Minnesanteckningar 2017- 05 -30
Central ledningsgrupp
missbruks- och beroendevård i Värmland

Närvarande
Moncia Hammar, socialchef Hagfors
Monica Persson, socialdirektör Karlstad
Bengt Palo, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Leif Martinsson, utvecklingsledare landstinget/Värmlands läns vårdförbund
Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri, område öppenvård
Mathias Karlsson, områdeschef öppenvård landstinget, ordf.
Åsa Löfvenberg, utredare landstinget, sekr.
1. Ordförande hälsar alla välkomna.
2.

Återblick på minnesanteckningar från den centrala ledningsgruppens konstituerande
möte 6 mars 2017. Då fattas enhälligt beslut om uppdraget – att implementera
Länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland samt

länsöverenskommelsen vid dopningsmissbruk.
- Kort diskussion kring publicering av minnesanteckningar (förutom utskick till
deltagarna); på Värmlands läns vårdförbunds hemsida, under
utvecklingsområde/styrgrupper. Dock behöver de även finnas på landstingets intranät,
förmodligen även på Region Värmland i anslutning till beredningsgruppen, Åsa
Löfvenberg tar reda på och återkommer vid nästa möte.

3. Aktuella lägesrapporter
-

Leif Martinsson om arbetet med lokala överenskommelserna för vuxna mellan
primärvård, psykiatri och socialtjänst i de fem lokala ledningsgrupperna.
Förteckning över vilka personer som ingår finns här – lokala ledningsgrupper.
Tydlighet och följsamhet i ansvarsfördelning av insatser för klient/patient finns. De
landstingsdrivna vårdcentralerna deltar i arbetet, medan de privat drivna inte
deltar. Ca 20% av befolkningen har valt privat vårdcentral. För att förstärka arbetet
utöver det som sker i de lokala ledningsgrupperna föreslås 1/ att arbetet med vård
och stöd vid missbruk och beroende aktualiseras i hälsovalsrådet, Åsa kontaktar Lars
Gohde. 2/Att Leif Martinsson bjuds i att medverka på ett av höstens ALLmöten
3/ Leif Martinsson bör också få möjlighet att återkommande (årligen?) träffa
verksamhetscheferna inom område öppenvård.

-

Monica Persson förmedlar lägesrapport från Karlstad kommun om ”område barn
och unga – från upptäckt till behandling”. Barn och unga kan vara aktuella i flera
kommunala verksamheter, detta kan vara en orsak till att informationsöverföring
och samordning mellan handläggare måste ägnas förstärkt uppmärksamhet. En
annan observerad brist finns kring för låg användningen av screening verktyg (tidig
upptäckt), vilket även framkommit under Leif Martinssons revidering av läns
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överenskommelsen för barn och unga. I verksamheterna finns medvetenhet om att
man inte använder screening verktyg i tillräcklig omfattning.

4.

1

-

Carolyn Isaksson om att riskbruk/beroende/missbruksområdet måste aktualiseras i
öppenvårdens barn och unga grupp som Kerstin Karlsson ansvarar för. Uppdragen
för ungdomsmottagning och första linjen kanske även BUP kan behöva förtydligas
kring riskbruk/beroende.

-

Allmänt resonemang: En tidig indikator för barn i risk är språkutvecklingen, vilket
BVC screenar för vid 2 ½ år. Upptäckt sker idag oftast i skolan. Karlstad kommun har
avsatt 10 miljoner för att arbeta med att öka skolnärvaron. Det kan behövas en
omprövning av förhållningssättet gentemot barn i risk, dels att uppmärksamma
dem/öppenhet för professionellas oro, dels att ha samma förväntningar på de
barnen som på alla andra barn. Det är uppbenbart att socialtjänst och hälso- och
sjukvård behöver en gemensam process för barn och unga i risk. Påminnelse om att
verktyg/metoder ska användas lokalt underlättas av enkelhet och visualisering av
verktygslådan.

-

Monica Persson fäster fokus på gruppen med komplex problematik, finns inga
verksamma metoder, MP citerar en klient ”man kan få av det som finns men inte
det man har behov av”. SBU konstaterar i rapport 263/2017 att det finns stort antal
vetenskapliga kunskapsluckor inom tre breda områden; barn och ungdomar, äldre
samt socialtjänst och LSS. Fler primärstudier behövs! Erfarenhetsmässigt
konstateras dock att sättet en enskild professionell hanterar möte och relation till
den unga verkar dock ibland kunna uppväga bristen på metoder och evidens.

-

När vi summerar diskussionen blir det tydligt att den planerade workshopen i höst
bör fokusera på barn och unga. Syftet bör vara att mobilisera och inspirera aktörer
och intensifiera implementeringen av läns överenskommelsen för barn och unga.
Planeringsgrupp tillsätts med Carolyn Isaksson, Leif Martinsson, Åsa Löfvenberg
samt ännu inte utsedd kommunrepresentant för att jobba med innehåll och
genomförande. DATUM ändras från den 12 september (krock bl.a med
aktualitetskonferens, Nya perspektiv) till den 4 oktober 2017.

ASP projektet, akutplatser för substansberoende. Projektet beställdes av länets
kommuner, landstinget och polismyndigheten genom region Värmland. Beslut nu taget i
hälso och sjukvårdsledningen om att inrätta ASP-enhet. Styr- och arbetsgrupp avslutar
sina uppdrag. Det finns en plan för hur lokaler, bemanning och vårdkedja ska fungera.
Politiskt ansvar övertaget av den politiska styrgruppen 1och denna grupp CLMBV tar över
visst ansvar framförallt för samverkansavtal och finansieringslösning, från och med år
två.

