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Styrgrupp Beroendecentrum
Föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Pär Johansson och enhetschef Daniel Hall har träffats för att påbörja
diskussion kring brukarrådets tillgång till Förgätmigejrummet på
torsdagsförmiddagar.
Carolyn Isaksson ska kontakta Börje Ehinger gällande revidering i
samverkansavtalet.
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
Driftsfrågor
Nuläget BC

Niklas Dannberg informerar att det varit en mycket bra beläggning under
sommaren med en snittbeläggning på 9,25 mätt till och med sista augusti.
Kommunernas budgetmål är 8,75 på 12 platser. God personalbemanning
hela sommaren.
I dagsläget är det sex patienter inskrivna och fyra i kö. Ett par planerade
inskrivningar innan helgen.
Niklas Dannberg informerar att de har börjat screena patienter för
spelmissbruk. Screeningsinstrument som används är ASI Spel/ASI Spel
Uppföljning och NODS NORC.
Pågående arbetsmiljöarbete i personalgruppen där organisationskonsult från
landstinget och beteendevetare från Landstingshälsan är inkopplade.
Ekonomi

Pär Johansson informerar att Beroendecentrum hittills i år har gått med ett
överskott. Flöjten har dock haft en väldigt låg beläggning under sommaren
vilket påverkar förbundets totala budget.
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Målet är att hålla en snittbeläggning på 9,5 på Beroendecentrum resterande
månader av året och att nå upp till en snittbeläggning på 4,5 på Flöjten för
att förbundet ska sluta på plus vid årets slut.
Pär Johansson informerar att man nu genomför snabbkommunrunda som ett
informationssätt och hoppas att det möjliggör att kommunerna nyttjar
Flöjten mer. Flöjten kommer att expandera från och med nästa år.
Verksamhet

Niklas Dannberg säger att arbete med arbetsgruppen fortgår och att det har
gett resultat. Eventuellt kommer personalen få svara på en enkät i början av
nästa år för att utvärdera arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.
Flödesstatistik

Mycket god beläggning hittills i år med en topp i februari då
snittbeläggningen var 11,5. Totalt sett ser det ut att bli ett rekordår i år vad
gäller beläggning. Beroendecentrum och förbundet har arbetat mycket med
tillgänglighet, vilket gett resultat. Åsa Andersson lyfter att man i kommunen
förtydligat att det är Beroendecentrum som gäller i första hand och inte
privata aktörer.
Antal patienter/klienter som vårdas på Beroendecentrum utifrån
kommunerna i länet varierar fortsatt, dock har antal patienter/klienter från
Säffle kommun ökat från 0 till 12 vid senaste statistiken. Den största
gruppen är män i åldern 41–54 år.
Per Söderberg tar upp att det vore intressant att ta fram kvoten fördelat
mellan antal patienter/klienter mellan Beroendecentrum och privata
behandlingshem.
Enkäter
Brukarenkät

Pär Johansson redovisar brukarenkät för tiden 2011 – juni 2018. Statistiken
är utifrån planerad inskrivning där patienter fullföljt vårdtiden.
På fråga vad gäller delaktighet, respektfullt bemött, bättre rustad efter vård
har 84 % svarat ganska hög grad/mycket hög grad. Målet är 80 %.
Vad gäller information om Beroendecentrum, kännedom om uppdrag visar
enkätsvar på att det finns ett förbättringsarbete att göra från förbundet och
Beroendecentrum.
De flesta brukarna är i stort sett nöjda med vården på Beroendecentrum men
framkommer synpunkter om uttrappningsschema och visst missnöje över
personal. Niklas Dannberg informerar att man i jobbar vidare med
personalgruppen. Framkommer önskemål om ökad möjlighet till aktiviteter
och tillgång till kurator/psykolog.
Kommunenkät

