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Styrgrupp Beroendecentrum Värmland
1.Välkomna

Ordförande BP hälsar välkommen. BP deltar i styrgruppen för sista gången,
då han går i pension i augusti. Verksamhetschef övertar ordförandeskapet
höstterminen 2017. Ordförandeskapet kommer växla ett år i taget mellan
förbundschef och verksamhetschef.
2.Föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar från den 24 februari.
Minnesanteckningarna godkänns efter korrigering där karenstid ändras till
lämplighetsbedömning. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
Minnesanteckningar ska publiceras på landstingets intranät, länsgemensam
psykiatris sida samt Värmlands läns vårdförbund. Niklas vidarebefordrar
minnesanteckningar till kommuner för kännedom.
3.Driftsfrågor
Verksamhet

ND ger en kort verksamhetsrapport.
Verksamheten flyter på bra. Beläggningen varierar, just nu sju
klienter/patienter.
Personalen är engagerade och gör ett bra jobb. Haft en randande ST-läkare
under fyra veckor, fungerat mycket bra.
CI informerar att en medarbetarenkät har gjorts där även cheferna har
bedömts. Framkommer ur medarbetarenkät ett väl fungerande ledarskap på
Beroendecentrum (BC).
Flödesstatistik

Flödesstatistik redovisas för årets fyra första månader. Kommunernas
budgetmål är 8,75 på 12 platser och motsvarar 73 % beläggning.
Medelbeläggning jan-april är 8,27, exkluderar man drop-outs är medel för
perioden 6,90. Antalet drop-outs för årets första fyra månader har minskat
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jämfört med förra året vid samma period. Antalet drop-outs behöver dock
reduceras, arbete pågår.
Antalet drop-outs för årets första fyra månader har minskat jämfört med
förra året vid samma period. Antalet drop-outs behöver dock reduceras,
arbete pågår.
Statistiken är redovisad för medarbetare på BC.
Personal

Full bemanning av samtliga tjänster på BC. Vikarielistan kompletteras
kontinuerligt.
Två behandlingsassistenter klara inför sommaren samt en konsult.
Sjuksköterskesidan i sommar täcks då timvikarie går in och tar pass.
Läkarbemanning

Fortsätter med underläkare som grundbemanning. Nuvarande underläkare
slutar 23 juli. Ny underläkare börjar den 1 juli, anställning sex månader.
Hyrläkare i slutenvården går in som handledarstöd. Handledare för
underläkare är dock en fråga som behöver lösas på sikt. Läkarbemanningen
kompletteras med ST-läkare i augusti under tre månader.
Sommarplanering

Planeringen för sommaren klar. BC går ner från 12 till 9 platser under
sommarperioden.
Karenstid tre månader, återkoppling ÅA

Återkoppling från punkt vid föregående möte då styrgruppen beslutade att ta
bort begreppet karenstid och istället använda begreppet
lämplighetsbedömning. ÅA skulle ta med frågan till IFO-chefsgruppen, hon
meddelar dock idag att hon inte hade möjlighet att delta vid senaste IFOmötet.
Enligt ”Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm” HSLF-FS 2016:55 står det att en
lämplighetsbedömning ska göras. Dokument bifogas tillsammans med
minnesanteckningarna.
Frågan är härmed utredd och beslut kvarstår om begreppet karenstid tas bort
och begreppet lämplighetsbedömning ska användas.
Övrigt

Ingen feedback från kommunerna på BC.
4.Utvecklingsfrågor
Handlingsplan BC 2017, bilaga 2

BC har upprättat en handlingsplan på landstingssidan. Den grundar sig på
handlingsplan för länsgemensam psykiatri som brutits ner på enhetsnivå.
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Handlingsplanen utgår från landstingets kvalitetsmål och anger en tydlig
riktning av arbetet och enhetens mål.
Förslag på att handlingsplanen blir mer kommunorienterad så att även
kommunerna blir delaktiga och som ett sätt att tydliggöra kommunernas
åtgärder. Tas som punkt vid nästa möte.
ND informerar att ett mål i handlingsplanen är att BC ska bli certifierad
hälsofrämjande arbetsplats. Ansökan är gjord.
Projekt uppföljning drop-outs

