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Länsgemensam psykiatri
Handläggare

Datum

Jeanette Eklind

2017-11-29

Diarienummer

Plats

Konferensrum Linnea, psykiatrihuset

Närvarande

Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Per Söderberg, socialchef Hammarö kommun
Niklas Dannberg, avdelningschef Beroendecentrum (BC)
Åsa Andersson, verksamhetschef IFO, Filipstad kommun
Jeanette Eklind, chefssekreterare länsgemensam psykiatri

Särskilt inbjudna

Kent Nylander, brukarrådet
Ina Eng, överläkare
Styrgrupp Beroendecentrum Värmland
Läkarbemanning

Från och med 1 januari 2018 kommer det finnas en fast överläkare på
Beroendecentrum. Överläkare, Ina Eng, är dubbelspecialist inom
allmänmedicin och psykiatri. Ina Eng kommer även att ha handledaruppdrag
till ST-läkare, både randande och ST-läkare i psykiatri.
Nuvarande vik underläkare avslutar sin tjänstgöring på Beroendecentrum i
samband med att överläkare börjar.
Önskvärt om information om fast läkare på Beroendecentrum från och med
1 januari 2018 delges på socialchefsträffar.
Brukarråd

Brukarrepresentant, Kent Nylander, är inbjuden för att diskutera
representation från brukarrådet i styrgruppen. Styrgrupp BC har möte två
gånger per termin och det bestäms idag att brukarrådet bjuds in en gång per
termin. Frågor som ska tas upp med brukarrepresentant är utvecklingsfrågor
och ömsesidig information. Eventuella frågor från brukarrådet mailas
löpande till jeanette.eklind@liv.se . Styrgruppen planerar frågor inför möte
där brukarråd deltar vid terminens första möte.
Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
Driftsfrågor
Nuläget BC

Niklas Dannberg informerar att det har varit och är en period med låg
beläggning på Beroendecentrum. Frågan om vad detta beror på har lyfts på
kommunrunda. Framkommit att vissa kommuner upplever att det tar för
lång tid från det att vårdbegäran skrivits till att inskrivning sker. Kommuner
väljer då istället privat aktör för snabb inskrivning. Andra kommuner har
även informerat om lågt flöde av missbruksklienter och Filipstad nämner att
de haft många långa behandlingstider.
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Niklas Dannberg säger att det i nuläget inte finns någon väntetid, utan
inskrivning kan ske dagen efter att korrekt vårdbegäran inkommer.
Niklas Dannberg informerar att det i början av december är tio år sedan
Beroendecentrum öppnade i Kristinehamn och att ett tioårsjubileum
planeras. Diskussion kring marknadsföring av jubileet, främst mot
kommunerna.
Ekonomi

Pär Johansson informerar att Värmlands läns vårdförbund troligen går mot
ett underskott i år. Detta beror dels på låg beläggning på Beroendecentrum,
samt att man under en period tid inte kunde ha fler än tre placerade på
Flöjten på grund av matchning. Dessutom har utgifter för pensioner varit
högre än förväntat efter införandet av ny beräkningsmodell.
Verksamhet

Ombyggnation för utökning av två platser på Beroendecentrum ska påbörjas
i januari och planen är att Beroendecentrum ska kunna erbjuda 14 platser
från och med februari.
Niklas Dannberg informerar att man håller på att titta på struktur och
planering kring dessa platser, då utökningen innebär dubbelbeläggning på
två rum.
Flödesstatistik

Snittbeläggning per månad fram till och med oktober månad har legat på
7,9. Kommunernas budgetmål är 8,75 på 12 platser och motsvarar 73 %
beläggning. November månad visar på indikationer på låg beläggning i
förhållande till budgetmål.
Arbete pågår med att se på vilka åtgärder som behövs för hur ska få upp
beläggningen. Pär Johansson informerar att man inom Värmlands
vårdförbund har planerade ledningsdagar nästa vecka, då man bland annat
kommer att diskutera kring kommunikation. Förbundet behöver bli mer
digitaliserade och ha överskådlig och strukturerad hemsida med tillgänglig
information för kommunerna, vilket kan bidra till en ökad beläggning på
Beroendecentrum.
Personal

Full bemanning av samtliga tjänster på Beroendecentrum. Personalen
erbjuds kontinuerlig handledning.
Carolyn Isaksson informerar att anställning av psykolog inom område
missbruk har godkänts och annonsering ska påbörjas. Psykologtjänst ska
delas mellan Beroendecentrum och Laromottagningen.
Information och diskussion
Information från kommunrunda

Niklas Dannberg och Pär Johansson informerar från kommunrunda.
Samtliga kommuner var inbjudna men flera kommuner uteblev.
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Vid möte diskuterades den låga beläggningen på Beroendecentrum och
bidragande orsaker.
Ny vårdbegäran

Genomgång av förslag på ny, förkortad vårdbegäran, som ett försök att
förenkla för handläggarna i kommunerna. Förslag på ny vårdbegäran togs
upp på kommunrunda med positiv respons.
Vårdbegäran godkänns av styrgruppen. Vårdbegäran kommer att användas i
närtid. Ska även se på en digital version av vårdbegäran för ytterligare
förenkling för handläggarna.
Akutvagn Beroendecentrum

Niklas Dannberg informerar att det finns en akutvagn på Beroendecentrum,
men att den inte är i samma regi som akutvagnarna på andra avdelningar.
Sjuksköterska på Beroendecentrum har fått i uppgift att uppdatera befintlig
akutvagn. Akutvagnen ska kunna hanteras av sjuksköterskor på
Beroendecentrum.
Socialchefsgruppen

Inte nytt. Åsa Andersson meddelar att socialchefsgrupp, Filipstad kommun,
har möte den 12 december, då Pär Johansson kommer att delta. Per
Söderberg informerar att nästa möte med socialchefsgruppen Hammarö
kommun är den 8 december.
Information från Centrala ledningsgruppen för missbruks- och
beroendevård i Värmland
ASP-platser

Tidigare HCL-beslut ska kompletteras då bemanningen ska ses över för att
stärka den medicinska kompetensen. Pär Johansson har fått i uppdrag från
centrala ledningsgruppen att ta fram en finansieringsmodell och presentera
på socialchefsträffen. Budgetdiskussion i kommunerna gällande finansiering
av ordinarie drift efter att projektmedel upphör. Man ska även se på
möjligheten att få bidrag från SKL, då projektet med ASP-platserna är en
tydlig samverkan mellan kommuner och landsting.
Spelberoende

Diskussion om spelmissbruk som från den 1 januari skrivs in i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Utvecklingsledare Leif
Martinsson och utvecklingsledare Anna-Karin Törnqvist fick i uppdrag att
se på vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas och se på förslag
till kompletteringar i länsöverenskommelsen.
Länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk

Utvecklingsledare Leif Martinsson presenterade förslag på hur
implementeringen av länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och
missbruk – från upptäckt till behandling kan ske. Frågan hur man ska gå
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vidare med implementeringen kommer diskuteras i centrala
ledningsgruppen.
KBT

Framkom stor efterfrågan av KBT steg 1. Förslag på att få en
uppdragsutbildning till Karlstads universitet.
Mötestid

Tider för vårens möten bestäms enligt följande:
9 februari kl 13.00 -16.00
18 maj kl 13.15 – 16.15 (Brukarrådet ska bjudas in)
Vid anteckningarna

Jeanette Eklind
Sekreterare
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