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Ansökan om utvecklingsmedel för utveckling av vården för
personer med tungt missbruk
Bilaga: PM

Ärendebeskrivning
Rubricerade ansökan om utvecklingsmedel ligger inom ramen för regeringens
satsning på utveckling av vården för personer med tungt missbruk. Totalt 250
miljoner kr i s.k. stimulansmedel/statsbidrag är avsatt för år 2007 och medlena
tilldelas via Länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Norrbottens län har erhållit 6,6
miljoner att fördela år 2007 till detta ändamål.
Regeringens intention med statsbidraget är följande:
• Det ska ge långsiktiga hållbara förutsättningar för utveckling och
finansiering av missbruksvården.
• Det bör ges på ett sådant sätt att förändringsarbetet kan bedrivas inom
ordinarie verksamhet.
• Strategin för vården bör vara gemensam för alla berörda aktörer som
socialtjänst, beroendevård, psykiatri, tvångsvård och kriminalvård.
Redovisning av beviljade statsbidrag
Aktörerna ska lämna delrapporter av förbrukade medel efter varje år till
Länsstyrelsen. Slutrapport, ek onomisk redovisning och utvärdering ska
inlämnas efter bidragstidens slut.

Förvaltningens yttrande
Ansökan om utvecklingsmedel till projekt för utveckling av vården för
personer med tungt missbruk avser att ytterligare stärka Hammarbakkens
utrednings- motivationsenhet i S Sunderbyn.
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Hammarbakken har genom gått stora förändringar avseende insatser,
behandlingsinnehåll och utredningsmetodik de senaste 5 – 6 åren.
Behandlingsmetoderna har evidens i forskningen och utredningsarbetet har
utvecklats till att bättre möta missbrukaren utifrån alkoholens/drogens
nedbrytande av den mentala och fysiska hälsan. Behandlingstiden vid
Hammarbakken varar oftast 6 månader och efterföljs av 3 månaders
utslussning till eget boende. Väl ute i den egna bostaden händer saker som
kan betecknas som en svaghet i processen till ett drogfritt liv. En motivations
nedgång inträffar och förmåga att följa den livsstilsförändring som vistelsen
på Hammarbakken inneburit förslappas. I det läget blir det en återinskrivning
på Hammarbakken med fortsatta behandlingsinsatser som följd. I denna fas
blir det tydligt vilka processer som behöver startas och klienten får en djupare
insikt och vill arbeta vidare med sina problem.
Projektets syfte är härvidlag att utforma ett långsiktigt stöd till personer med
tungt missbruk så att ett minskat antal återgår till tungt missbruk och klarar
ett liv utanför institution. Det primära är att klienten klarar av att avhålla sig
från återfall till missbruk och att sköta sin bostad utan störningar. Stödet ska
utformas så att Hammarbakken erbjuder kontinuitet i kontakten med
behandlare under lång tid. Det individuella stödet från behandlare/kontaktperson följer klienten så länge det finns ett behov från klientens sida.
Stödet kommer på sikt att glesas ut men kommer kanske aldrig helt att
upphöra.
Resurser
Under projekttiden kommer sex behandlare/kontaktpersoner vid
Hammarbakken att stödja 1 – 2 klienter. Totalt omfattas projektet av 6 – 12
klienter.
Tidplan
Projekttiden är 2008-01-01 – 2008-12-31.
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Ekonomi
1,5 Behandlingsassistent
Utbildningsinsatser CRA, MI
Leasingbil inkl drift
Örviga kostn
Summa total

468 000 :90 000:61 500:5 000:________
624 500 :-

Utvärdering
Genomförs genom uppföljningsinstrument, ASI (Addicition Severity Index)

Förvaltningens förslag till beslut
Hos Länsstyrelsen i Norrbottens Län ansöka om 623 000 kronor för
utvecklande av vården av tunga missbrukare.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämnden beslutar
Hos Länsstyrelsen i Norrbottens Län ansöka om 623 000 kronor för
utvecklande av vården av tunga missbrukare.

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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