagit sig att ta initiativ
till att ett nationellt nätverk för uppsökare bildas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Bakgrund
Uppsökarenheten har tillsammans med MoB, Socialdepartementet planerat och
genomfört den första nationella konferensen någonsin om uppsökande arbete riktat mot narkotikamissbrukare. Konferensen genomfördes 13-14 september 2004 i
Uppsala. 140 personer deltog i konferensen. Förvaltningen har erhållit 40.000 kr
från Socialdepartementet för planering av konferensen, samordning samt stöd till
det nätverk för uppsökare som ska bildas.
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Förvaltningens förslag
Konferensen, som genomfördes i Uppsala, var mycket bra planerad och innehöll
många intressanta föreläsningar. En rapport från konferensen har skrivits, se bilaga 1. Socialtjänstnämnden föreslås godkänna rapporten. Konferensen uppmärksammades också i facktidskriften Socionomen nr 7 2004 i ett reportage, bilaga 2.
Förvaltningen har åtagit sig att ta initiativ till att ett nationellt nätverk för uppsökare bildas. Detta arbete kommer att påbörjas med stöd av de medel som förvaltningen erhållit från MoB.
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Bilagor:
1. Rapport 2004-09-23 från konferensen ”Uppsökarens till i vård och behandling
av narkotikamissbrukare – en del i vårdkedjan” av Maria Korpskog.
2. Reportage i facktidskriften Socionomen nr 7 2004 av Maria Korpskog.

