
 
 
 

 
 
Lokal överenskommelse – Säffle och Grums kommun 
Barn och unga i risk- och missbruk – från upptäckt till behandling 
 

 

Vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunens socialtjänst och 

landstingets hälso- och sjukvård. Former och rutiner ska finnas för ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. I varje 

samverkansärende med patientens/klientens godkännande upprättas en SIP som tydligt anger vilken vårdorganisation som är ansvarig för de olika 

insatserna. Arbetssättet ska utmärkas av samverkan såväl internt i egen organisation som med vårdgrannar och andra samarbetsaktörer. 

 

Vårdcentralerna har ett ansvar för personer med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vårdcentralerna ska erbjuda tidiga insatser samt stöd och behandling 

för alkoholproblem och måttlig problematik av psykisk ohälsa samt behandling för somatisk problematik. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete 

ske med psykiatrin och i förekommande fall med lokal beroendemottagning. Möjlighet skall finnas till poloklinisk avgiftning för personer med alkoholmissbruk 

och alkoholberoende. Vad det gäller personer med narkotikamissbruk finns ett ansvar att upptäcka och remittera. 

 

Psykiatri har ett ansvar för personer med narkotikamissbruk/beroende, blandmissbruk/beroende och psykiatrisk problematik. Vid behandling av personer med 

komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och 

socialtjänst, om behov föreligger. Psykiatrin ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska 

insatser. Behandling med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruk ställer krav på integrerade insatser 

 

Socialtjänst har ett brett ansvar för kommuninnevånare som regleras i socialtjänstlag; socialnämnden ska aktivt se till att personer med missbruk får den hjälp 

och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket samt socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. 

Hjälp ska finnas i form av rådgivning, utredning och bedömning samt biståndsbedömda insatser i form av psykosocialt stöd och psykosociala 

behandlingsinsatser  

Gäller för: Socialtjänst, vårdcentraler, 

ungdomsmottagningar, elevhälsa, 1:a linjen, 

BUP samt öppenvårdspsykiatri 

Godkänd av: Lokal ledningsgrupp – 1:a linjens 

chefer inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och 

skola 

Utarbetad av: Lokal ledningsgrupp Revisionsansvarig: Lokal ledningsgrupp 
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Säffle 
kommun 

Skola Vårdcentral 
 

Första linjen 
 

Ungdoms 
Mottagning 
 

BUP Socialtjänst 
 

Ö-psykiatri 
 

Kontakt- 
Uppgifter 
 
 

Utvecklingschef 
för elevhälsan: 
0533-68 19 41 

VC Säffle/ Nysäter: 
0533- 81030 
 
Svea VC: 0533- 
81384 

Första Linjen unga  
Västra: 0570-712590 
Tel Vårdadministratör 
0570-712598 
forstalinjenungavastra 
@liv.se 

Säffle ungdoms- 
mottagning 
0533-42130 
www.umo.se 
 

Rådgivning i pågående 
och icke pågående 
ärenden: 054-618300 
Akut bedömning:  
054-618318 

Förste 
Socialsekreterare BoF: 
0533-681677 
Alkoholpolikliniken: 
0533-681677 

Vårdgrannetelefon: 
0533-81338 

Upptäcka 
 
 
 

AUDIT, DUDIT AUDIT, DUDIT AUDIT DUDIT AUDIT, DUDIT Mottagningsenheten 
vid nybesök och 
akutbesök på intensiva 
insatser. ASSIST-Y 

AUDIT, DUDIT AUDIT, DUDIT 

Medicinska 
test 
 
 

Görs ej Urintest 
Blodprov 
Alkometer 

Görs ej 
 

Görs ej Utandningsprov 
Urinprov 

Alkometer 
Urintest 

Urinprov-
snabbtest,salivprov, 
blodprover-
labanalyser, 
alkometer (GT, 
CDT, Peth mfl.) 

