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Länsgemensam psykiatri
Handläggare

Datum

Jeanette Eklind

2018-05-18

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 inbjuden

Brukarrepresentant
Styrgrupp Beroendecentrum Värmland
Brukarrepresentant
Kvalitetssäkring

Brukarrepresentant lyfter fråga hur man kan kvalitetssäkra samarbete med
privata behandlingshem för att säkerställa placering av klient. Framkommit
olägenheter på vissa hem och brukarrepresentant lyfter vikten av att detta
blir känt i kommunerna för att säkerställa placeringarna.
Åsa Andersson säger att detta är något man känner till och undviker att
använda behandlingshem som är ”märkta”, men det finns hem som
använder sig av dessa i avgiftningssyfte.
Brukarrepresentant får information att det rätta är att gå den formella vägen,
det vill säga att göra en anmälan till IVO.
Styrgruppen tar med ärendet och diskuterar vidare om anmälan.
Kommunerna lyfter problemet i kommuner för att göra det känt.
Förgätmigejrummet

Carolyn Isaksson tar upp att det har anställts två personer med egen
erfarenhet i allmänpsykiatrisk slutenvård, och diskussion har uppstått kring
hur tiden i Förgätmigejrummet disponeras mellan dem och
intresseorganisationer. Intresseorganisationer använder rummet torsdag
förmiddag, vilket innebär att personer anställda i allmänpsykiatrisk
slutenvård är utan arbetsplats en förmiddag i veckan.
Brukarrepresentant säger att de har diskuterat förslag på samarbete någon
torsdagsförmiddag i månaden, men även sett på lösningar övriga
torsdagsförmiddagar.
Enhetschef för resursavdelningen är kontaktad kring rumsfrågan och ny
kontakt får tas om inte rumsfrågan går att lösa.

Datum

LANDSTINGET I VÄRMLAND

Diarienummer

2018-05-18

2 (4)

Föregående minnesanteckningar

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

Hög beläggning årets första fyra månader, snitt 10,68.
Beroendecentrum har utökat med två resursplatser.
Då man sett en ökning av somatiskt sjuka klienter på Beroendecentrum är
det beslutat att en skötare/undersköterska ska anställas med prövotid 6
månader, för att stärka den medicinska kompetensen och avlasta
sjuksköterskorna. Annonsering är gjord, 76 sökande och intervjuer ska
planeras. Anställningen blir i landstinget med en löneväxling med
Värmlands läns vårdförbund.
Ekonomi

Pär Johansson informerar att Värmlands läns vårdförbunds budget i april
visade i sin helhet på ett överskott på 1,5 miljoner. Överskottet används
främst till att reglera underskottet från föregående år. Pär Johansson
informerar att när budgeten är reglerad går allt överskott över 350 000 kr
tillbaka till kommunerna.
Carolyn Isaksson informerar att hälso- och sjukvården drar på ett stort
underskott. Främsta jobbet för att minska gapet är att få ett hyrläkarstopp.
Ett annat beslut utifrån landstingets budget är att verksamhetschefer inte
längre har rätt att besluta om återanställning utan beslut tas av områdeschef.
Verksamhet
Översyn av verksamhetsbeskrivning

Enligt samverkansavtalet ska inskrivningar ske planerat måndag till fredag
mellan kl 08.00 - 17.00. Utifrån högt tryck har frågan tagits upp om
möjligheten att ändra till att inskrivningar görs måndag till fredag kl 08.00 –
13.00. Det är dock önskvärt att kunna bibehålla tillgängligheten, men
styrgruppen bedömer att tiden kan reduceras till kl 16.00 istället för 17.00.
Carolyn Isaksson lyfter fråga till Anders Olsson och Börje Ehinger om vem
som ansvarar för justering i samverkansavtal/bilaga.
Pär Johansson ser över om övriga justeringar behöver revideras i
beskrivningen.
Sjuksköterskor på Beroendecentrum har fått utbildning i Cambio Cosmic för
att underlätta det administrativa arbetet.
Avvikelse Karlstad kommun

Niklas Dannberg informerar att det inkommit en avvikelse från Karlstad
kommun som gäller den 4 oktober 2017. Klient kunde inte skrivas in utifrån
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läkarbrist trots att lediga platser fanns. Ingen tid fanns dock bokad för
inskrivning utan en förfrågan hade endast kommit in från Karlstad kommun.
I samverkansavtal står det inte att läkare ska finnas på plats varje vardag
utan att läkare ska finnas på viss procent. Står dock att inskrivning ska ske
måndag till fredag men att inskrivning ska vara planerad.
Carolyn Isaksson svarar på avvikelsen.
Flödesstatistik

