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§ 11
Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2022/40

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Samsjuklighetsutredningen har haft i uppdrag att föreslå hur
samordnade insatser kan ges när det gäller vård och behandling
samt hur stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Syftet med uppdraget
har varit att skapa förutsättningar för att personer med
samsjuklighet kan erbjudas en samordnad, behovsanpassad och
patientcentrerad vård och omsorg och få tillgång till de medicinska,
farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov
av. Sammantaget ställer sig förvaltningen positiv till betänkandets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
"Förslaget till förändringar och framför allt delvis ändrat
huvudmannaskap för behandling av beroendeproblematik innebär
vissa förbättringar, men det finns också delar som måste arbetas
vidare på för att inte resultatet skall bli att mellanrummet mellan
stolarna flyttas på.
Alltför mycket fokus ligger på den medicinska delen av
behandlingen, men många med beroendeproblematik behöver flera
åtgärder. Den medicinska delen kan vara en del i behandlingen, men
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det finns anledning till oro för att vården av beroendesjuka blir helt
och enbart medicinsk och att de behandlingsmetoder som
tolvstegsbehandling, KBT-behandling med mera kommer i
skymundan. Dessa behandlingar kan ske både i öppenvårdsform
och i behandlingshem. Många gånger behöver behandling också
följas upp efter avslutad behandling. Det finns också många
klientorganisationer som gör värdefulla insatser i synnerhet med
eftervård och som ett stöd i att upprätthålla nykterhet och drogfrihet
och att fylla tomrummet efter missbrukarlivet med ett meningsfullt
innehåll. För de som levt länge i ett avancerat missbruk finns det
också ofta stora behov av åtgärder för att få ordning på det sociala
livet och detta kommer även i fortsättningen att vara socialtjänstens
ansvar.
Även de anhörigas roll måste beaktas. De anhöriga måste lyssnas på
och få det stöd de behöver. Det finns också en oklarhet när det
gäller placeringar i HVB-hem – socialtjänsten skall kunna bevilja
placering, men sjukvården ha behandlingsansvaret? Denna
ansvarsfördelning måste få en lösning."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2022/40-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Från delar
till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet Remissvar
 HÄ 2022/40-1 Remissbrev - Från delar till helhet (SOU
2021:93)
 HÄ 2022/40-1.1 Från delar till helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser
till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)
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