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1 Välkommen 
  

2 Informationer  

Länsgemensamt HVB hem med tillgång till medicinska insatser.   

Vid föregående möte redovisades resultatet av enkät som Värmlands läns vårdförbund 

genomfört i alla kommuner. Av svaren framgår att det finns ett stort behov av mer 

samarbete mellan huvudmännen och ny verksamhet. Ett länsgemensamt HVB hem för 

behandling av missbruk och beroende, i egen regi, där det finns säkrad tillgång till 

medicinska insatser/åtgärder och där planeringen för eftervård ingår som en central del. 

Frågan återkommer vid dagens möte. Socialcheferna i länet är informerade via Pär 

Johansson, hittills finns intresse i 10 kommuner att gå vidare i planeringen Kommunerna 

har många externa placeringar till höga kostnader. Den patient/klientgrupp som skulle 

gynnas är ofta även aktuella som mångbesökare i hälso- och sjukvård. Kartläggningar 1 

visar att målgruppen ”belastar” hälso och sjukvården i hög grad.  Landstingets hälso- och 

sjukvårdsledning får inom kort få ett underlag och ombedes ta ställning till Värmlands 

läns vårdförbunds önskemål om att tillhandahålla medicinska insatser vid det planerade 

länsgemensamma behandlingshemmet för vuxna med beroendeproblematik, - medicinsk 

bedömning, utredning samt hänvisning till behandling vid somatiska och psykiatriska 

tillstånd.  

I diskussionen berördes generell kunskapsnivå för beroende och missbruk och båda 

huvudmännen gör bedömningen att den generella kunskapsnivån kring 

beroendeproblematik är i behov av höjning. Effekten av tidigare bred gemensam  

                                                           
1 Södertörn mångbesökarna  
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utbildningsomgång 2012 – 2014 börjar klinga av2. Det länsgemensamma HVB hemmet 

skulle kunna fungera som ett kompentens center och kunskapsnav för båda 

huvudmännens kunskapsstyrning och det gemensamma nationella programområdet 

psykisk hälsa och ha inriktning mot beroende.  

Dopning, lägesrapport kring avtal landstinget och Region Örebro 

Helena Norlin har kallat samman arbetsgruppen: Linda Rågård, verksamhetschef 

elevhälsans medicinska del, Stefan Gräsberg, ANDT, Karlstad kommun, Åsa Wahlén, 

enhetschef VC Skoghall samt Helena Norlin, avdelningschef Laromott/ILNmott. 

Arbetsgruppen har tillgång till enhetschef Jonas Johansson Dopningsmottagningen 

Örebro. Utgångspunkt i avtalsförslaget bör vara att hälso-och sjukvård, socialtjänst 

elevhälsa sa kunna remittera personer från 16 år. Återremissen från 

dopningsmottagningen i Örebro ska gå till patientens vårdcentral samt till remittent. 

Svaren från Örebro bör vara utförliga för att lättare kunna fortsätta vården på 

hemmaplan. Möjlighet ska finnas att konsultera dopningsmottagningen i Örebro.  Första 

mötet är bokat till den 5/11. Innan dess kommer vi fyra att delta i länsstyrelsens 

konferens ”Dopning, maskulinitet och våld i nära relationer” den 16/ 10.  

Akutplatser för substansberoende  

I sak inget nytt att rapportera. Anledningarna till att landstinget inte kommit längre är 

sjuksköterskebrist samt chefsbyten på flera nivåer i för processen känsliga skeden. Den 

15 oktober 2018 genomförs ”dialogdag”. Inbjudan med ramprogram på sista sidan. Nu 

mobiliseras på nytt, rapport vid nästa möte. 

 

Tilläggsinformation i minnesanteckningen: 

LVM är en i sammanhanget angelägen fråga för både socialtjänst och hälso och sjukvård. 

Arbete pågår för att samordna och ensa socialtjänsternas begäran om läkarintyg.  Hälso-

och sjukvårdens rutin för LVM revideras och lättanvänd mall för läkarnas begäran om 

LVM ska tas fram. Fortbildning för läkare sker den 30 oktober med medverkan av 1:e 

socialsekreterare Håkan Fielding, chefläkare Jonas Niklasson och landstingsjurist Isabelle 

Edgren.   

 

 

 

 

 

                                                           
2 Nationell bas- och fördjupningsutbildningar inom missbruk -och beroendevård; Kunskap till 
praktik, SKL Genomfördes av i form av korta inspelade föreläsningar, strukturerat studiematerial, 
uppföljning. Ledde till ökad kvalitet i beroendeverksamhet.  
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Info från lokala ledningsgrupper, avvikelser  

Leif Martinsson meddelar att ingen information om avvikelser från lokala 

ledningsgrupper föreligger, vilket föranleder resonemang i CLG MBV.  Avvikelser är en  

kvalitetsparameter. Avvikelser kommer att tas upp på den gemensamma 

konferens/seminarium/workshop som CLG-MBV kommer att ha tillsammans med alla 

lokala ledningsgrupper under våren 2019. Se mer nedan.  

