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debatt och brev

■ Hemlösa hör till vårt sam-
hälles allramest utsatta –
socialt, ekonomiskt och givet-
vis hälsomässigt, såväl fysiskt
sompsykiskt. Hemlösheten
har länge framstått som ett
mer ellermindre konstant
problem framför allt imen
även utanför storstadsregio-
nerna. JanHalldin ger i Läkar-
tidningen 10 och 11/2009 (si-
dorna 657-8 respektive 797-8)
en angelägen bild av dagsläget
– hurmånga som är hemlösa
och vilka problemde ställs in-
för, bland annat avseende häl-
sa och vårdbehov – och kom-
mermed olika förslag.

Jag kan glädja Jan Halldin och
andra som värnar Stockholms
hemlösa att vi nu är i full färd
med att förbättra vården för
denna utsatta grupp. Vi är
högstmedvetna
omde bristerna
med otillräckliga
och splittrade in-
satser, och ett om-
fattande förslag
somhar tagits
fram ska nu
genomföras. Vi
förbättrar också
kunskapslägetmed en sär-
skild analys som genomförs
under året för att ligga till
grund för insatserna från
2010. Tandvårdsbehoven och
hur avgiftningen fungerar ska
granskas. Analysen ska göras
ur såväl ett genus- som ett
etniskt perspektiv.

De utbredda problemenmed
missbruk och psykisk ohälsa
är imånga fall en bidragande
orsak till hemlöshetssituatio-
nen och förvärrar i sin tur
denna i en negativ cirkel som
är svår att bryta. Det är därför
inte så konstigt att tonvikten
inomvårdinsatserna för hem-
lösa har legat på beroende-
vård och psykiatri. Samtidigt
har detta inneburit att den so-
matiska vården har eftersatts.

Därför planerar vi tillsam-
mansmed Stockholms stad
en ny, större hemlöshetskli-
nik från halvårsskiftet 2010,
med ettmer omfattande upp-
drag som tydligt är delat i två
delar, somatik respektive psy-
kiatri ochmissbruk. De bägge
delarna ska givetvis arbeta in-
tegrerat, och samarbetamed
stadens enheter för hemlösa.

Klinikens målgrupp breddas
för att ge förutsättningar för
sammanhängande längre
vårdkedjor, och ett bredare
samordningsansvar för hem-
lösa ska omfatta även andra
vårdgivare, t ex vårdproces-
sermed akutsjukhusen.
Den uppskattade vårdcen-

tralen för hemlösa, Håll-
punkt, kommer att ingå som
en väsentlig del i den nya, ut-

vidgade kliniken
för hemlösa.
Somatiken, en

lågtröskelhuslä-
karmottagning,
ska erbjuda en
ökad geografisk
tillgänglighet bl a
genommobil,
uppsökande verk-

samhet. Eftervård på härbär-
gen för personer somhar skri-
vits ut från sjukhus är också
enmöjlighet.

Kring psykiatri- och beroen-
deproblematiken ska samver-
kanmed kommunernas soci-
altjänst förtydligas. Det före-
byggande, riskreducerande
arbetet kring smittskydd och
hälsorådgivning förstärks,
och särskild vikt ska läggas vid
HIV-smittade hemlösa där
det ordinarie vårdutbudet
inte passar. Även den särskil-
da kvinnomottagningen ska
utvecklas genomatt bli ökad
rörlighet och samverkanmed
frivilligorganisationer.

Hemlöshetskliniken bygger
på samverkanmed Stock-

holms stad,
men hemlös-
hetsproble-
matiken är
inte begrän-
sad dit. Där-
för tar vi nu
också initia-
tiv till ett
samarbete
med länets kommuner, via
Kommunförbundet Stock-
holms län (KSL). Vår gemen-
sammamissbrukspolicy för
beroendevården är ett fram-
gångsrikt exempel som vi
hoppas kunna efterleva.

Beroendevården och psykia-
trin i allmänhet är naturligt-
vis av största intresse för
hemlösa. På bägge områdena
har vi under den härmandat-
perioden startat ett ambitiöst
förändringsarbete. Utveck-
lade ersättningssystem, ökad
tillgänglighet genom fler be-
sök och stärkt brukar- och an-
höriginflytande är exempel på
detta. Vi tillförde också psyki-
atrin tolv nya vårdplatser för-
ra året.

Vi ser också med glädje fler
fristående vårdgivare inom
psykiatrin – till skillnad från
JanHalldin ser vi nämligen
konkurrensenmellan olika
vårdgivare som framför allt
en fråga om idéer och verk-
samhetsutveckling.
Målet ärmer och bättre

vård, så att våra begränsade
resurser räcker längre. Sam-
verkanmellan olika aktörer
kan snarast förbättras om vi
utnyttjarmöjligheten att skri-
va bra vårdavtalmed tydliga
krav – oavsett driftsformhos
vårdgivaren.

