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för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland 



I central ledningsgrupp 

Anna Enström, skolöverläkare, Karlstad 

Börje Ehinger, områdeschef öppenvård region Värmland  

Carina Mäkinien, verksamhetsutvecklare, område öppenvård 

Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri, område öppenvård 

Leif Martinsson, utvecklingsledare landstinget/Värmlands läns vårdförbund 

Monica Hammar, förvaltningschef Forshaga 

Monica Persson, socialdirektör, Karlstad

Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 

Ordförande
2017- 2018 Landstinget i Värmland 
2019 – 2010 Värmlands läns vårdförbund, minnesanteckningar finns här 

förteckning lokala ledningsgrupper 

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/protokoll-central-ledningsgrupp-clg/
https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/


Missbruks- och beroendevården i Värmland - styrning och ledning 

Politisk nivå Förvaltningsnivå 

Kommun Socialnämnd /Värmlands läns 
vårdförbund - Direktionen

Socialchef 
IFO chef 
enhets/avdelningschefer
Förbundschef

Region (hälso och sjukvård) Regionstyrelse 
Hälso och sjukvårdsnämnd 

Områdeschef öppenvård 
Områdeschef slutenvård 
Verksamhetschefer
Enhets/avdelningschefer 

Värmlands läns vårdförbund 
+
Region Värmland 

Politisk styrgrupp Central ledningsgrupp 
Fem lokala ledningsgrupper 

Styrande dokument Nationella riktlinjer för vård och stöd 

vid missbruk och beroende, 2019 

Länsöverenskommelse - vuxna
- vård och stöd vid missbruk och beroende 
- dopningsmissbruk
-spelmissbruk spelberoende - spel om pengar

Länsöverenskommelse - barn unga
i risk- och missbruk, från upptäckt till 
behandling  

Lokala handlingsplaner 
för vuxna resp barn o unga





Länsöverenskommelse och handlingsplaner 

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/


Uppgiften

Öka följsamheten till länsöverenskommelserna 

Utveckla och förbättra vården för  patienter och brukare 

Utveckla och förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården  
socialtjänsten 



Hänt senaste två åren 
Samlat ansvar i CLGMBV för länsök. vuxna och barn unga 

Revidering av lokala handlingsplaner – nytt ansvar spelberoende

Lokala styrdokument för unga

Standardiserad dagordning för möten i lokala ledningsgrupper 

Fortbildning
- LVM
- Tidig upptäckt 
- Missbruk beroende och äldre



Pågår….
METOD utbildningar

Integrerad beroendemottagning för unga

Planering för länsgemensamt HVB hem med medicinska insatser

Tillnyktringsenhet 

Sprututbytesmottagning

Dopning – avtal med dopningsmottagningen Örebro

SMADIT körkortsrutiner körkortsmottagning



Dialog och diskussion                          

Hur fungerar samarbetet lokalt runt den enskilde brukaren/patienten?

Styrkor och svagheter med den lokala ledningsgruppen? 

Vad kan/ska CLGMBV göra för att underlätta 
- utvecklingen av missbruks- och beroendevården
- lokal samverkan och samarbete




