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Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling
för personer med tungt missbruk
1 bilaga
Förslag till beslut
1. Att hos Länsstyrelsen i Stockholm ansöka om stimulansbidrag med 1.9 mkr
till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk.
2. Omedelbar justering
Dag Helin
Eva Sandberg
Bakgrund och sammanfattning av ansökan om medel till projektet ”Klienten i
centrum”. Bilaga 1.
Riksdagen har beslutat om en statlig satsning på missbrukarvården med totalt 820 mkr under
åren 2005 – 2007. Medlen riktas till kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och landets
kommuner. För kommunernas del finns avsatt närmare 300 mkr för utveckling av vården för
personer med tungt missbruk. Det statliga bidraget förmedlas av länsstyrelsen.
”Syftet med satsningen är att utveckla missbrukarvården och skapa bättre förutsättningar för
fler kvalificerade och långsiktiga vårdinsatser med utgångspunkt från befintlig kunskap om
olika behandlingsformers effektivitet, kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar samt
ha ett brukarperspektiv” (ur länsstyrelsens ansökningsinbjudan).
Kommunstyrelsen gav i mars 2004 stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med
socialtjänstnämnden och några stadsdelsnämnder utveckla arbetsmetoden ASI (Addiction
Severety Index), som stöd vid utredning, uppföljning och utvärdering av socialt arbete.
Med stöd av kompetensfonden genomför socialtjänstförvaltningen utbildning i ASI för
anställda inom missbruksvården. Utbildningsinsatsen avslutas under hösten 2006.
Inom ramen för det i staden pågående förändringsarbetet inom missbruksvården inom
landsting och kommun har just avslutats ett tvåårigt (år 2003-2005) samarbetsprojekt
understött av Länsstyrelsen i Stockholms län, utfört vid Hässelbymottagningen i västra
Stockholm. MAPS introducerades och MAPS- och ASIdata från vuxna missbrukare
insamlades av socialtjänsten och integrerades med sjukvårdsdata. Detta arbete ledde till
att nya arbetssätt prövades och utvärderades.
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Syftet med projektet ”Klienten i centrum” är att implementera ASI, med dess komplement
MAPS (Monitoring Area & Phase System). Genom projektet möjliggörs ett utvidgat
samarbete mellan fem institutioner inom HVB Vuxna, Enheten för hemlösa, tre
stadsdelsförvaltningar, Landstingets beroendevård, Maria Beroendecentrum,
Kriminalvårdsverkset frivård och Statens institutionsstyrelse (SiS). En överläkare från
Stockholms läns beroendecentrum och en verksamhetssekreterare vid
socialtjänstförvaltningen kommer att vara projektledare.
Målgrupp är klienter av båda kön med tungt missbruk, ålder 18-65 år, som genomgått ASIutredning och är aktuella hos någon/några av projektets samarbetsenheter. Projekttid är ett år
med möjlighet till förlängning, med början från när beslut om medel fattats.
Budget år 1
Projektledare (0.5 + 0.5)
Sekreterare
Utbildningskonsult
Handledare (socialsekreterare ½-tid)
Vikariekostnader vid utbildning
Uppföljning, data
Lokaler, tele, resor, administration etc.

960 tkr
220 tkr
120 tkr
250 tkr
150 tkr
100 tkr
100 tkr

Totalt:

1,9 mkr

Förvaltningens (förslag) synpunkter
Projektet ”Klienten i centrum” ligger helt i linje med den utveckling av stadens
missbruksvård som initierades genom ovan nämnda kommunfullmäktigebeslut.
Förvaltningen ser mycket positivt på det utökade samarbete mellan kommun, landsting
och övriga aktörer som beskrivs och tillstyrker ansökan om statliga medel från
länsstyrelsen.
Bilaga: Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt
missbruk.

