Minnesanteckningar 2017- 09-14
Central ledningsgrupp
missbruks- och beroendevård i Värmland

Närvarande
Monica Hammar, socialchef Hagfors
Monica Persson, socialdirektör Karlstad
Pär Johansson 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.
Inbjudna: Helena Norlin, avdelningschef Laromottagningen
Patrik Hultgren, verksamhetschef, allmänpsykiatrisk slutenvård
1.

Ordförande hälsar välkommen, deltagarna presenterar sig.

2.

Uppföljning av minnesanteckningar 170530, punkter som inte tas upp vid dagens möte.
- Frågan om publicering av minnesanteckningar på landstingets intranät och
www.regionvarmland.se är parkerad med anledning av pågående arbete med
landstingets ledningssystem och ”regionombildningen”.
- Leif Martinsson fortsätter stärka arbetet i lokala ledningsgrupper.
- Informationsöverföring och kommunikation mellan den politiska styrgruppen och
centrala ledningsgruppen: Pär Johansson, Mathias Karlsson och Åsa Löfvenberg deltar
vid styrgruppens möten.
- Dopning, Carolyn Isaksson kommer att bjuda in till informationsmöte med
Dopningsmottagningen i Örebro.

3.

ASP projektet, akutplatser för substansberoende, Patrik Hultgren nytillträdd
verksamhetschef deltar i resonemanget kring några centrala punkter i vårdkedjan.
Se hela vårdkedjan på infogad bild.
-

-

-

Polisen kommer till sjukvården med dem som bedöms ha ett vårdbehov.
När polisen lämnar över personen till hälso – och sjukvården
upphör LOB att gälla och vården blir frivillig.
För ASP patienterna görs första medicinska bedömningen av sjuksköterska, som
kallar på medicinsk konsult vid behov. Detta innebär förändring jämfört med
tidigare då läkare gjort första medicinsk bedömningen. På flera ställen i område
öppenvård införs liknande förändringar med sjuksköterska för första bedömning.
Det behövs kontinuitet och samlad kompetens för renodlad beroendeavdelning.

Avstämning med chefsläkare Charlotta Nelsson för att säkra patientsäkerhet i
vårdkedjan ska göras. Avstämningen dokumenteras. Carolyn Isaksson och Patrik
Hultgren ansvarar.
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De statliga medlen för första årets drift kvarstår hos Värmlands Vårdförbund över
årsskiftet 2017/18. Överföring i samband med start. Lokalanpassningen är på gång.
Riskbedömning ska göras. Utvärdering har diskuterats under projekttiden. Leif
Martinsson och Åsa Löfvenberg tar ansvar för att göra riskbedömningen och återuppta
arbetet kring utvärdering. Sedan tidigare finns beslut i CLGMBV om att Leif Martinsson
och Åsa Löfvenberg tar fram av samverkansavtal och finansieringsmodell för
presentation vid nästa möte.
Några angränsande frågeställningar tas upp och från diskussionen noteras följande:
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall; ”LVM patienter”, och samverkan mellan
socialtjänst och hälso och sjukvård. Önskvärt med mer av gemensamt arbetssätt i länet.
Idag finns inte gemensam socialjour. Behövs bättre kunskap behövs om hur många LVM
patienter som vårdas enligt HSL i väntan på plats på LVM-hem hos statens
Institutionsstyrelse SIS. Vård på ASP-plats kan vara en väg mot frivillig vård istället för
ett tvångsomhändertagande enl. LVM. Problematik som tillkommer när det gäller äldre
personer/patienter/klienter som tvångsvårdas enligt LVM berördes. Till frågan om
gemensamt arbetssätt diskuterades journalsystem, dokumentation och
informationsöverföring.

4.

