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Till
Socialtjänstnämnden

Delrapport och ansökan om fortsatta projektmedel
för projektet Operativ integration, ett
samverkansprojekt mellan Socialtjänstför valtningen,
Enheten för hemlösa, Beroendevården i Stockholm
och St:Görans psykiatriska akutmottagning.

Förslag
Socialtjänstnämnden ansöker om fortsatta projektmedel med 2 350 000 kr av
Länsstyrelsen för 2008 för rubricerade projekt.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dag Helin
Rita Kahn

Sammanfattning
Socialtjänstförvaltningen, Enheten för hemlösa ansökte och erhöll medel av Länsstyrelsen
med 2 100 000 kronor för 2007 i syfte att starta en lokalmässig samverkan med psykiatri
och beroendevård för personer med en grav missbruksproblematik i kombination med
psykisk ohälsa. Denna ansökan avser en fortsättning av projektet samt är en delrapport.
Mottagningen inrättades under april månad 2007 och är samlokaliserad med Enhetens
verksamhet. Mottagningen har läkarmottagning fyra dagar i veckan, två psykiatriker som
arbetar två dagar var i veckan och en sjuksköterskemottagning varje vardag.
Bakgrund
Verksamhetens syfte är att samordna socialtjänstens insatser med landstinget för hemlösa
personer med en multipel problematik. Många av Enhetens klienter har ”fallit mellan
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stolarna” genom det traditionella remissförfaranden mellan olika myndigheter, vilket
medfört att många inte kommer i kontakt med varken beroendevård eller psykiatri trots ett
stort behov. Gruppen hemlösa är skrivna på många olika ställen både inom Stockholm
och i andra delar av landet, vilket försvårat ett nödvändigt samarbete. Syftet är att få
tillstånd mer långsiktigt hållbara insatser med gemensamma utredningar,
behandlingsplaner och uppföljningar. Ett viktigt inslag i samarbetet är att också
genomföra neuropsykiatriska utredningar som underlag för adekvata insatser.
Delrapport
Mottagningen har blivit mycket välbesökt, läkarna har mellan 50-60 besök i månaden och
bokningslistorna är fulltecknade. Många av Enhetens klienter har nu, kanske för första
gången, en läkarkontakt och medicinerar regelbundet. Socialsekreterarna följer alltid med
vid första besöket, men har också möjlighet att konsultera läkarna i olika komplicerade
ärenden, vilket uppskattas då läkarnas kompetens tillför viktig kunskap i den planering
som socialsekreterarna ansvarar för. Sjuksköterskan gör olika provtagningar samt urin och
drogtester. Hon har också en egen mottagning tre dagar i veckan där hon kan ge antabus
eller annan medicin som läkarna ordinerat. För sjuksköterskan som ska samordna de två
läkarnas verksamhet har vissa problem uppkommit genom att läkarna kommer från två
olika områden inom landstinget och följaktligen dokumenterar i skilda datorsystem. Ett
annat är att behovet av neuropsykiatriska utredningar hos målgruppen är större än de
resurser som finns tillgängliga, både inom projektet och landstinget i övrigt.
De hittillsvarande erfarenheterna är mycket positiva både hos klienter och socialtjänst
som har fått möjlighet att slussa in personer med allvarlig ”dubbel” problematik till två
kunniga och engagerade läkare som båda har kompetens i beroendevård och psykiatri. De
har även vid behov följt med socialsekreterarna på hembesök i olika boenden. Just nu
pågår en diskussion om att genomföra en gemensam utbildning samt utveckla insatser för
hur man kan följa upp ADHD-utredningarna med adekvata sociala program för berörda
personer.
Vilka konkreta resultat som projektet genererar för de hemlösa kommer utvärderaren att
redovisa i samband med att projektet avslutas.
Ansökan gäller en fortsättning av projektet för ytterligare ett år samt är en redovisning av
hittills gjorda erfarenheter. De ansökta projektmedlen avser läkartjänsterna, den
heltidsanställda sjuksköterskan, projektledning (socialtjänsten), driftskostnader samt
medel för utvärdering med sammanlagt 2 350 000 kronor.