Varit en jämn och hög beläggning årets första fyra månader med en relativt
jämn fördelning mellan män och kvinnor. Ser bra ut för maj och man räknar
med en snittbeläggning runt tio.
Under årets första fyra månader har det varit 39 drop outs, klienter som inte
fullföljt tiden på Beroendecentrum. Om klienten avslutar pågående
behandling tas en avgift ut för tre dygn.
Personal

Niklas Dannberg informerar om en ansträngd bemanning för
behandlingsassistenter. Just nu en ordinarie behandlingsassistent i tjänst.
Pär Johansson har tittat på brukarenkäter som visar att klienterna är väldigt
nöjda med Beroendecentrum. Enkäterna är ännu inte sammanställda.
Information och diskussion
Information från socialchefsgrupp

Ingen aktuellt.
Utvecklingsfrågor
Enkät

Förslag finns på att öppna ett HVB-hem för unga i länet. Enkäter har
skickats ut till länets samtliga kommuner för att se om det finns intresse i att
Värmlands läns Vårdförbund i samarbete med Landstinget i Värmland
startar ett HVB-hem för unga, 13–20 år. Alla kommuner har ännu inte
svarat men de svar som inkommit visar på intresse. Inväntar övriga svar.
Med ett HVB-hem för unga, Beroendecentrum och ASP-platser, som
planeras öppna vid årsskiftet, skulle det ge en hel vårdkedja.
Pär Johansson kommer träffa brukarorganisationerna nästa vecka och
önskar även att de svarar på enkäten för att få brukarperspektiv. Pär
Johansson informerar att fortsatt planering är att förslaget tas upp på central
ledningsgrupp och politisk styrgrupp, som båda är i slutet av augusti, för att
lyfta in förslaget i landstinget.
ASP-platser

Carolyn Isaksson informerar att planen är att ASP-platserna ska öppna
januari 2019, finns dock frågar kvar att lösa och det pågår nu samverkan
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med somatiken för att skriva rutiner. Arbete pågår runt lokaler och
bemanning, både vad gäller sjuksköterskor och läkare.
Carolyn Isaksson informerar att ett möte är planerat med läkargruppen
tillsammans med tf områdeschef Börje Ehinger för att diskutera
ansvarsfördelning mellan psykiatrisk och somatiskt tillstånd av patienter
som skrivs in på ASP-platserna.
Då patienter ska kunna gå direkt från ASP-plats till Beroendecentrum räknar
man med att det kan påverka flödet till Beroendecentrum, vilket man
kommer se över.
Åsa lyfter fråga från ledamot om hur prioriteringen kommer att se ut på
ASP-platserna. Carolyn Isaksson säger att prioriteringen får göras utifrån
den som är i störst medicinskt behov.
Diskussion
Vems ansvar

Niklas Dannberg lyfter fråga till diskussion om vems ansvar det är att följa
med klient till medicinakuten om klient blir dålig vid sittande bord i
inskrivningsrum och bedöms av läkare vara i behov av somatisk bedömning.
Niklas Dannberg säger Beroendecentrum inte har i uppdrag att följa med
klient till akutmottagningen om klienten inte formellt är inskriven på
Beroendecentrum.
Niklas Dannberg säger att detta är något de sett en ökning av. Ärendet har
tagits upp på referensgrupp utan synpunkter. Per Söderberg anser att det är
kommunens ansvar så länge inte klienten är formellt inskriven.
Övrigt
Privata behandlingshem

Fortsatt diskussion om kvalitetssäkring av privata behandlingshem.
Styrgruppen anser inte att en formell anmälan kan göras från dem, då inte
styrgruppen fått ärendet endast som information. Kommunrepresentanter
kommer dock att sprida information i nätverk och vara restriktiva mot vissa
behandlingshem.
Höstens möte

Torsdagen den 27 september kl 09.00 – 12.00
Torsdagen den 22 november kl 09.00 – 11.30 (brukarrepresentant bjuds in
kl 09.00 – 10.00)
Vid anteckningarna
Jeanette Eklind
Sekreterare

