Minnesanteckningar 2018-11-29
Central ledningsgrupp
missbruks- och beroendevård i Värmland

Närvarande
Anna Enström, skolöverläkare, Karlstad
Börje Ehinger, områdeschef öppenvård landstinget, ordf.
Carina Mäkinien, verksamhetsutvecklare, område öppenvård
Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri, område öppenvård
Leif Martinsson, utvecklingsledare landstinget/Värmlands läns vårdförbund
Marita Halvarsson avd. chef vuxenavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Monica Hammar, förvaltningschef Forshaga
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Åsa Löfvenberg, utredare, landstinget, sekr.

Förhinder
Monica Persson, socialdirektör, Karlstad. ersättare Marita Halvarsson.

Inbjudna
Helena Norlin, avd chef Laromottagningen
Edvard Smith, överläkare Individuell läkemedelsnedtrappning

1 Välkommen och presentationsrunda
2 Ärenden - Information och ställningstagande
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken
Helena Norlin redogör från möte med länsstyrelsen om Samverkan mot alkohol och
droger i trafiken, SMADIT, ett nationellt arbetssätt för att minska återfall i rattfylleri
genom att erbjuda behandling för alkohol och narkotikaproblem. Länsstyrelsen i
Värmland har tillsammans med polisen har tagit initiativ till nystart av SMADIT arbetet i
länet, en arbetsgrupp bildas och hälso- och sjukvården behöver delta. Polisens rutin vid
rattfylleri är att vid samtycke från den påverkade meddela socialtjänsten. Hälso- och
sjukvården måste kunna erbjuda resurser för provtagning.
BESLUT: CLG-MBV ger Niklas Dannberg, avd. chef Beroendecentrum uppdraget att för
hälso- och sjukvårdens räkning ingå i arbetsgruppen. Uppdraget formaliseras skriftligt;
ND representerar hela hälso- och sjukvården i gruppen. Avstämningar ska göras mellan
ND/Smadit arbetet och landstingets arbetsgrupp för körkortsrutiner (se nedan).
Återrapportering till CLG-MBV om ett halvår, våren 2019. Carolyn Isaksson meddelar ND
och Maud Johansson regional samordnare Länsstyrelsen.
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Medicinska krav för innehav av körkort
Edvard Smith redogör för arbetet med hälso- och sjukvårdens rutiner för körkortsprover.
Idag tas prover med skiftande noggrannhet på vårdcentraler och i den psykiatriska
öppenvården. Transportstyrelsen har föreskrifter om medicinska krav för innehav av
körkort, kraven anses relativt låga och för dem som har en beroendesjukdom, menar ES,
att de är lätta att ta sig runt. Edvards förslag: alternativ 1, centralisera provtagningen till
en mottagning, alternativ 2, skapa gemensamma rutiner för provtagningen. Ett förslag
till rutin är framtaget. Struktur för hur den ska fungera behöver byggas.
BESLUT: CLG-MBV anmodar fortsatt arbete! Arbetsgrupp bildas med Helena Norlin som
sammankallande, Edvard Smith, Fredrik Carlstedt, Erik le Brasseur och Anna Egardsson.
Återkoppling till CLG-MBV om ett halvår, våren 2019.
Dopning
Helena Norlin lämnar nulägesrapport kring avtal med landstinget Region Örebro.
Arbetsgruppen har tagit fram ett avtalsutkast. Resonemang kring åldersgränser, avtalet
ska omfatta patienter från 16 år. Slutenvården behöver involveras.
MEDSKICK från CLG- MBV: avstämning kring avtalet ska göras med arbetsgrupp för köpt
och såld vård utanför LiV, KVUL. Helena Norlin skickar in ärende/ SBAR till hälso och
sjukvårdsledningen.
Information från lokala ledningsgrupper, avvikelser
Leif Martinsson rapporterar: från östra lokala ledningsgruppen upplever socialtjänsten
att det är ”besvärligt kring provtagning” på unga under 18 år, socialtjänsten möjlighet till
provtagning förutsätter att en utredning öppnas. Integrerad mottagning/arbetssätt
skulle underlätta, då hälso- och sjukvården kan sköta provtagning.
Alla listor över vilka som ingå i lokala ledningsgrupper är uppdaterade.
Förändring av samordningsfunktion för sydvästra lokala ledningsgruppen.
Leif Martinsson påpekar att strukturen med politisk styrgrupp, central och lokala
ledningsgrupper nu har tio år på nacken. Behovet av återkommande gemensamt möte
finns, det senaste hölls 2016.
BESLUT: Gemensamt möte för CLG MBV och lokala ledningsgrupper den 7 mars 2019,
ordinarie CLG-MBV och i direkt anslutning ett gemensamt möte.
Avsikten med mötet; påminna om roller och ansvar, vikten av aktivt arbete för
implementering, alltså ökad följsamhet till länsöverenskommelse och lokala
handlingsplaner, ökad uppmärksamhet på avvikelser.
Förhandsinformation om den 7 mars skickas ut till alla lokala ledningsgrupper
tillsamman med en julhälsning från CLG-MBV /Åsa L och Leif M ansvarar.
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Tillnyktring/ASP
Åsa Löfvenberg återkopplar från dialogdag 15 oktober. Ett 30-tal deltagare från
socialtjänst, polis, hälso och sjukvård. Extern medverkan från tillnyktringsenheten
Linköping, TNE Örebro samt Varberg, samt värdefulla diskussioner.
Landstinget startar om arbetet för tillnyktringsenhet med ny styr- och arbetsgrupp den
13 december 2018. Uppdragsbeskrivningen bifogas minnesanteckningarna.

