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Närvarande  
Monica Persson, socialdirektör, Karlstad 
Anna Enström, skolöverläkare, Karlstad 
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. 

Förhinder Monica Hammar, förvaltningschef Forshaga  
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 

Carina Mäkinien, verksamhetsutvecklare, område öppenvård 

  
 
Välkommen, presentation, inledning 

Anna Enström, barnläkare och sedan 2014 skolöverläkare i Karlstads kommun hälsas 

välkommen till central ledningsgrupp missbruk och beroende. Dagens agenda modifieras 

utifrån de närvarande och åtaganden som påverkar mötestiden.  

 

Länsöverenskommelse barn och unga risk och missbruk    

Leif Martinsson redogör; De fem lokala ledningsgrupperna är utökade med barn- och 

unga representation. Aktuell förteckning över lokala ledningsgrupper hittas här. Det 

finns en standardiserad mötesordning för att få utrymme för både barn och 

vuxenperspektiven, liksom en standardiserad dagordning. För 7 kommuner (socialtjänst, 

BUP, 1:a linjen, u-mottagningar, VC, elevhälsa, ö-psykiatri) är de lokala 

överenskommelserna för barn och unga kompletta. För 9 kommuner saknas således 

ännu viktig information. Nedan en sida som exempel när alla uppgifter finns med  

 

http://varmlandsvardforbund.se/skl-missbruk/styrdokument/
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Leif Martinsson är idag den centrala länken mellan de lokala ledningsgrupperna och 

central ledningsgrupp. En viss indikation på att överenskommelsen också fungerar är att 

det är ett ökat intresse för metodutbildningar. Nya lagstadgade kravet om ansvar för 

spelmissbruk har medfört ökad efterfrågan om KBT utbildning. Flera från länet deltar i 

den kostnadsfria utbildningen som KI erbjuder. Nytt tillfälle i vår Upptäckt, rådgivning 

och behandling av spelberoende, utbildningen om fyra heldagar, 16 - 19 april, sista 

ansökningsdag 2018-03-16. Ett alternativ som diskuterats tidigare är att istället ta 

utbildningen till Värmland, om den linjen ska drivas krävs beslut i CLGMBV sam att 

någon ansvarig utses. För övrigt konstaterar flera runt bordet att landstingets kursutbud 

i motiverande samtal inte täcker behovet. MI är grunden för andra metodutbildningar så 

det är angeläget med utökning av MI kurser.  

Ordförande Mathias Karlsson efterlyser tydligare indikatorer på att överenskommelsen 

fungerar (är implementerad). Fokus i den fortsatta diskussionen är  

hur ser vi resultaten för den enskilde patienten, brukaren, barnet? 

I resonemanget berörs;    

Den nationella kunskapsstyrningen, med nationella programråd. 

Programråden är gemensamma för kommuner och landsting/regioner och ska ta fram 

bästa tillgängliga kunskap i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Regionala 

resurscentra och lokala strukturer (som CLGMBV) är pusselbitar för att omsätta 

kunskapen i praktisk handling.  

Att 10 % av den värmländska befolkningen har samsjuklighet och 

beroendeproblematik och sett ut det perspektivet är framförallt hälso- och sjukvårdens 

behandlingspersonal underdimensionerad. omfattningen av gruppen har inte heller 

förändrats över åren, vilket talar för att de tidiga insatserna inte är tillräckliga.  

 Vikten av att vända på nuvarande praxis med små, ibland otillräckliga, 

insatser tidigt, dvs hos gruppen barn och unga. Till förmån för samordnade och 

tillräckliga insatser. Enighet råder om att det behövs mer av integrerade team med fokus 

på missbruk och beroende. Med tonvikt på tidiga signaler hos barn och unga och att 

upptäcka/identifiera får Leif Martinsson i uppgift att till nästa möte ta fram ett förslag på 

hur luckorna i samverkan kan täppas till.  

Monica Persson redogör för de gråzonsgrupper som sedan lång tid 

tillbaka finns i Karlstad kommun. Med gråzonsgrupper tvingade ledningen i berörda 

verksamheter fram hands on lösningar för de klienter/brukare med omfattande och  

http://www.psykiatriforskning.se/Utbildning/kurser-oppna-for-ansokan/
http://www.psykiatriforskning.se/Utbildning/kurser-oppna-for-ansokan/
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrning/systemforkunskapsstyrning.14032.html
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olika behov. Endast det som berörda verksamheter inte själva hade mandat att lösa ska 

vidare till nästa chefsled.  

Barn och unga-gruppen inom Område öppenvård samlar alla 

barnverksamheter. Arbete för ökat internt samarbete, även kring enskilda 

patienter/familjer pågår för fullt. Återstår dock en del innan man öppnar upp 

samverkan/samarbete med skola socialtjänst.  Resonemang kring indelningen av 

åldersgrupper som enheter o verksamheter använder sig av.  Anna Enström föreslår 

samsyn och synkronisering till 0-6, 7-15, 16-24, (samt vuxna, äldre). 

Viktigt att ta till vara, återanvända och vidareutveckla fungerande 

samverkan kring specifika mål och åldersgrupper, till exempel gråzonsgrupper, Pilen, 

BVC-team, elevhälsoteam, R-ACT.  

Övrigt  

Spelberoende, Karlstad kommun har under januari tagit emot åtta ansökningar om 

hjälp. Viktigt att upprätthålla huvudmännens överenskommelse om första 

handsansvaret och ta emot den som söker.     

ASP, akutplatser för substanspåverkade. Per Johansson har informerat socialcheferna 

om förslaget, som för kommunerna innebär en ny ingång till vårdkedjan. De har idag 

många och förhållandevis dyra lösningar för tillnyktring och behandling hos externa 

aktörer. Planen för finansierings är 80 % landstinget, 20 % kommuner enligt 

fördelningsnyckel baserad på befolkning. Förslaget vilket mottagits positivt.  

Samverkansavtalet är under arbete. Siktet är inställt på att öppna platserna januari 

2019. Finansiering finns för första årets drift. Från 2020 i ordinarie drift med 

egenfinansiering, dvs med medel från kommunerna och den nya regionkommunen 

(landstinget). Uppföljning och utvärderingsplan finns (Åsa L). Processen i landstinget 

kring lokalisering pågår.  

Nästa möte 19 april, 0830 - 1030, lokal Atlas, landstingshuset 

Höstens möten:  torsdag 30 augusti kl 0830 – 1030, grupprum B1, landstingshuset 

Torsdag 11 oktober kl 0830 – 1030, grupprum B1, landstingshuset 

Torsdag 29 november kl 0830 – 1030, grupprum B1, landstingshuset 

Notera gärna tiden nu! 

 

Vid pennan Åsa Löfvenberg     
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