Marianne Utterdahl, Mats Sandström, Kenneth Eriksson och Carola Bolmstedt.
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Finns statsbidrag, 5 miljoner kronor, som finansierar drift år ett. Bengt Palo kontaktar
Charlotta Toreheim, controller landstinget för öppenvården om hur pengarna kan föras
över till landstinget för avsett ändamål. Plan och kalendarium ska upprättas inför
ordinarie drift. Redovisas vid årets sista möte, Åsa Löfvenberg ansvarar.
5.

Sprututbytesverksamhet. Landstingsstyrelsen tillstyrkte inrättande av
sprututbytesprogram 2014-11-18 (LK//142456) (motion LK/130970) samt att det ska
ingå i gällande uppdrag för utveckling av missbruks- och beroendevården. Arbetet
påbörjades därefter inom infektionskliniken men på grund av bristande tillgång på
lämpliga lokaler avstannade arbetet. För att möta kraven i lagändringen 2017 uppdrog
Hälso- och sjukvårdsledningen till område öppenvård 2017-03-22 (LK/170019) att arbeta
fram ett förslag på hur sprututbytesprogram kan erbjudas inom landstinget, till att börja
med där behovet är störst. Tillstånd för verksamheten söks hos inspektionen för vård
och omsorg, en rad villkor ska uppfyllas, bland annat om hur samarbete mellan olika
vård- och behandlingsformer ska gå till och vilka rutiner som ska tillgodose behovet av
informationsöverföringen mellan hälso och sjukvård och socialtjänst. En styrgrupp är
tillsatt för att ta fram detaljerad plan för införandet av sprututbytesverksamhet i
Värmland. I styrgruppen finns Karlstad kommuns vuxenavdelning med. Första mötet
hålls innan sommaren. Mer information vid nästa möte.

6.

Rapport från SKL nätverket MILK, Bengt Palo och Monica Hammar deltog. Bland de
ämnen som togs upp fanns beroendeproblematik bland ensamkommande unga,
spelmissbruk kommer att ingå i nästa upplaga av nationella riktlinjer vid missbruk och
beroende. Finns viss otydlighet i nuvarande riktlinjer kring vem/profession/kompetens
som får utföra vissa insatser, det skiljer beroende på huvudman. SKL tar fram en
handlingsplan för unga 13–29 år med riskbruk/missbruk/beroende. Öppet för
medlemmarna att lämna förslag och synpunkter till handlingsplanearbetet. Anna-Karin
Törnqvist föreslås ta Värmlands sista plats i nätverket. Anna-Karin är idag
verksamhetschef psykiatrisk slutenvård, från första september 2017 utvecklingsledare
psykiatri i område öppenvård. Nästa MILK möte 5 – 6 oktober 2018.

7.

Rapport från politisk styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i
Värmland 19 maj 2017. Styrgruppens uppdrag är framförallt ”säkerställa att
verksamheten når sina mål enligt länsöverenskommelsen 2016-02-20”. Styrgruppen ska
årligen till huvudmännen redovisa en rapport som beskriver utfall av
länsöverenskommelsen, hur samverkar huvudmännen på lokal nivå för att erbjuda
värmlänningen en tillgänglig, jämlik och hållbar vård. Styrgruppen ska kunna föreslå den
centrala ledningsgruppen att genomföra uppdrag, utredningar och uppföljningar.
Protokollen ska diarieföras hos landstinget i Värmland med kopia till Värmlands läns
vårdförbund. Styrgruppens arbete ska redovisas till respektive huvudman, landstinget
samt Värmlands läns vårdförbund, framför allt genom att protokoll skickas för
kännedom. Som beredande tjänsteperson har Åsa Löfvenberg utsetts.
Den politiska styrgruppen övertar ansvaret för ”förbättrade stöd och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer” och man förväntar sig
rapport från CLMBV om hur arbetet fortskrider. Politiska styrgruppen har sitt nästa möte
i november 2017.
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8.

Dopning. Carolyn Isaksson kontaktad av Tommy Strandberg, Örebro. Det pågår
förberedelser för inhämtning av synpunkter och erfarenheter i hela sjukvårdsregionen
inför start av nationellt kompetenscentrum för dopning. Ärende är nu skickat till hälsooch sjukvårdsledningen om att ta ställning till att tacka ja till förfrågan från Tommy
Strandberg om att komma till Värmland. Idag finns nio personer från Värmland i Örebro
för utredning och behandling.
Dopning ingår i länsöverenskommelsen och arbete pågår i länet framförallt via
länsstyrelsens ANDT-arbete. Hälso- och sjukvården är dock ännu inte så aktiva. Från
kommunerna framförs att problem kopplad till användande av dopningspreparat finns,
det är positivt att hälso och sjukvården tar itu med de medicinska konsekvenserna som
är kopplade till skadligt bruk av dopningspreparat.

9.

Spetskompetens. Bengt Palo påminner om möjligheten att vid behov adjungera
personer med spetskompetens inom olika områden till CLMBV.

10. Mötesdatum i höst 14 september kl. 0830 – 10.30 Lokal: grupprum F2, landstingshuset
28 november kl. 11.30 – 13.30 inkl. lunch Lokal: grupprum F2, landstingshuset
Påminnelse och agenda kommer ca en veckan innan.
Vid pennan Åsa Löfvenberg

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND + LANDSTINGET
ANSVAR FÖR LEDNING OCH STYRNING AV MISSBRUKS-OCH
BEROENDEVÅRD I VÄRMLAND
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