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Tid: Torsdag 2019-03-07 klockan 10:00 

Plats: 
 

Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrens gata 3, lokal Aquarius plan 3 
 

 

Anna Enström, skolöverläkare Karlstad kommun 
Leif Martinsson, utvecklingsledare Värmlands läns vårdförbund 
Monica Hammar, förvaltningschef Forshaga kommun 
Monica Persson, socialdirektör Karlstad kommun 
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 
Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri 
Ulrika Thufvesson tf verksamhetschef länsgemensam psykiatri 
Åsa Löfvenberg, utredare Region Värmland 
Förhindrad 
Börje Ehinger, områdeschef öppenvård Region Värmland 
Carina Mäkinen, verksamhetsutvecklare område öppenvård 

 

Ordförande hälsade välkommen! 

1. Uppföljning av föregående möte den 29 nov 2019. 

2. Information från deltagarna – laget runt:  
    I Forshaga rapporteras att cannabis bland unga ökar. I FHM (folkhälsomyndigheten)   
    rapport om ungas hälsovanor så har rökning och alkohol gått ner. Anna meddelar att  
    hon fått bra feedback  från deltagare som deltagit i ”Tidiga insatser för unga”.  Monica  
    P, som är representant för socialcheferna, deltar i Margareta Winbergs grupp med  
    uppdrag att genomföra en översyn av socialtjänstlagen: 
https://www.regeringen.se/4a1189/contentassets/658739a09da54e96a6e94d4b45992f
ad/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703-dir.-201869 
    I möten har bl a diskuterats om barn i uppväxtmiljöer ska ha ett eget behovsområde.  
    Från brukarorganistationer kommer svidande kritik för omhändertagandet av unga i  
    missbruksmiljöer eller unga med missbruk. PRO m fl vill lyfta ut äldreomsorgen ur  
    socialtjänstlagen. Carolyn meddelar att mottagningen för sprututbytet är framflyttat  
    på grund av att lokalanpassningen ej är klar. Carolyn kommer vara sjukskriven 8   
    veckor från och slutet av mars och ersätts under tiden av Ulrika Thufvesson  
    verksamhetschef för flyktinghälsan. 
3. Leif gav rapport om uppdraget vad det gäller en länsgemensam mottagning för unga.  

          Arbetsgruppen har haft tre sammankomster av fem. En enkät till samtliga IFO har  
          skickats ut för att få in ett underlag med unga med risk- och missbruk. Monica belyser  
          problem med gränsdragningarna mellan socialtjänst och BUP, där mycket krävande  
          barn far illa. Arbetsgruppen rekommenderas att bjuda in elevhälsan utifrån att det är  
          en viktig aktör för tidig upptäckt. CLG-MBV vill ha löpande rapport om hur arbetet  
          fortskrider. 

4. Pär rapporterade om HVB-hemmet, att det ska upp i Direktionen och ut till  
    remissrunda till kommunerna i mars. Monica poängterar att  tidsperspektivet vad det  
    gäller inkomna  svar är rimligt till september. Viktigt att synka in det med Region      

https://www.regeringen.se/4a1189/contentassets/658739a09da54e96a6e94d4b45992fad/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703-dir.-201869
https://www.regeringen.se/4a1189/contentassets/658739a09da54e96a6e94d4b45992fad/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703-dir.-201869
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    Värmland. Klokast att presentera det i hälso- och sjukvårdsledningen, därefter in i    
    politiken för beslut. Monica P och Monica H lyfter frågan i Socialchefsgruppens möte   
    den 15 mars, där även regionscheferna är inbjudna. 
5. Leif gav rapport från de lokala styrgrupperna ”fläckvis bra”, men många 
    chefer/ansvariga uteblir och brister även i att skicka ersättare. Detta är inte OK och är  
    respektlös för de deltagare/verksamheter som lägger ner tid och intresse för mötet     
    samtidigt som det ger signaler om att detta område inte är viktigt. CLG-MBV åtgärd i  
    detta är att meddelande ska ut till lokala ledningsgrupper, att vid uteblivet deltagande  
    meddelas ansvariga verksamhetschefer inom Region och socialtjänst. 
6. Aktuellt från MILK-nätverket. Pär och Leif deltar denna gång samt lyfter frågan  

          angående deltagarrepresentation från länet. Det som tidigare är uttalat från MILK- 
          nätverket är att deltagarantalet ska vara högst 2-3 deltagare per län samt representera  
          socialtjänst och Region. 

7. Information om fortbildningar som löpt på under året. De fyra utbildningarna ”Tidig  
          upptäckt unga” har nu genomförts på fyra platser i länet, Sunne, Arvika, Kristinehamn  
          och karlstad, ca 160 deltagare sammanlagt. KBT-spel utbildningen har genomförts med  
          2/3 från Region och 1/3 från kommunerna, totalt 30 deltagare har deltagit. FFT-  
          utbildningen med 20 deltagare från Värmländska kommuner gör sitt sista  
          utbildningspass den 19-20 mars. Utbildningen ”Äldre och alkohol” genomförs den 17  
          maj, utbildning ”Vuxna med missbruk” har flyttats till hösten. 

8. TNE-rapport från Åsa. Arbetsgruppen har tagit fart, ritningarna är justerade med  
    planerad byggstart efter sommaren. Åsa och Thomas Fröde arbetar med      
    bemanningsfrågan. Pär lyfter ett förtydligande att avtalet mellan kommunerna/VLV  
    och regionen bör ses över, detta utifrån att kommunernas beslut om delaktighet  
    bygger på ett avtal som inkluderat 4 beroendeakutplatser (som tidigare finns beslut  
    på), Åsa har haft med den frågan i HSL. 
9. Åsa meddelar att sprututbytesmottagningen har fördröjts pga ombyggnad ej är  
    färdigställd men övrigt med bemanning m.m. är klart. Troligen öppning i september. 
10. Program för eftermidagens möte med de lokala ledningsgrupperna gicks igenom. Åsa  
     och Leif har tagit fram ett program för eftermiddagen. Från CLG deltar Anna, Leif,  
     Börje och Pär. Åsa med stöd av Leif håller i mötet. 
11. Övriga frågor: Carolyn lyfter frågan om den lokala beroendemottagningen i Karlstad.  
     Det har sedan ca 1 år tillbaka funnits en styr- och arbetsgrupp för att utreda  
     förutsättningarna för en lokal mottagning. I både styr- och arbetsgruppen har  
     representanter från kommun, vårdcentral, psykiatrisk öppenvård samt  
     länsgemensam psykiatri deltagit. Arbetsgruppen har uppfattat dels olika tolkningar av  
     uppdraget och dels svårgheter utifrån lokal, disktrikts och länsnivå och frågan har  
     hamnat om den bara ska gälla på lokal nivå eller enligt psykiatrins indelning eller  

            länsnivå. Ett förslag som diskuterades var att respektive lokal ledningsgrupp får i  
            uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera lokala mottagningar som följer  
            psykiatriska öppenvårdens indelning. Frågan ska vidare diskuteras inom Region  
            Värmland och Carolyn och Ulrika tar med sig frågan till områdeschefsmöte 12 mars 

12. Nästa CLG-möte blir den 23 maj. Höstens möte sätts vid detta datum. 
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Mötet avslutades 
 
Leif Martinsson                              
vid pennan 

 
 

 

 

 

 

 