Sprututbytesverksamhet. Lägesrapport Helena Norlin
En arbetsgrupp med deltagare från infektion, smittskydd, öppenvård, Individuell
läkemedelsnedtrappning ILN och Laromottagningen, beroendecentrum och
vuxenavdelningen Karlstad kommun har påbörjat arbete med att ta fram förslag till
uppbyggnad av verksamheten. LOKAL- frågan behöver lösas allra först då den har
betydelse för möjligheterna att samordna bemanningen. Centralt i vården ska vara att
arbeta ”här och nu” med öppen dörr för alla uppskattningsvis 1000 aktiva missbrukare i
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länet i syfte att minska smittspridning, fram för allt av hepatit C. Förekomsten av Hepatit
C bland missbrukare i Sverige är väldigt hög. Att kunna byta verktyg och få
möjlighet/motivation/vägledning till behandling, vård och stöd ska vara bärande delar i
verksamheten. Verksamhet i satellitmodell med Karlstad som bas.
Arbetsgruppen ska rapportera till styrgruppen i landstinget i oktober. Målsättningen att
landstingets före årsskiftet ska skicka in ansökan till Inspektionen för Vård och Omsorg
om att få starta får troligen revideras med hänsyn till tidsåtgången för att finna lämpliga
lokaler.
5.

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk – från upptäckt till
behandling. Vid förra mötet i maj 2017 diskuterades bar och unga och behovet av
sammanhållen process för barn och unga i risk. Sedan dess har länsöverenskommelsen
reviderats av den regionala beredningsgruppen Region Värmland. Mötet resonerar om
vikten av sammanhållet ansvar för båda länsöverenskommelserna. Denna ledningsgrupp
(CLGMBV) önskar överta ansvaret. Som konsekvens behöver representationen utökas.
Föreslås att länssamordnare för elevhälsan ska ingå, samt någon från den ”barn och
unga grupp” som finns inom område öppenvård/Kerstin Karlsson. Åsa Löfvenberg tar
fram formell skrivelse till beredningsgruppen och kontaktar samordnare för elevhälsan
samt Kerstin Karlsson, område öppenvård.
Planerad Workshop 4 oktober. Mathias Karlsson och Monica Persson står som inbjudare
till dagen. Uppföljningen av följsamheten till Länsöverenskommelse för barn och unga i
risk- och missbruk – från upptäckt till behandling visar på brister. Vi vet att barn och
unga med komplex problematik ofta kopplad till missbruk och beroende kostar mycket
lidande och behöver många resurser. Dags att förbättra – eller hur? Målgrupp:
Verksamhetsnära chef vid vårdcentral, socialtjänst, ungdomsmottagning, första linjen
för barn och unga, barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvårdspsykiatrin, elevhälsan.
Dagen kommer att innehålla fakta kring målgruppen, genomgång av
länsöverenskommelsen, fallbeskrivningar, goda exempel och eget arbete med lokala
handlingsplaner.

6.

Aktuellt i verksamheterna, laget runt, följande noteras,
- Utbildningar i ASI, Addiction Severity Index, strukturerad intervjumetod för att
kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. Intervjun sker i
samarbete med klienten. ASI-intervjun används också som underlag för planering och
utveckling av vård och behandlingsinsatser. I Hagfors utbildas ”ständigt” i ASI, viktigt
med evidensbaserade arbetsmetoder, dock påverkar personalomsättningen det
fördjupade utvecklingsarbetet.
- Uppmärksamhet på Hepatit C i vecka 40, med olika aktiviteter.
- Nytillträdd förbundschef Värmlands läns vårdförbund Pär Johansson är ute på
kommunrunda.
- Ny lagstiftning från årsskiftet 2017/18 om spelmissbruk genom förändringar i SOL och
HSL. Kompetens för behandling av spelmissbruk finns idag, men i liten omfattning.
Intresse finns på vårdcentral och på öppna psykiatriska mottagningar.
- Läkarsituationen på beroendecentrum har en tillfällig lösning i väntan på ny
rekrytering. Läkarbemanningen inom allmänpsykiatrisk slutenvård är även den ibland
svår att lösa.
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- Det pågår översyn av hela socialtjänstlagen, verkar som förändring kommer, så att
socialtjänsten kan få gå in med öppna tidiga insatser.
- Konsumentverket gör ett arbete kring överskuldsatta, en situation med kopplingar till
hälsa, missbruk och suicidprevention.
Möten vårterminen 2018
8 februari kl. 0830 – 10.30
19 april kl. 0830 – 10.30
Nästa möte
28 november 2017 kl. 11.30 – 13.30 inkl. lunch Lokal: grupprum F2, landstingshuset.
Kallelse och agenda kommer ca en veckan innan.

Vid pennan Åsa Löfvenberg
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