Minnesanteckning
Styrgrupp BC

1 (3)

Länsgemensam psykiatri
Handläggare

Datum

Jeanette Eklind

2018-02-09

Diarienummer

Plats

Konferensrum Linnea, psykiatrihuset

Närvarande

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

Frånvarande

Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund

Särskilt inbjudna

Ola Lindgren, psykolog/psykoterapeut, centrum för klinisk forskning
Styrgrupp Beroendecentrum Värmland
Rapport utvärdering
Oplanerad avslutning vid Beroendecentrum

Ola Lindgren presenterar delar ur rapport ”Oplanerad avslutning vid
Beroendecentrum”. Rapporten är gjord för att se på vad det beror på att
vissa klienter inte fullföljer sin vistelse på Beroendecentrum. Större delen av
data baseras på bedömningar och uppskattningar som gjorts av medarbetare
vid Beroendecentrum, och inte på klienternas självskattning och
direktrapportering. Detta upplägg gjordes av praktiska skäl med hänsyn till
att det skulle vara en enkel hantering och så litet bortfall som möjligt.
Rapporten kommer att presenteras för kommunerna i länet och medarbetare
på Beroendecentrum, för att därefter bestämma hur man kan gå vidare med
att minska antal oplanerade avslutningar.
Per Söderberg tar som förslag att presentera rapporten för
brukarrepresentant vid nästa möte.
Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
Minnesanteckningarna publiceras på Värmlands läns vårdförbunds hemsida
och Landstingets i Värmlands intranät.
Driftsfrågor
Nuläget BC

Niklas Dannberg informerar att Beroendecentrum har fast överläkare sedan
1 januari, vilket bidrar till ett tryggare upplägg i arbetet.
Bra beläggning under januari månad. Har för närvarande kö.
Niklas Dannberg informerar att det snart är möjligt att belägga med
ytterligare två platser, från 12 till 14. Inväntar interiörer.
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Ekonomi

Carolyn Isaksson informerar att område öppenvård gick på plus förra året
men att verksamhetens budget visar på en negativ avvikelse.
Värmlands läns vårdförbund slutade på negativ avvikelse 2017. 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.
Flödesstatistik

Snittbeläggningen 2017 hamnade på 7,87. Kommunernas budgetmål är 8,75
på 12 platser.
Personal

Niklas informerar om ansträngd bemanning för behandlingsassistenter.
Information och diskussion
Information från socialchefsgrupp

Inget nytt. Per Johansson ska bjuda in sig till socialchefsgrupper.
Per Söderberg tar upp att Beroendecentrum nog är mer aktuellt på IFOchefsmöten än i socialchefsgrupperna.
ASP-platser

Beslut är taget att ASP-platserna ska vara i gång under 2018. Finansiering
finns för första årets drift. En finansieringsplan ska tas fram för att rulla ut i
kommunerna och ligga med i budget 2019 och 2020. Samverkansavtal är
under arbete.
Frågan har backats tillbaka för att få ett förtydligande om att ASP-platserna
är ett hälso- och sjukvårdsuppdrag och tydlighet kring vem som ska vara
medicinskt ansvarig.
Brukardeltagande

Brukarrepresentant bjuds in till nästa möte den 18 maj, då rapporten
”Oplanerad avslutning vid Beroendecentrum” presenteras.
Spärrtid

Niklas Dannberg lyfter frågan om hur Beroendecentrum ska agera om klient
hotar så pass allvarligt att medarbetare känner fruktan. Förslag från
Beroendecentrum att föra in spärrtid för klienten innan han/hon är
välkommen åter. Detta som en markering att hot och våld inte accepteras.
Enas idag om en spärrtid på 12 månader. Vid hot och våld ska även en
polisanmälan göras. Inför ny behandling på Beroendecentrum görs alltid en
lämplighetsbedömning.
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Vårdkrävande klienter

Niklas Dannberg informerar att man ser en ökning av vårdkrävande klienter
på Beroendecentrum, och tar upp till diskussion om Beroendecentrum ska
ha samma koncept som Flöjten med att fakturera kommunerna när
extrapersonal krävs.
Bestäms idag att detta inte är aktuellt i nuläget. Frågan får lyftas åter vid
behov.
Utvecklingsfrågor

Personal från Beroendecentrum ska på studiebesök till Beroendecentrum i
Örebro den 13 april.
Arbete pågår med att se på fortsatt utveckling av Flöjten samt förbättring av
Värmlands läns vårdförbunds hemsidan.
Schema för behandlingsassistenterna har ändrats till att vara mer
verksamhetsanpassat istället för utifrån personalbehov.
Ser över lösning där en behandlingskonsulent ska gå in och avlasta
avdelningschef i vissa arbetsuppgifter.
Behandlingskonsulter kommer besöka kommunerna under våren för att
förbättra samverkan och flöden. Dessa besök är utöver kommunrundan.
Övrigt

Inget övrigt.
Nästa möte den 18 maj kl 13.15 – 16.15.
Vid anteckningarna

Jeanette Eklind
Sekreterare

