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Rapport från projektet Utredning och uppföljning i samarbete med klienten som pågår vid
missbruksgruppen (team 1) Enheten för hemlösa, Socialtjänstförvaltningen.
Bakgrund
Projektplanen sammanfattades så här i projektansökan:
”Våren 2004 utbildas 7 –8 socialsekretare i MI, ASI- kunskaper byggs på genom
uppföljningsmöten och alla fortsätter att träna på att utföra MBU utredning under handledning.
Från september 2004 och under sex månader erbjuds alla nybesök vid missbruksgruppen, efter ett
par inledande – orienterande samtal, ASI intervju. För de klienter som tackar nej i fylles en
bortfallsenkät av socialsekreteraren om anledning till att ASI intervjun ej genomfördes. Efter ASI
intervju och feedback till klienten erbjuds klienten en fördjupad kartläggning och reflektion kring
livssituation genom en sk MBU utredning vid behov. Klienten följs upp med ASI
uppföljningsintervju. Intervju av socialsekreterare och klienter om ASI, MBU och MI genomförs i
slutet av projekttiden.”
Vi anmälde till Länsstyrelsen att projektet startade i september 2004. Projektplanen har därefter
följts i stora drag vilket sammanfattas enligt följande:
Pågående projektarbete
Under hösten pågick arbete med att anställa en metodutvecklare. En sökande inkom som, efter
intervju, bedömdes lämplig. På grund av sin fasta anställning kunde hon dock inte tillträda tjänsten
förrän 31/1 2005. Hon heter AnnaLena Cronqvist och tillträder enligt planering projekttjänsten
31/1-05. Hon är socionom har, bland annat, lång erfarenhet av att arbeta med ASI och att
implementera detta i en arbetsgrupp på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Vår bedömning är att
hon kommer att vara en mycket bra tillgång i det fortsatta projektarbetet.
Att vi inte lyckades tillsätta projekttjänsten medförde att vi under första halvåret av projektet hade
tyngdpunkten – fokus- på befintlig personal och det arbete de skulle utföra i projektet. Detta har
inneburit att vi dels har fullföljt utbildningen av personalen i ASI och att personalen har använt
ASI systematiskt med målgruppen nybesök i teamet.
Vi har inlett utbildning i Motiverande Intervju (MI) under hösten 2004. Utbildning i Motiverande
Intervju( M)I har genomförts till två tredjedelar. Utbildningen är upplagd med tre separata tillfällen:
Motiverande Samtal för nybörjare, Motiverande Samtal- Påbyggnad samt tredje delen som är en
fördjupning. Alla i teamet har gått dag 1 och dag 2. Dag 3 planeras att genomföras under
vårterminen 2005. Utbildningen har genomförts av kursledare Steve Wicks leg.psykolog. Närmare
information om utbildningen och kursledaren kan hämtas på www.beaconstockholm.com .
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Fördjupad kartläggning och reflektion kring livssituationen genom en sk MBU utredning har pågått
i liten omfattning. Detta beräknas ta form och utökas när mer systematisk träning och handledning i
metoden kan ske dvs när projekttjänsten är tillsatt.
Sedan projektstarten i september 2004 skulle alla nybesök vid teamet erbjudas en ASI utredning
under inledande utredning - kontakt. Inför denna rapport har antalet nybesök och arbetet med dessa
sammanställts och varvid följande framkommit:
Under perioden september till december 2004 har missbruksgruppen (team 1) haft totalt femtio
inbokade personer på nybesöklistan. Tretton av dessa kom inte eller var i sådant skick så att inget
utredningsarbete i samarbete med klienten kunde inledas. De uppgifter vi har om dessa personer är
endast namn och personnummer i nuläget.
Av de trettiosju män som kom, har vi ett utrednings – bakgrundsmaterial om livssituationen på
alla. För 27 av dessa män – 73%% av de som kommit - har vi genomfört en ASI intervju. Tio av
männen (27%) har tackat nej till intervjun eller bedömts som olämpliga att genomföra en ASI
intervju med men där det ändå varit möjligt att göra en kortare sammanställning av livssituationen
som dokumenterats genom den så kallade bortfallsenkäten. Denna har då ifyllts i efterhand av
socialsekreteraren. Den är mindre omfattande än ASI men kartlägger liknade områden.
Inga ASI uppföljningsintervjuer har genomförts under perioden på gruppen nybesök.
Det är min bedömning att vi, genom ovan beskrivna arbete, aktivt arbetar med att implementera
systematisk dokumentation i samarbete med klienten i vår arbetsgrupp men att mycket arbete
återstår. Det är vår avsikt att inkomma med en projektansökan även för år två.
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