Processen för länsgemensamt HVB hem med tillgång till medicinska insatser
Pär Johansson Informerar att ett underlag kommer att gå på remiss till kommunerna
under första kvartalet 2019. Det behövs medicinsk kompetens även i remissarbetet.
CLG-MBV FÖRORDAR att Edvard Smith bistår i arbetet. Carolyn Isaksson informerar ES.
Landstingets hälso- och sjukvårdsledning har fått ärendet för behandling;
Rekommendationen är ”att godkänna vårdförbundets önskemål om att tillhandahålla
medicinska insatser vid det planerade länsgemensamma behandlingshemmet under
förutsättning att samverkansavtal kan tecknas”.

Arbetsgrupp för beroendemottagning för unga
CLG-MBV godkände vid förra mötet uppdragsbeskrivningen. Nu behöver en
arbetsgrupp tillsättas (CLG-MBV styrgrupp). Arbetsgruppen ska lämna förslag på
innehåll, resursbehov, utformning samt finansiering av en länsgemensam
beroendemottagning för unga. MEDSKICK FRÅN CLG-MBV: arbeta fram ett funktionellt
åldersspann för mottagningen. Utifrån de kompetenser som ingår på
andra håll i landet där mottagning för unga finns, bör kompetens för socionom,
psykolog, sjuksköterska och läkare ingå. Börje Ehinger tar frågan om läkarrepresentation
med till möte med utbildningsläkarna.
CLG-MBV BESLUTAR att Leif Martinsson ansvarar för det fortsatta arbetet med
beroendemottagningen för unga.

Utbildningar och fortbildningar
Personal som möter unga - tidig upptäckt risk o missbruk, 15 november genomförd i
Sunne med ett 30-tal deltagare, positiv respons. Dryga 30-talet anmälda till 11
december i Arvika. Kristinehamn i januari. Karlstad i februari är redan fulltecknad, 50
personer. Syftet med dagen är att öka samsyn - stärka det professionella lokala
nätverket -ökad individanpassning Ramprogrammet innehåller:
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- Fakta och siffror kring aktuell målgrupp
- Vad ska erbjudas? Nationella Riktlinjer, länsöverenskommelse, lokala handlingsplaner
vikten av bedömningsinstrument
- Genomgång av innehåll samt information om kommande metodutbildningar - Goda
exempel: Elevhälsan så här jobbar vi för att upptäcka, Värmlandsframtid /så här gör vi
Filipstad, (Jennie Fröling, Chatarina Malmberg) Vad ska vi lära från PILEN (Marie Ohm),
Nexus – så här gör vi, så här lyckas vi. Grupparbete utifrån fallbeskrivning– hur få till mer
individanpassat samarbete /Leif Martinsson, Åsa Löfvenberg ansvarar
Fortbildningsdag för personal som möter vuxna på tema upptäckt av risk- och missbruk
alkohol. Ett särskilt fokus ska riktas mot äldre med hemtjänst - Datum och program inte
klart. Dagen och målgrupp kommer att förankras i chefsled på region Värmlands
konferens ”Selma och Gustaf” den 29 januari och på FOU Värmlands konferens ”Hälsa
hela livet” den 21 februari / Leif Martinsson, Åsa Löfvenberg ansvarar.
Behov av basutbildning i beroendemedicin för hälso- o sjukvård o socialtjänst. Leif
Martinsson tar med sig frågan till MILK-nätverket, SKL. Åsa Löfvenberg anmäler
utbildningsbehovet till den landstingets pedagogiska utbildningsgrupp.
Genomförda utbildningar 2008 – 2018
Leif Martinsson visar sammanställning över genomförda utbildningar 2008 - 2018.
Sammanställningen bifogas minnesanteckningarna.

Övriga frågor
Carolyn Isaksson kommer att vara borta en period under våren. Ulrika Thufvesson idag
verksamhetschef asyl och flyktinghälsa ersätter, även här i CLG-MBV.

Överlämning av ordförandeskapet 2019
Ordförande Börje Ehinger tackar för denna ordförandeperiod och lämnar över
ordförandeskapet till Värmlands läns vårdförbund.

Mötesdagar 2019
7 mars 2019 prel. tid 0830 – 1030 (kan komma att justeras för att bättre passa till den
gemensamma tiden med lokala ledningsgrupper). Lokal anges i kallelsen.
Ytterligare ett datum bokas - 23 maj 2019 kl. 0830 – 1030.

Mötet avslutas
vid pennan Åsa Löfvenberg
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