Unga personer inom missbruksoch beroendevården

Nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning

Syfte & frågeställningar
Syftet med rapport en är att ge en bild av om unga människor får den hjälp och det
stöd som de har behov av inom missbruks- och beroendevården.

 Hur fungerar samverkan när det finns behov av betydande insatser från både
kommun och hälso- och sjukvård för personer i åldern 18-25 år?
 Hur fungerar socialtjänstens myndighetsutövning för åldersgruppen 18-25 år som
har missbruks eller beroendeproblem? (i vissa fall även 15-18 år)
 Hur fungerar samverkan mellan socialtjänsten och HVB när det gäller
åldersgruppen 18-25 år?

Resultat samverkan


Svårt för många unga personer med dubbeldiagnoser att få tillgång till
behandling för psykisk ohälsa inom rimlig tid



Fungerande intern samverkan är viktig för att unga personer ska få rätt hjälp
inom missbruks- och beroendevården



En god samverkan är ofta personbunden



Verksamheters tillgänglighet kan förbättras



SIP är ett bra sätt att samverka



Boendeort påverkar unga personers förutsättningar att ta del av vård och
behandling



Vissa svårigheter med i samverkan i samband med utslussning från HVB

Resultat myndighetsutövning
Allvarliga brister inom socialtjänstens myndighetsutövning. De allvarligaste
handlar om att nämnderna:
 har svårt att klara skyndsamhetskraven i handläggningen
 inte alltid gör skyddsbedömningar i samband med att en anmälan om oro
inkommer
 inte utreder klienternas situation trots alarmerande uppgifter
 inte i tillräckligt hög utsträckning överväger tvångsåtgärder när uppenbara
vårdbehov finns och där den enskilde avbryter eller inte samtycker till frivilliga
insatser
 inte utreder och dokumenterar händelser av betydelse, vilket bland annat kan
leda till att besluten inte motsvarar den enskildes behov

Vad behöver göras?
 Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting och hitta långsiktiga
och hållbara lösningar när det gäller samverkan mellan socialtjänst och
vuxenpsykiatri vid samsjuklighet
 säkerställa att individuella planer (SIP) upprättas för enskilda som har behov av
insatser av både socialtjänst och hälso- och sjukvård, och som samtycker till det

 Se över intern samverkan för att säkerställa att klienter/patienter får den hjälp och
vård som de behöver
 Säkra tillräcklig bemanning med nödvändig kompetens inom socialtjänsten
 Regelbunden kompetensutveckling vad gäller såväl missbruksfrågor och
myndighetsutövning som situationen för unga personer med missbruks- och
beroendeproblem