Kommunenkät skickas ut i samband med att patienten skrivs ut och ska
fyllas i av handläggare.
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På fråga om information innan placering och om de är nöjda med
bedömningsunderlaget så visar resultat på att handläggarna är väldigt
nöjda/nöjda i mycket hög grad. Behandlingskonsulenter på
Beroendecentrum har varit på kommunrunda för att skapa personlig kontakt,
vilket Pär Johansson tror är en av anledningarna till resultatet.
Beroendecentrum och förbundet har ett mål på 80 % vad gäller att
kommunerna ska vara nöjda, där 82 % har svarat att de är nöjda i ganska
hög grad och i mycket hög grad.
Från handläggare i kommunerna framkommer önskemål om mer
resonerande vid återkoppling. Pär Johansson meddelar att detta är något
man kommer titta mer på. Även synpunkter på att det är allt för många som
deltar vid inskrivningssamtalet. Niklas Dannberg informerar att man
försöker hålla ner antalet när det är möjligt. Framkommer även synpunkter
på regler vid utskrivning. Det finns dock klara förhållningsregler på
Beroendecentrum, vilka personal på Beroendecentrum arbetar utifrån.
Handläggare har även framfört önskemål att personal på Beroendecentrum
följer med patient/klient till akutmottagningen om denna är i för dåligt skick
vid inskrivning. Detta är inte Beroendecentrums ansvar, beslut togs om
handläggning vid försämrat tillstånd vid föregående möte. Niklas Dannberg
informerar om detta vid nästa referensgrupp.
Kritik har även framförts över hur läkare har fört dialog med patient/klient.
Niklas Dannberg informerar att man arbetar med bemötande.
Bemanning

Läkare på Beroendecentrum har sagt upp sig av familjeskäl och gör sista
dagen idag. Carolyn Isaksson meddelar att man har fått godkänt för
rekrytering och annons har tidigare varit ute men ingen sökande.
Områdeschef är inkopplad vilken har varit tydligt med att samverkan kring
läkare ska lösas mellan allmänpsykiatrisk slutenvård och länsgemensam
psykiatri. Tf verksamhetschef för allmänpsykiatrisk slutenvård har idag på
morgonen meddelat att fast underläkare i slutenvården kommer bemanna
Beroendecentrum eftermiddagar måndag, onsdag och fredag. Överläkare
Edvard Smith kommer vara handledare. Planeringen är att underläkare ska
vara på Beroendecentrum till och med vecka 48 med undantag vecka 44 då
annan underläkare går in. Möte är bokad för att planera för introduktion.
Från vecka 49 är planeringen att Beroendecentrum ska bemannas av STläkare med Edvard Smith som handledare
Pär Johansson ser en risk att inte kunna erbjuda samma tillgänglighet till
inskrivning då läkare endast finns på plats tre eftermiddagar i veckan. Från
kommunens sida tror man dock att man kommer vara förestående då man
försökt att lösa det så gott det går. Information kommer gå ut till
kommunerna.
I övrigt god bemanning på Beroendecentrum, saknas dock psykolog som
ska finnas enligt samverkansavtal. Annonsering har tidigare gjorts vilket
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inte gav något resultat. Kan eventuellt bli aktuellt med ny annonsering
längre fram.
Har haft undersköterska på vikariat under sommaren för att avlasta
sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet. Det har varit mycket bra och
vikariatet är förlängt ett halvår från och med 1 september.
Niklas Dannberg informerar att de provat att dubbelbelägga ett rum, vilket
fungerade bra.
Utvecklingsfrågor

Fortsatt arbete med ASP-platser. Den 15 oktober är det en dialogdag kring
ASP-platserna och förhoppningsvis kommer dagen bidra till att man
kommer vidare i arbetet.
En enkät har skickats ut till samtliga kommuner i länet med fråga om vilka
behov som finns utifrån barn, unga vuxna och vuxna. Många av
kommunerna har framförallt intresse för ett regionalt behandlingshem för
vuxna med samsjuklighet, vilket skulle vara ett steg efter vårdtid på
Beroendecentrum och på så sätt få en mer komplett vårdkedja mellan
kommuner och landsting. Det skulle även minska behovet av att nyttja
privata aktörer.
11 av länets kommuner tycker det är ett bra förslag och fortsatt arbete kring
förslaget om behandlingshem för vuxna. Underlag ska skrivas och skickas
till HCL för beslut.
Information
Socialchefs-/IFO-gruppen

Inget aktuellt. Åsa Andersson informerar att målgruppen missbrukare är
väldigt liten grupp som diskuteras på dessa möten jämfört med de andra
grupperna i socialtjänstens uppdrag.
Per Söderberg lyfter att det enda inom missbruk och beroende som tas upp
är diskussion kring ASP-platserna.
Diskussion
Brukarrepresentant

Brukarrepresentant är inbjuden till nästa möte den 22 november. Pär
Johansson har varit i kontakt med brukarrepresentant som framfört
önskemål om att brukarrådet blir granskade. Tas som punkt vid nästa möte.
Vid anteckningarna

Jeanette Eklind