De framsteg som har gjorts i
den somatiska vården kan nu
komma också psykiatrin till
del. Inomberoendevården
har den fristående vårdgiva-
ren som finns i vårt län gjort

ett gott arbetemed en tidigare
mycket problemtyngd lands-
tingsdriven verksamhet.

Utgångspunkten för våra in-
satser för hemlösamåste gi-
vetvis vara att ge förutsätt-
ningar för en väg till ett tryggt
och vanligt livmed egen
bostad och försörjning. Det
går långt utöver hälso- och
sjukvårdens ansvar, somofta
handlar om attmildra de
hemlösas hårda tillvaro så att
inte deras situation ytterli-
gare förvärras.
Bra vård i tillräcklig omfatt-

ning, som tar itumed såväl
missbruk som somatisk som
psykisk ohälsa, är dock samti-
digt en grundförutsättning för
att utsattamänniskor överhu-
vudtaget ska kunna påbörja
vägen tillbaka.

Birgitta Rydberg
landstingsråd (FP) för

bl a psykiatri och folkhälsa
i Stockholms län

birgitta.rydberg@politik.sll.se

svar till jan halldin:
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läkartidningen nr 10 2009 volym 106 657

lt debatt Redaktör: Jan Lind 08-790 34 84
jan.lind@lakartidningen.se 

I boken »Hemlös –
med egna ord. Texter
av hemlösa männi -
skor 1997–2007« [1]

ger 57 hemlösa skakande
inblickar i hur det är att
leva som hemlös i Stock-
holm. Bokens texter har
ursprungligen publice-
rats i gatutidningen Situation Stock-
holm  åren 1997–2007. Åtta av de hem-
lösa författarna avled innan boken gavs
ut. I texterna ges bland annat exempel
på övergrepp som våld eller rån som
hemlösa ständigt utsätts för. En kvinna
berättar om den förnedrande situation
hon hamnat i: »Först förlorar man sin
bostad. Sedan sina personliga ägodelar
en efter en. Så försvinner all självre-
spekt och ersätts av självförakt. Som är
det tyngsta bagaget att bära med sig, blir
bara tyngre för varje år.«

Det tycks, av boken att döma, som om
hemlöshetsproblematiken i Stockholm
konserverats de senaste tio åren. Några
ljusglimtar finns dock. Sålunda tycker
tio hemlösa att det är bra att det har
öppnats en speciell läkarmottagning för
hemlösa. En hemlös anger att det är bra
med en speciell läkarmottagning, men
möjligheten att gå till en vanlig läkar-
mottagning måste finnas kvar så att
man inte blir särbehandlad och utpekad,
vilket kan uppmuntra till ytterligare se-
gregation. Onekligen något att tänka på.
Ett par hemlösa har fått flytta till lägen-
het. Att få möjlighet att skriva i Situa-
tion Stockholm har också gett ökad
självrespekt.

Stockholms stad kartlägger regelbun-
det antalet hemlösa. Enkäter skickas ut
till vårdgivare inom staden, landstinget
och frivilligorganisationerna, som fyller

i en enkät för varje hemlös. Definitionen
av en hemlös innefattar att man saknar
fast bostad [2]. De senaste kartläggning-
arna har gjorts på samma sätt och är
därför jämförbara. Den 15 april 2008 var
antalet hem lösa i Stockholms stad 3 081
personer – en minskning med 150 per-
soner sedan 2006 [2]. 

Ser man till enskilda stadsdelsförvalt-
ningar finner man stora variationer. Ett
par stadsdelsförvaltningar rapporterar
40–50 fler hemlösa 2008 än 2006
medan flera  andra rapporterar 40–50
färre hemlösa 2008 än 2006 [2]. Det
finns stora osäkerheter i kartläggning-
arna; bortfallet är okänt och kan variera
i stadsdelarna vid varje mät tillfälle.

Antalet hemlösa i Stockholm har de
senaste 10–15 åren enligt kartläggning-
arna legat relativt konstant på drygt
3 000 personer. I realiteten är
de sannolikt fler. Antalet
härbärgesboen de/uteliggare
natten till den 15 april 2008 i
Stockholms stad rapportera -
des vara 390, sannolikt var de
fler [2]. 

Socialstyrelsen har gjort
 nationella kartläggningar av
hemlösa vart sjätte år, senast
år 2005 [3]. I dessa finns siff-
ror för Stockholms stad. Soci-
alstyrelsen har en något bredare defini-
tion på hemlöshet och har också en
längre insamlingsperiod; en vecka jäm-
fört med ett dygn. Bland de hemlösa i
Sverige hade år 2005 33 procent psyk -
iska problem, 63 procent missbrukspro-
blem och 22 procent både psykiska pro-
blem och missbruksproblem [3]. 

