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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt implementering av systematisk
dokumentation inom missbrukarvården
( 1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden ansöker hos länsstyrelsen i Stockholm om
stimulansbidrag med 700 000 kr till fortsatt implementering av systematisk
dokumentation
2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Dag Helin
Vera Josefsson

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt
Bakgrund
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. Länsstyrelsen i
Stockholms län har att förmedla 23,3 mkr för 2006 och 64,6 mkr för 2007.
”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).
Bidrag kan utgå till fyra olika områden:
1. Specialiserad och integrerad missbrukarvård
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2. Behandlingsgaranti för ökad tillgänglighet och snabbare insatser
3. Individuella vårdplaner för att sätta individen i centrum
4. Andra insatser som bidrar till en stärkt vårdkedja för personer med tungt missbruk
Pågående projekt
Med stöd av kompetensfonden pågår under perioden 2005-04-01—2006-11-30 ett
stadsövergripande projektet bestående av utbildningsinsatser för handläggare och arbetsledare inom
missbrukarvården. Utbildningssatsningen omfattar utredningsmetodik, dokumentation och
uppföljning av genomförda insatser och anpassas till stadens riktlinjer och paraplysystemet. En del
av projektet består i att utbilda i och implementera ASI (Addiction Severity Index), en strukturerad
metod för biståndsbedömning och uppföljning. IT-stöd för ASI (ASI-net) har införts och kopplats
samman med paraplysystemet.
Fortsatta utvecklingsbehov

Att implementera nya arbetssätt tar tid. Staden har satsat stora summor på att införa datasystemet
ASI-net och att utbilda handläggare och chefer i ASI-metoden. Stadsdelsförvaltningarna har
kommit olika långt vad gäller det praktiska genomförandet och vid vissa förvaltningar är behovet av
coachning/ handledning fortfarande mycket stort. De flesta handläggare är nu utbildade, men p.g.a.
personalomsättning behövs utbildningsinsatser genomföras regelbundet. Stockholms stad har därför
behov av att utbilda egna internutbildare som fortsättningsvis kan genomföra ASI-utbildningar för
stadens personal och som kan fungera som coacher/ handledare. Det är också angeläget att
tillsammans med andra vårdgivare fortsätta utveckla metoder för gemensam vårdplanering och
uppföljning av insatser.
Under projekttiden har projektledare utvecklat samarbetet med socialstyrelsen (IMS), och det
företag som utvecklat ASI-net och anpassat det till stadens paraplysystem. Detta samarbete behöver
utvecklas ytterligare.

Förvaltningens förslag
Det finns ett stort behov av att fortsätta det pågående arbetet med införande av
systematisk dokumentation för vårdplanering och uppföljning inom stadens
missbrukarvård. Socialtjänstnämnden föreslås därför att ansöka hos
länsstyrelsen i Stockholms län om 700 000 kr till fortsatt projektverksamhet för
ytterligare ett år.
Ansökan avser
Projektledare
Lokaler
Administration, material
Aktiviteter, resor, utvärdering
Summa
_______________
Bilaga: Ansökan till länsstyrelsen

450 000
80 000
20 000
150 000
700 000 kr

