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Utvärdering av Integrerat Team för Opiatberoende
Kriminalvårdsklienter (ITOK)
Ärendet
2007 påbörjades ett samverkansprojekt mellan Beroendecentrum Stockholm
och Kriminalvården. Representanter för Stockholms stad och
kranskommunerna inbjöds också att delta. Syftet med projektet var att skapa
ett integrerat team med uppgift att utreda opiatberoende klienter inom
kriminalvården, inleda behandling samt koordinera insatser från
kriminalvården, socialtjänsten och Beroendecentrum Stockholm. Målet var
att genom behandling för att hindra återfall i missbruk och kriminalitet efter
strafftidens slut. Sjukvårdens del i projektet finansierades genom
projektmedel från Hälso- och sjukvårdsnämnden. Landstingets del av
kostnaden för projektet har varit ca 2,6 mkr/år.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga utvärderingen till handlingarna.
Förvaltningens Synpunkter
Sammanfattning av utvärderingen
Projektet har utvärderats med hjälp av medel från Mobilisering mot
Narkotika (MOB). Utvärderingen omfattar tre områden:
o En socioekonomisk analys av projektet för att beskriva de
samhällsekonomiska effekterna av projektet
o En analys av samverkan i projektet för att identifiera hinder och
framgångsfaktorer samt föreslå hur det kan utvecklas
o En enkätundersökning bland patienter inom ITOK för att belysa
deras erfarenheter av projektet.
Utvärderingens resultat är mycket goda och visar på att projektet i stort
utgör ett exempel på väl fungerande samverkan. Rapporten pekar dock på
att det finns vissa utvecklingsområden vad gäller samverkan. Bl.a. anser
utvärderarna att socialtjänsten bör få större plats i arbetet. Resultaten av den
socio-ekonomiska utvärderingen visar på stora vinster för samhället i stort.
Bilagor:
1. Utvärdering av ITOK-projektet ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur
ett samverkansperspektiv
2. Patienternas inställning och attityd till underhållsbehandling vid ett
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Enligt utvärderarna leder även tidigt insatt läkemedelsassisterad
underhållsbehandling till minskade kostnader för sjukvården på sikt då
konsumtion av dyra insatser inom framför allt slutenvården minskar bland
patienterna när underhållsbehandling påbörjas. Konsumtionen av slutenvård
ökar över tid bland opiatberoende personer. Enkäten till patienter i
behandling visar också på goda resultat och majoriteten av deltagarna är
nöjda med behandlingen i programmet. Vidare har väldigt få personer
försvunnit ur behandling vilket är en viktig kvalitetsindikator för
läkemedelsassisterad underhålls behandling. För att göra en mer omfattande
studie av retention krävs dock längre tid och att fler patienter varit i
behandling under minst 2 år. Anledningen till detta är att andelen som
kvarstannat i behandling minst två år används som mått på retention.
Fortsättning för ITOK
Under 2009 integreras ITOK i ordinarie uppdrag till Beroendecentrum
Stockholm och projektmedel övergår i det nya ersättningssystemet för
beroendevård. Även Kriminalvården permanentar sin del av arbetet.
För att säkra fortsatt utveckling av samverkan kommer den koordinator som
samfinansieras med Kriminalvården även fortsättningsvis finansieras genom
anslag.
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