Det vore av stort värde om man fortsätt-
ningsvis kunde slå ihop resurserna för
Socialstyrelsens och Stockholms stads
kartläggningar. På så vis kunde man till-
ämpa samma kriterier och effektivisera
insatserna vid utförande och resultat-
analyser.

Det har under senare år funnits ett
politiskt mål i Stockholm att omvandla

hyresrätter till bostadsrätter, vilket
gjort att hyresgäster som haft råd kun-
nat göra miljonklipp. Denna omvand-
ling har, även om den nu lagts i linda,
 bidragit till att det blivit ännu svårare
för hemlösa att få tillgång till lägenhe-
ter. 

Det finns i Stockholms stad försöks-
och träningslägenheter som kan anvisas
bostadslösa. Antalet förmedlade lägen-
heter var i Stockholms stad år 2001 138
och hade år 2007 ökat till 302. Av dessa
302 förmedlade kommunala värdar 288
medan endast 14 kom från privata vär-
dar. Enheten för hemlösa fick samma år
41 av de 302 lägenheterna [Clara Carls -
son, Bostads förmedlingen, Stockholm,
pers medd; 2008]. En glädjande nyhet är
att Fastighetsägarna i Stockholm lovat
att ta fram 100 nya försöks- och trä-
ningslägenheter [4]. 

Svårigheter kan uppstå både när den
bostadslöse ska få en försöks- eller trä-
ningslägenhet och när han/hon sedan
eventuellt ska få ta över ett förstahands -
kontrakt. Krav ställs som ti digare på att

hyresgästen är missbruksfri
och/eller har ändrat sitt be -
teende så att han/hon inte
längre är stör ande (om detta
varit orsak till vräkning).

Kraven har också blivit allt
större på hyresgästens ekono-
mi. Hyresskulder utesluter att
man får teckna ett eget hyres-
kontrakt. Några av de större
hyresvärdarna kräver dessut-
om att man under tiden som

man bor i en försökslägenhet ska betala
av på andra skulder [Clara Carlsson,
 Bostadsförmedlingen Stockholm, pers
medd; 2008].

Som framgår har många av dagens hem-
lösa missbruksproblem och/eller psy-
kiska problem. Tabell I visar att antalet
allmänpsykiatriska slutenvårdsplatser
inom Stockholms läns landsting mins -
kade med två tredjedelar 1993–98 [5].
Minskningen har fortsatt och antalet
vårdplatser var 2008 nere i 549. 

Antalet slutenvårdsplatser inom den
vuxna beroendevården i Stockholms
läns landsting minskade med två femte-
delar åren 1993–1998 [5]. Även denna
minskning har fortsatt, och antalet var

Dags att få bukt med 
hemlösheten i Stockholm
Brister inom främst bostads- och sjukvårdspolitiken, 
och problem med samverkan mellan olika vårdgivare, är
några orsaker till att vi inte fått bukt med hemlösheten.

JAN HALLDIN
leg läkare, med dr, Danderyd
jan.halldin@gmail.com

»Det tycks ...
som om
 hemlöshets -
problematiken
i Stockholm
konserverats
de senaste tio
åren.«
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I början av år 2000 skrevjag i Läkartidningen enartikel omhemlöshetenur ett Stockholmsper-spektiv [1]. Jag pekade blandannat på behovet av en spe-ciell öppenvårdsmottagningeller vårdcentral för hemlösa.En sådan öppnades på Söder iStockholm år 2001 och ficknamnetHållpunkt.År 2005 startade Ersta-backen – ettmedicinskt stöd-boende för hemlösamed i dagnio vårdplatser. Dessa tvåsjukvårdsresurser har till-kommit för att öka hemlösasmöjligheter till vård och be-handling – resurser somdehemlösa själva är positiva till.Numera finns också Pelar-backen – ett projekt som en-heten för hemlösa inom soci-altjänstförvaltningen i Stock-holms stad driver. Projektetsyftar till en samlokaliseradoch integrerad vård tillsam-mansmed enheten för hemlö-sa. Två läkaremed dubblakompetenser (psykiatri ochberoendevård) och en sjuk-sköterska ingår i projektet,ochman arbetarmed utred-ning och behandling [2].
Det finns planer på att tillhösten 2010 samordna allaöppenvårdsinsatser för hem-lösa inklusive sjukvårdsinsat-serna vidHållpunkt och Pe-

larbacken till ett speciellthemlöshetscentrumpå enhe-ten för hemlösa.
Dessa insatser är viktiga förpersoner som redan har ham-nat i hemlöshet. För att kom-ma tillrättamed hemlöshetenur ett större samhällsper-spektiv, det vill säga förhindraatt fler personer blir hemlösaoch se till att dagens hemlösakommer ut ur sin situation,krävs helt andra,mer övergri-pande åtgärder.