 

Information om genomförda och planerade fortbildningar och konferenser  

 13 september – Tidig upptäckt och akuta insatser vid problem med spel om pengar. 

Olof Molander och Viktor Månsson leg psykologer och forskare vid centrum för 

psykiatriforskning vid Karolinska institutet höll i utbildningsdagen. Länsstyrelsen 

finansierade i samarrangemang med VLV och landstinget. Ca 200 kom, huvudsakligen 

personal med direkt klient och patientkontakt. Deltagare från alla kommuner. Innehållet 

– Vad innebär problem med spel om pengar? Hur vanligt är det i samhället och i olika 

verksamheter? Hur kan vi arbeta förebyggande och på vilket sätt? Hur kan 

problemspelaande vidmakthållas utifrån biologiskt och psykologiskt perspektiv och vad 

resulterar det i för sociala konsekvenser? Hur upptäcker vi problemspelande och 

bemöter spelare? Vilka rådgivande, psykopedagogiska och akuta insatser är effektiva vid 

spelproblem? Vad är likheterna och skillnaderna mellan hasardspels-syndrom och andra 

missbruk och beroenden? Vilka andra samsjukliga tillstånd är vanliga? Hur fungerar 

behandling? Vilka andra insatser kan behövas?  

Den spontana reaktionen bland väldigt många efteråt var att de fått med sig kunskap 

som kan användas nästa dag. 

 

15 november, 11 december 2018 22 januari, 19 februari 2019  

Centrala ledningsgruppen bjuder in till gemensam fortbildningsdag Tidig upptäckt risk 

och missbruk barn och unga.  

Februari 2019 

Gemensamt möte för CLG MBV + lokala ledningsgrupper, syfte synliggöra strukturen för 

utvecklingen av missbruks och beroendevården i Värmland, öka följsamhet till 

länsöverenskommelse och lokala handlingsplaner, uppmärksamma avvikelser.  

Våren 2019  

Centrala ledningsgruppen kommer att bjuda in till fortbildning för dem som jobbar med 

vuxna – två dagar i Karlstad med samma program, ett fokus ska vara äldre och alkohol 

för hemtjänstens personal.  
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Funktionell familjeterapi, En evidensbaserad familjebehandlingsmetodför ungdomar i 

åldern 11-18 år medrelationsförsvårande beteende. Utbildningen vänder sig till dem 

som arbetar med barn, ungdomar och familjer och har passande förkunskaper för 

utbildningen. Utbildningen omfattar 6 heldagar, jan-mars 2019, uppdelade i teori 

och metodträning, system- teori/relationsteori, beteende- och  

kommunikationsträning. Samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund och 

Stiftelsen funktionell familjeterapi. Leif Martinsson ansvarar. 

 

3. Beslut  
Förslag till uppdragsbeskrivning Beroendemottagning för unga skickades ut med 

kallelsen till dagens möte. Diskussion. Bakgrundsbeskrivningen ska kompletteras i 

skrivningen kring första linjen och vikten av att gå ut grundskolan med godkända betyg. 

Uppdraget innebär att Leif Martinsson och Åsa Löfvenberg får i uppdrag att utreda och 

lämna förslag på innehåll, resursbehov, utformning samt finansiering av en 

länsgemensam beroendemottagning för unga. Uppdraget ska vara slutrapporterat till 

Central ledningsgrupp senast 30 juni 2019. Löpande avstämningar ska göras med 

uppdragsgivaren.  

 

4. Övriga frågor  
- Leif Martinsson informerar: Brukarrådet vid beroendecentrum har i samarbete med 

Kils kommun öppen verksamhet i Kil några dagar i veckan.  

- Carolyn Isaksson informerar om läkarsituationen BC  

- Media har ställt frågor till landstinget om Naloxonprogram och om det finns planer på 

att införa. Landstingets inställning är att det kan komma att bli aktuellt när 

sprututbytesmottagningen kommit igång.  

- Anna Enström väcker frågan om ”dataspelsmissbruk” hos unga under 18 år och deras 

möjligheter att får hjälp.  

- Smadit – samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett nationellt arbetssätt för 

att minska återfall i rattfylleri genom att erbjuda behandling för alkohol och 

narkotikaproblem. Länsstyrelsen i Värmland bjuder till nystart av Smadit arbetet i länet 

25 oktober. 

 

5. Nästa möte   
29 november 2018 kl 0830 – 1030, landstingshuset grupprum B1.  

Nästkommande möte torsdag 7 mars 2019 kl. 0830 – 1030.  

 

6. Mötet avslutas. 
Vid pennan Åsa Löfvenberg 
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