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Ärendets beredning
Rapporten har utarbetats inom socialtjänstförvaltningen i samarbete med
stadens utrednings och statistikkontor – (USK).
Bakgrund
Socialtjänstnämnden har uppdragit åt socialtjänstförvaltningen att fortlöpande
genomföra kartläggningar av missbrukssituationen i Stockholm. I uppdraget
ingår att redovisa statistik om missbrukare aktuella hos stadsdelsnämnderna
och socialtjänstförvaltningens Enhet för hemlösa, samt att visa på tendenser
inom missbruksområdet. Föregående räkning genomfördes år 2004.
Rapporten
En redovisning skedde i mars månad 2005 av missbruksutvecklingen i staden
åren 1996-2004. Föreliggande rapport kommer därför främst att redovisa de
aktuella siffrorna för 2006. Vissa jämförelser görs med tidigare mätningar.
Resultatsammanfattning
Totalt redovisas en liten minskning av antalet aktuella missbrukare från 20 år
och uppåt i årets räkning i förhållande till den mätning som gjordes 2004.
Trenderna hos de olika stadsdelarna är blandade.
Kartläggningen visar att en viss förskjutning i ålder skett uppåt inom
populationen. Åldersgruppen 25-44 år har minskat med 2 % medan
åldersgruppen 45-64 år ökat i motsvarande omfattning.
Karläggningen visar också att det skett en liten minskning av antalet
missbrukare i den yngsta åldersgruppen 20- 24 år.
Genomsnittsåldern för gruppen narkotikamissbrukare har ökat med ett år sedan
föregående mätning.
Andelen kvinnor i missbrukspopulationen har minskat något sedan föregående
mätning. Högst andel kvinnor finns på Norrmalm, Östermalm och Älvsjö.
Enheten för hemlösa har den lägsta andelen kvinnor. Proportionellt är andelen
kvinnor i den yngsta målgruppen betydligt högre än i den äldsta.
Periden 1996-2002 sjönk andelen alkoholmissbrukare medan andelen
missbrukare som hade någon form av narkotika som huvuddrog ökade. Vid
föregående mätning 2004 vände trenden. Den har befästs vid denna
inventering. Vid mätningstillfället 2006 rapporterades att 38 % hade någon
forma av narkotika som huvuddrog, medan 62 % hade alkohol som huvuddrog.
Bland narkotikamissbrukarna är amfetamin den vanligast använda drogen. Den
är även vanligast som huvuddrog. Cannabis och bensodiazepiner används
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oftast som ” blanddrog ” och opiater används av mindre än 10 % av
missbrukarna som huvudsaklig missbruksdrog.
Andelen rapporterade missbrukare som inte drogat under de senaste sex
månaderna vid mättillfället i oktober 2006 är 23 %. Rimligt att anta är att
dessa personer befinner sig i någon form av fungerande vård och
behandlingsprogram. Antalet som bedöms befinna sig i vårdprogram har
sjunkit från 892 personer år 2004 till 802 personer vid mätningen 2006. En
möjlig orsak är att detta delvis kan förklaras av ett utökat antal
lågtröskelplatser.
Den rapporterade andelen missbrukande personer med psykiska
funktionshinder har minskat sedan förra rapporteringen med 117 personer.
Minskningen kan troligtvis förklaras med en striktare bedömning av vilka
personer som har dubbla diagnoser.
Hemlösheten har minskat i den aktuella gruppen med 17 % i jämförelse med
mätningen 2004. Andelen hemlösa missbrukare är vid årets mätning 35,5 %
jämfört med 2004 då den var 41,8 %. En ökad tilldelning av försöks - och
träningslägenheter bidrar till den goda utvecklingen.
Något fler personer försörjer sig av eget arbete, en uppgång med 3,5 % jämfört
med föregående mätning. Beroendet av försörjningsstöd har ökat medan
insatser från försäkringskassan sjunkit.
Andelen inrikes födda fortsätter att minska inom missbrukspopulationen. 1996
var andelen 77,3 % medan den 2006 var 73,4 %.
Handläggarna har beskrivit vilka olika kontakter missbrukarna har med
socialtjänsten och andra vårdgivare/myndigheter. Där framgår klart att
grunden för de allra flesta insatserna är en kontakt med en socialsekreterare. 98
% hade träffat en socialsekreterare under det senaste halvåret. Även vid en
beskrivning av missbrukarens fortsatta behov har socialsekreteraren en
nyckelroll. Detta är dock kopplat till behov av sysselsättning, boende och
beroendevård/ öppenvård. Dessutom tillkommer en mängd andra insatser som
kan ses som en provkarta av insatser som en missbrukare behöver i sin
rehabilitering.
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