
                                                       
                          

                                Minnesanteckningar 2017-11-28  
                                                                     Central ledningsgrupp  
                                                                           missbruks- och beroendevård i Värmland 

1 
 

 

 
 

Närvarande  
Monica Hammar, förvaltningschef Forshaga 
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. 
 
 

1. Ordförande hälsar välkommen.  
 

2. Akutplatser för substanspåverkade.  

 

- Carolyn Isaksson och Patrik Hultgren har i möte med chefläkare Charlotta Nelsson,  

Ola Hallén överläkare MAVA, Wollmer Edqvist, verksamhetschef somatisk 

akutmottagning diskuterat samarbetet mellan verksamhetsområden för att säkra 

tillgången på medicinsk kunskap och kompetens vid övervakningsplatserna för 

substanspåverkade så att patientsäkerheten tryggas. Enighet finns om att område 

öppenvård och slutenvård måste kunna samverka kring personalresurser så att 

patientsäkerheten upprätthålls. Carolyn Isaksson föreslår att HCL beslutet 2017-05-

10 kompletteras med en skrivning om att område slutenvård ska medverka och 

tillhandahålla medicinsk somatisk kompetens.    

 

- Genomgång och diskussion utifrån riskanalys som genomfördes 2017-11-22. 

Landstinget intensifierar sitt interna arbete kring oklarheter runt bemanning och 

lokal inför verkställande av beslut. Målsättningen är att ASP platserna, med 

projektmedel, ska kunna öppna senast andra halvåret 2018. Processen kring 

samverkansavtal och finansieringsplan fortsätter med sikte på gemensam full 

finansiering 2020. Resonemang kring gången för förankring bland socialchefer. 

Medskick: För framgångsrik kommunal politisk process måste det finnas en tydlig 

beskrivning och motivering för socialtjänsten att akutplatserna, kommer att bli ett 

värdefullt komplement i vårdkedjan för denna målgrupp. Pär Johansson får särskilt 

ansvar för processen kring samverkansavtal och finansiering.    

 

- Utvärdering, vars resultat bör tas till vara inför permanentning av verksamheten, 

togs upp vid förra mötet 14 september då beslutades att Leif Martinsson och Åsa 

Löfvenberg ska planera för och genomföra utvärdering.  

 

3. Lägesrapport länsöverenskommelserna.  

Med anledning av att CLGMBV övertagit ansvaret för länsöverenskommelsen för barn 

och unga kort lägesrapport om lokala ledningsgrupper och handlingsplaner. 
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- Det har gått bra att utöka lokala ledningsgruppen med representation för barn och unga 

verksamheter på alla håll utom i den centrala ledningsgruppen. Den blir för helt enkelt 

stor. Därför föreslås att minimera gruppen genom att vårdcentralerna i KARLSTAD 

representeras av en funktion/person från varder landstinget och privatdrivna 

vårdcentraler. Psykiatrin bör på samma sätt representeras av en funktion/person. 

Mathias Karlsson ansvarar för kommunikationen till berörda. Uppföljning av hur det 

fungerar görs under våren 2018 av Leif Martinsson. 

 

- Barn unga representation i CLGMBV, till gruppen ansluter Malin Lundgren-Kullgren, 

verksamhetschef för elevhälsans medicinska del i Karlstad. Representation från 

”barn och unga grupp” som finns inom område öppenvård/Kerstin Karlsson kvarstår att 

utse (i enlighet med beslut förra mötet 17 09 14).  

 

- Summering av rundringning (LM, ÅL) till lokala ledningsgrupper om hur samarbetet 

fungerar, om utvecklings- och stödbehov;  

- Personer med missbruk och beroende prioriteras inte alltid som de borde och  

personer med komplexa behov drabbas hårdast av avbrott i vårdkedjan.   

- Samarbetet fungera bra, bättre än tidigare och kan bli ännu bättre. Alla vill. Dock 

upplevs resursbrist inom psykiatrin – man räcker inte till för de behov som 

efterfrågas och personal upplever etiska dilemman utifrån prioriteringar av 

personer med psykiska symtom inkl. missbruk. Finns förbättringsutrymme när det 

gäller att använda sig av de arenor för samverkan och samarbete som finns – att 

rätt funktion/person deltar kontinuerligt.  

- En integrerad beroendeenhet skulle betyda mycket för målgruppen - och underlätta 

samarbetet  

- SIP används mer idag än tidigare.  

- Behövs fler som behärskar kognitiv beteendeterapi, ta hem utbildning till länet! 

CLGMBV borde:  

- Ha tydligare förväntningar och kommunicera de lokala ledningsgruppernas uppdrag. 

- Stödja det lokala arbetet genom att komplettera Värmlands läns vårdförbund 

utbildningsinsatser med återkommande workshops med fortbildning för 

brukar/patientnära personal.  

- Följa upp följsamhet till länsöverenskommelserna. 

 

4. Spelmissbruk, ny lagstiftning från årsskiftet 2017/18, förändringar i SOL och HSL.  

 

- CLGMBV beslutar utse Leif Martinsson och Anna-Karin Törnqvist, utvecklingsledare 

område öppenvård till ansvariga för att länsöverenskommelsen justeras till att även 

omfatta spelmissbruk.  I ansvaret ligger att kontakta relevanta funktioner, 

sammankalla arbetsgrupp/er för att justera de överenskommelserna samt bevaka 

att Värmland tar del av Folkhälsomyndighetens nationella konferens den 23 januari 

2018 som bland annat presenterar myndigheternas nationella kunskapsstöd om 

problem med spel om pengar.  
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5. Kommande möten  

 

8 februari kl. 0830 – 10.30, lokal Atlas, landstingshuset, då bokas mötesdagar för hösten  
Kallelse och agenda kommer ca en veckan innan. 
 
19 april kl. 0830 – 10.30, lokal Atlas, landstingshuset 
 
 
 
Vid pennan Åsa Löfvenberg     

 

 