Jag har i en artikel i Läkar-tidningen 10/2009 (sidorna657-8) pekat på dagens otill-räckliga slutenvårdsresurserinom allmänpsykiatri och be-roendevård inomStockholmsläns landsting.

Jag anser attman i Stock-holms län till att börjamedbör inrätta ett par dygnet-runt-öppna psykiatriskaakutmottagningar sombörvara gemensamma för psy-kiskt sjuka ochmissbrukare.Till varje sådan akutmottag-ning bör kopplas en akutav-delningmed platser för akutpsykiskt sjuka och förmiss-brukare i behov av innelig-gande avgiftning.Efter avgiftning behöverden hemlösemissbrukarenofta komma till ett behand-lingshem eller boende därhan/hon kan få rehabiliteringoch stöd/omvårdnad för attdärefter fåmöjlighet att kom-ma till en tränings- eller för-sökslägenhet. Hemlösamiss-brukare som inte accepterardrogfria alternativ bör erbju-

das lågtröskelboenden utankrav på absolut drogfrihet.Omvi fortfarande ska kun-na kalla Sverige för ett väl-färdsland är det nödvändigtatt allamedborgare får till-gång till en bostad. Därförmåste det finnas tillräckligtmed hyreslägenheter så attbland annat hemlösa som intehar allvarligamissbruks-och/eller psykiska problem,somkräver speciella insatserenligt ovan, har enmöjlighetatt komma in på bostads-marknaden och få tillgång tillen egen lägenhet.Samverkanmåste också skei praktikenmellan hälso- ochsjukvårdens olika aktörer,men ocksåmellan hälso- ochsjukvård och socialtjänst, bo-stadsförmedling samt frivil-ligorganisationer.Vårdenmåste styras så attkortsiktiga ekonomiska vinst-intressen inte hela tiden till-låts leda till att konkurrens-och revirtänkande får domi-nera. Hur detta i praktikenska gå till i dagens politiskastyrning har jag svårt att svarapå.

En grundförutsättning är san-nolikt att breda överenskom-

melser görsmellan samtligapolitiska partier ochmellankommuner och landsting.Detta för att vi ska kunnauppfylla hälso- och sjukvårds-lagens portalparagraf om engod vård på lika villkor förhela befolkningen och att demed störst vårdbehov ska haföreträde.
Dessutommåste vi få tillba-ka en helhetssyn på hemlösa,missbrukare och andra utsat-ta grupper så attmännisko-värdet i vården bevaras.Det finns skäl att i dag, i vis-sa utsatta områden, exempel-vis i vissa stadsdelar och för-ortskommuner till Stock-holm, inrätta speciella social-läkarteam för att bevaka demest utsatta gruppernas situ-ation – vilket jag föreslagit i enartikel i Läkartidningen [3].

Sammanfattningsvis: Att vihittills i vårt land inte förmåttkomma tillrättamed hemlös-hetsproblematiken beror påatt vi huvudsakligen koncen-trerat oss på, i och för sig nöd-vändiga, insatser för att för-bättra situationen för de somredan lever i hemlöshet.För attminska och på siktse till att inga av våramed-människor hamnar i ochtvingas leva i hemlöshet, ochför att dem somnu lever ihemlöshet ska kommaur sinsituation, krävs dock andramer övergripande åtgärderinom främst bostads-, social-tjänst- och sjukvårdspoliti-kens områden.Dessutombörvi föra en politik som gör attsamverkan och inte konkur-rens främjas bland hemlös-hetsområdets olika aktörerinom landsting, kommuneroch frivilligorganisationer.Jag vill avslutamed en diktav poeten och uteliggarenTobias Lindkvist, som avledår 2006. Dikten heter »BesökpåMaria«, är skriven 2002och ingår i diktsamlingen»Tankar och betraktelser frångatan« [4]. Dikten illustrerarpå ett finstämt och precist

Åtgärdspaket mot hemlöshetHemlöshetspolitiken har huvudsakligensatsat på åtgärder för att underlätta förpersoner som lever i hemlöshet. För attmänniskor inte ska hamna i hemlöshetoch för att redan hemlösa ska kommaursituationen krävsmer övergripande åtgär-der inom främst bostads-, socialtjänst-och sjukvårdspolitikens områden.

JAN HALLDIN
leg läkare, med dr,Danderyd
jan.halldin
@gmail.com

»Om Sverige ska kunna kallas ettvälfärdsland måste alla medbor-gare ha tillgång till en bostad. Där-för är det nödvändigt att det finnstillräckligt med hyreslägenheter.«
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»Målet är mer
och bättre vård,
så att våra
begränsade
resurser räcker
längre.«

Jan Halldin har i två debattinlägg
i LT 10/2009 och 11/2009 kritise-
rat arbetet med hemlösa i Stock-
holm. Här svarar landstingsrådet
Birgitta Rydberg (FP).