Första fyra månaderna år 2015 var siffran för drop-outs hög. Siffrorna har
gått ner men ett arbete har inletts för att följa upp vad drop-outs beror på,
samt vad som skiljer klienter/patienter som avbryter och de som fullföljer.
Ola Lindgren vid Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland har kopplats in
i arbetet och en undersökning ska göras på samtliga som skrivs in på BC
från 1 juni till 31 december. Går idag igenom förslag på utarbetad blankett
som ska besvaras av klienter/patienter. Framkommer vissa synpunkter på
formulering och ND återkopplar till OL.
Diskussion på krav på eftervårdsplan från kommunerna. Någon form av
första planering bör finnas från kommunens sida när klienten/patienten är
färdigbehandlad på BC. Förslag på att kommunerna kallar till SIP
(samordnad individuell plan) under klientens/patients placering på BC. SIP
får tas som punkt i chefsgruppen (kommunen) i första hand för vidare
diskussion i styrgruppen till hösten.
Utökning till 14 platser

Frågan om utökning från 12 till 14 platser på BC har lyfts till HCL, (hälsooch sjukvårdschefens ledningsgrupp) som godkänt en utökning med två
platser. Ritningsförslag finns från landstingsfastigheter och riskanalys är
gjord. Ska tas för beslut på fackligt samråd den 31 maj. Om förslag
godkänns kontaktas landstingsfastigheter för att påbörja ombyggnation i
augusti. Syftet med utökning av två platser är att man kan ”överboka” och få
ett bättre flöde.
Referensgruppen

ND informerar att han har kallat till referensgrupp. Endast fått svar från två
av fem kommuner och utifrån det har referensgruppsmöte ställts in. Nytt
försök till hösten.
Övrigt

ND informerar att man på BC har börjat göra anmälan på alla klienter som
har minderåriga barn.
5. Rapport CLG 30/5
ASP-platser försöksverksamhet 2017

Ärende om ASP-platser (akutplatser för substanspåverkade personer) har
tagits på HCL som godkänt att fyra ASP-platser ska finnas med placering i
psykiatrihuset. ASP-platserna ska organisatoriskt ligga i allmänpsykiatrisk
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slutenvård där chefskapet ska vara kopplat till psykiatrisk akutmottagningen
alternativt PIVA, psykiatrisk intensivvårdsavdelning.
Vid CLG (central ledningsgrupp för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland) idag beslutades det att CLG blir styrgrupp för
det fortsatta arbetet kring ASP-platser.
Projektpengar finns för finansiering av tjänster det första året. Avtal
gällande finansiering behöver upprättas framöver samt se över
samverkansavtal. Kan på sikt bli aktuellt med samverkan/samfinansiering
med kommunerna. Polisen bör även inkluderas. CI och PS tar med frågan
till länsgruppen för ANDT.
ASP-platserna bör komma i gång under 2018.
6.Information
Socialchefsgruppen

Ingen information att delge då varken PS eller ÅA kunde delta vid senaste
mötet med socialchefsgruppen. Bestämmer idag att punkt ”Information från
socialchefsgruppen” ska vara en stående punkt på mötena framöver.
IFO-gruppen

Vuxenfrågorna kommer i skymundan, stort fokus på barn och unga. Frågan
har tagits upp om att vuxenfrågorna behöver lyftas.
7.Brukarrepresentant styrgruppen

Fortsatt diskussion om brukarrepresentant ska ingå i styrgruppen.
Bestämmer att brukarrådet ska bjudas in till höstens första möte, för att
efterhöra brukarrådets synpunkt på deltagande. Utifrån vad som
framkommer då får beslut sedan tas om brukarrepresentant i styrgruppen.
ND kontaktar verksamhetsutvecklare på BC för inbjudan till brukarrådet.
8.Övriga adjungerande till styrgruppen

Vid behov ska andra funktioner, som kan vara viktiga att ha med i arbete,
bjudas in till styrgruppen. Oklart i nuläget vem och i vilket arbete.
Adjungerande får bjudas in när behov uppstår.
9.Mötestider höstterminen 2017

Tider för hösten bestäms till:
20 september kl 13.15 – 16.00
29 november kl 13.15-16.00
Konferensrum Linnea, psykiatrihuset bokas.
10.Övriga frågor

Inga övriga frågor.
11.Avslutning

Ordförande för dagen BP avtackas då det är sista gången han deltar i
styrgruppen. Ordförande avslutar mötet.
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