Utreda Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

ADAD 
Alcohol-E 
Dudit-E 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

BBIC 
Addis- ung 

MI Samtal om 
levnadsvanor. 
Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Stödja/ 
Behandla 
 
 

Behandling görs 
ej 

MI 
KBT 

MET 
MI 

MI, KBT 
FACT, Repulse 

Vid samsjuklighet; 
MI 
KBT 

MI, MET 
CPU, Repulse 
ART 

Mi 
Närståendesamtal 

Samarbete/ 
Samverkan 
 

SIP 
Kransgrupp 
ANDT 
Samverkansrutin 
soc-skola 

SIP 
ANDT 

SIP 
Styrgrupp Första 
Linjen 

Styrgrupp för UM 
Säffle 
SIP 
Kransgrupp 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i 
samverkan med 
socialtjänsten 
Konsultationsmöten 
via Skype 

SIP 
Kransgrupp 
ANDT 

Samverkan med 
Socialtjänst SIP, 
Integrerad 
behandling med 
fokus på psykisk 
sjukdom 
beroende/missbruk 

 

mailto:forstalinjenungavastra@liv.se
mailto:forstalinjenungavastra@liv.se
http://www.umo.se/


 
 
 

 
Grums  
kommun 

Skola Vårdcentral 
 

Första linjen 
 

Ungdoms 
Mottagning 
 

BUP Socialtjänst 
 

Ö-psykiatri 
 

Kontakt- 
Uppgifter 
 
 

0555-421 87 
0555-421 85 
 

0555-432 09 Verksamhetstelefon  
054-61 45 00 
Funktionsbrevlåda för 
samarbets-partner: 
forstalinjen@liv.se 

Grums  
Ungdomsmottagning 
0555-432 09 

Rådgivning i pågående 
och icke pågående 
ärenden 054-618300 
Akut bedömning  054-
618318 

0555-422 82 Vårdgrannetelefon 
0533-813 38 

Upptäcka 
 
 
 

Hälsosamtal, 
utvecklingssamtal 
Grumsmodell 
EHT. AUDIT, DUDIT 
kan förekomma 

AUDIT, DUDIT Upptäcka: AUDIT, 
DUDIT. Vid misstanke 
om barn /ungdom far 
illa: anmälan till 
socialtjänst 

AUDIT, DUDIT Mottagningsenheten 
vid nybesök och 
akutbesök på intensiva 
insatse.r 
ASSIST-Y 

AUDIT, DUDIT AUDIT, DUDIT 

Medicinska 
test 
 

Görs ej Urintest, Blodprov 
Alkometer 

Görs ej  Utandningsprov 
Urinprov 

Urintest, Salivtest 
Alkometer 

Görs ej 

Utreda Skolpsykolog 
Kurator Special-
pedagog. Vid 
behov oros-
anmälan till 
socialtjänst 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Vid upptäckt missbruk 
– orosanmälan till 
socialtjänst för vidare 
utredning 

Vid behov 
orosanmälan till 
socialtjänst 

Görs av socialtjänst 
efter anmälan från 
BUP 

BBIC 
ADAD 

MI-samtal om 
levnadsvanor.Vid 
behov orosanmälan 
till socialtjänst 

Stödja/ 
Behandla 
 
 

Kurator 
Specialpedagog 
Specifik utredning 
vid missbruk görs 
ej 

MI, KBT 
 

Vid identifierat 
riskbruk: Rådgivning 
enligt MI och MET 
Vid misstanke om 
riskmiljö/barn far 
illa:anmälan till 
socialtjänst 

MI, MET Vid samsjuklighet; 
MI 
MET 
KBT 

MI, CPU 
Repulse 

MI 
närståendesamtal 

Samarbete/ 
Samverkan 
 

SIP, ANDT 
Utökad elevhälsa 
med repr. från soc. 
SSPF (skola, soc., 
polis, Fritidsgård) 
Grumsmodell 

SIP, ANDT Styrgrupp Första linjen 
mellan kommun och 
landsting (Forshaga, 
Kil Hammarö, grums, 
Karlstad).  SIP 

SIP 
Styrgrupp för 
Ungdoms- 
mottagning 

Vid samsjuklighet 
genom SIP i samverkan 
med socialtjänsten 

BHT 
EHT 
SIP 
SSP 

Samverkan med 
socialtjänst.Integre-
rad behandling med 
fokus på psykisk 
sjukdom beroende/ 
missbruk. SIP 
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