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Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala
missbruksvården
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka
om utvecklingsmedel med 151 tkr avseende perioden augusti 2007 – augusti 2008 för utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den
kommunala missbruksvården.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Rita Kahn
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ut en inbjudan till kommunerna i
länet att ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser inom ungdomsoch missbrukarvård. Ansökan om bidrag ska vara länsstyrelsen tillhanda senast
2007-03-15. En preliminär ansökan kommer att inlämnas och gäller under förutsättning att socialtjänstnämnden godkänner ansökan.
Inom ramen för Mobilisering mot Narkotika (MOB) startade under 2004 ett
samarbete mellan representanter från öppenvårdsmottagningar för unga med
missbruksproblem eller som befinner sig i riskzon för missbruk i de tre storstäderna. Samordnare för arbetsgruppen är Torkel Richert, forskare vid Malmö
högskola. Arbetsgruppens uppdrag var att arbeta fram ett underlag för att kunna göra en jämförande studie mellan städerna samt att byta erfarenheter mottagningarna emellan.
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De mottagningar som varit representerade är: Maria Ungdomsenhet och PUMAN inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende från
Stockholm, Maria Malmö samt Ungdomsteamet Mini-Maria NO, Ungdomsteamen på Hisingen och Väster från Göteborg.
Gruppen har träffats under två dagar vid två tillfällen per termin under tiden
som arbetet pågått och har finansierats av medel från MOB.
För att samla in data från de olika mottagningarna skapade arbetsgruppen ett
gemensamt frågeformulär som bygger på dokumentationssystemet DOK som
används av mottagningarna i Göteborg.
Under arbetets gång har behovet av ett enkelt dokumentationsprogram som är
anpassat till missbruksarbete med unga klart framgått. DOK är främst framtaget för vuxna missbrukare men arbetsgruppen har modifierat frågeblanketten
för att på ett bättre sätt passa unga.
Vid ett möte i december 2006 medverkade Ulla Jergeby från IMS (Institutet för
utveckling av metoder i socialt arbete), Socialstyrelsen. Ulla Jergeby ansåg att
det frågeformulär som utarbetats och de preliminära resultaten utifrån denna
var mycket intressant och arbetsgruppen fick löfte om fortsatt deltagande från
IMS där deras roll blir att dela med sig av den kunskap de besitter om hur dokumentationssystem ska vara beskaffade.
Målet för det fortsatta arbetet är att utveckla ett frågeformulär att användas för
att dokumentera de ungdomar/unga vuxna som vänder sig till kommunala
missbruksmottagningar för unga.
Syftet med systemet är att det skall användas för att
• beskriva målgruppen,
• utgöra ett statistikunderlag och
• vara ett första insamlande av data för vidare forskning.
En rapport innehållande jämförelser mellan de tre städerna och sammanlagt
395 ärenden är under bearbetning och kommer att vara klar i mars 2007.
Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, kommer att fortsätta att vara den
som organiserar och samordnar arbetet. På detta sätt säkerställs det vetenskapliga perspektivet. En koppling mellan forskning och praktik kommer att
ske även i det fortsatta arbetet.
Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen avser således fortsatt utveckling och färdigställandet av ett dokumentationsprogram för öppenvårdsmottagningar för ungdomar/unga vuxna med missbruksproblem. Ansökan görs i samarbete med Göteborg och Malmö.
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En representant för DOK-systemet har deltagit i arbetsgruppen vid ett tillfälle
för att delge gruppen hur systemet fungerar och är organiserat. Det finns goda
förutsättningar för att ett ”ungdomsformulär” kan läggas in i det redan befintliga datasystemet och på så vis inom en inte alltför avlägsen framtid kunna användas praktiskt av mottagningar i hela landet.
Förvaltningens synpunkter
I dagsläget finns det inget fungerande dokumentationssystem för att kvalitetssäkra det arbete som bedrivs på öppenvårdsmottagningarna för ungdomar/unga
vuxna. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att ett sådant system utvecklas
för att på ett bra sätt kunna beskriva målgruppen och för att analysera om de
metoder/insatser som görs idag är verksamma och därmed kunna utveckla behandlingsmetoder som tillgodoser målgruppens behov.
Förvaltningen ser också en stor vinst ur både behandlingsperspektiv och forskning i att samma system kan användas av alla öppenvårdsmottagningar i landet.
Förvaltningen ser mycket positivt på det samarbete som hittills skett mellan
städerna i denna fråga och föreslår därför att Socialtjänstnämnden beslutar att
hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel med 151 tkr
avseende perioden augusti 2007 – augusti 2008.
Parallellt med denna ansökan söker också öppenvårdsmottagningarna i Malmö
och Göteborg utvecklingsmedel från sina respektive länsstyrelser.
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