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STABEN

Handläggare: Christina Högblom
Telefon: 508 25 606

Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt
implementering av ASI inom stadens
missbrukarvård
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan hos länsstyrelsen om 800 000 kr i
stimulansbidrag till fortsatt implementering av den systematiska bedömningsmetoden
ASI, inom stadens missbrukarvård
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Socialtjänstförvaltningen har i avvaktan socialtjänstnämndens beslut lämnat in en ansökan
om stimulansbidrag om 800 000 kr till länsstyrelsen daterad 2007-06-11. Ansökan avser
fortsatt bidrag för att implementera den systematiska bedömningsmetoden ASI (Addiction
Severity Index) inom stadens missbrukarvård.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt.

Bakgrund
I mars 2004 gav Kommunstyrelsen i Stockholm stadsledningskontoret i uppdrag att i
samråd med socialtjänstnämnden utveckla arbetsmetoden ASI (Addiction Severity Index)
som stöd vid utredning, uppföljning och utvärdering inom missbrukarvården.
Med stöd av kompetensfonden genomfördes under perioden 2005-04-01--2006-11-31 det
stadsövergripande projektet ”Utbildning i utredningsmetodik, dokumentation och
uppföljning samt ASI” inom missbrukarvården för vuxna i Stockholms stad. Syftet var att
genom kompetensutveckling och bättre rutiner förbättra stödet till den enskilde
missbrukaren och öka dennes delaktighet i behandlingsplaneringen. Inom ramen för
utbildningsprojektet genomfördes utbildning i ASI, lagstiftning, utredningsmetodik,
dokumentation och uppföljning av insatser. Målgruppen för utbildningsprojektet var
handläggare och arbetsledare inom stadsdelsförvaltningarnas missbruksenheter samt
berörda sektioner inom socialtjänstförvaltningens Enhet för hemlösa. Under projekttiden
införskaffade Stockholms stad dataprogrammet ASI-net som anpassades och kopplades
till stadens journalföringssystem ”Paraplyet”.
2006 sökte och beviljades Stockholms stad 700.000 kr av länsstyrelsen inom satsningen
”Vårdöverenskommelser inom missbrukarvården” för att fortsätta utveckla arbetet med
implementering av ASI inom stadens missbrukarvård. Detta projekt startade 07-04-01 då
en ny heltidsanställd projektledare anställdes. Projektledaren har till uppgift att fungera
som samordnare och metodstödjare för ASI-arbetet i staden.

Projektmål
•
•
•
•
•
•

Fortsätta stödja enhetschefer i införandet av ASI lokalt och i att skapa bestående
strukturer för ASI och utrednings- och uppföljningsarbetet i sin helhet.
Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna fortsätta utveckla en gemensam grund för
ASI i staden och stödja kunskapsöverföring mellan dessa.
Genomföra grund- och vidareutbildning i ASI, seminarier m.m. utifrån stadens behov.
Genomföra utbildning i statistik och stödja användningen av ASI för
gruppsammanställningar och som uppföljnings- och statistikinstrument.
I samarbete med IMS vid socialstyrelsen och andra myndigheter och vårdgivare
fortsätta utveckla metoderna för systematisk vårdplanering och uppföljning.
Stödja användningen av den nya versionen av det elektroniska ASI-netprogrammet
som kopplas till stadens dokumentationssystem.

Förvaltningens förslag
Det tar lång tid att utveckla och implementera nya arbetsformer inom stadens
missbrukarvård. Arbetet behöver framförallt utvecklas när det gäller uppföljningar på
individ och gruppnivå samt hur man beskriver klientgrupper och utifrån dessa kunskaper
planerar och prioriterar insatser. Målsättningen är att bedömningsmetoden ASI ska utgöra
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ett naturligt inslag i utredning, vårdplanering och uppföljning av insatser inom stadens
missbrukarvård samt att uppgifter från ASI-intervjuerna ska kunna användas som
underlag för verksamhetsplanering, statistikinsamling m.m.
Det är förvaltningen bedömning att det är nödvändigt att pågående projekt får fortsätta
ytterligare ett år. För att kunna finansiera och genomföra år två av projektet har
socialtjänstförvaltningen i avvaktan socialtjänstnämndens beslut lämnat in en ansökan till
länsstyrelsen om 800 000 kr i stimulansbidrag. Bidraget söks ur de statliga medel som
avsatts under år 2006-2007 för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.
Länsstyrelsen i Stockholms län har 64,4 mkr att fördela till länets kommuner under 2007.
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden godkänner ansökan om 800 000 kr.

Ansökan till länsstyrelsen år 2
Projektledare
Lokaler
Administration, material
Aktiviteter, resor, utvärdering
Sökt bidrag

--------------------------Bilaga: Ansökan till länsstyrelsen

550 000
80 000
20 000
150 000
800 000

