
   
 

 

 
 

Central ledningsgrupp för missbruks och beroendevården 

CLG-MBV 

 

Tid: Torsdag 2019-05-23,  08.30-11.00 

Plats: 
 

Lagergrensgatan 2, lokal Färjan plan 1 
 

 

Deltagare 
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 
Åsa Löfvenberg, utredare Region Värmland 
Förhindrad 
Börje Ehinger, områdeschef öppenvård Region Värmland 

 

Ordförande hälsade välkommen! 

1. Uppföljning av föregående möte den 7 mars 2019. 

2. Information från deltagarna – laget runt:  
          Monica H: Budgetarbete pågår, samma behov men mindre pengar. 
          Monica P: Välfärden tagit ett stag tillbaka. Arbets- och socialtförvaltningen ca 40  
          miljoner back. 
          Carina: Varit på en givande nationell konferens för ungdomamottagningar. Barn- och  
          unga blir ett eget verksamhetsområde där bl a ungdomamottagningar och första linjen  
          ingår. 
          Anna: Skolan går in i slutstamp. Elsa statistiken ska färdigställas, attityden till droger  
          bland unga är oroväckande. 
          Carolyn: Avrop på 75% läkare på BC för resten av året med förhoppnigsvis  
          läkarstabilitet på gång. Länsgemensam psykiatri upphör, verksamheterna övergår som  
          verksamheter inom  område öppenvård. Deltar i sista CLG mötet, därefter pension.              

3. Rapport från politiska styrgruppen: 
    Inget att tillägga förutom att läkarfrågan har diskuterats. 
4. Rapport från de lokala ledningsgrupperna: 
    Diskussion om närvaron av representanter, viss skärpning har skett efter föregående  
    möte och rekomendation från CLG – att vid frånvaro ska meddelande gå till högre  
    chef. Förslag att utvecklingledaren bevakar detta samt föreslår de lokala  
    ledningagrupperna att vid uppreprad frånvaro så skall samtliga funktioner i lokala                      
    ledningsgruppen ställa sig bakom skriftlig fråga till ej närvarande funktion och högre  



   
 

 

 
 

    chef. 
5. Reflektioner från gemensamma mötet den 7 mars (CLG-LLG): 
    Sammanfattningen om detta finns på hemsidan:     
    https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ 
6. MILK-nätverket: 

          Per informarade om materialet som gick igen där, även ppt-bilder från föreläsningarna  
          har skickats ut tidigare. Carolyn belyste Laro-klinikens samarbete med  
          infektionsklinikenangående hepatit C. 
          Vad det gäller representanter i nätverket så har Monica H och Monica P anmälts,  
          Monica H som ordinarie. Vi väntar på namn från regionen, under tiden har Leif M  
          visstidsfunktion som representant även för regionen. 

7. Aktuella utbildning:  
    FFT-utbildningen slutfört med 20 deltagare från Värmland. En AUDIT/DUDIT- 
    utbildning är planerad den 28 maj i Sunne, deltagare via Fryksdalens  
    Samordningsförbund. Karolinska Institutet erbjuder en Familjeterapeutiskt utbildning  
    för unga med missbruk, 7.5 p, med basinnehåll från FFT. Information om detta har  
    skickats ut i länet. CLG har via Åsa Löfvenberg genomfört en halvdagsutbildning med  
    tema alkohol och äldre. Leif rapportera om planering på en kursdag om  
    missbruk/beroende i höst, troligen oktober. Den kommer att vända sig till praktiken  
    för de som möter unga och unga vuxna upp till 30 år. Professor Kent Nilsson har blivit  
    tillfrågan (och tackat ja). 
8. Länsgemensam beroendemottagning för unga: 
    Leif presenterade utdrag ur arbetsgruppens resultat. Rapporten förslår 3 delar som  
    bör genomföras som lämplig vårdform – Länsmottagning, vårdavdelning samt lokala  
    mottagningar. Rapporten har skickats ut i sin helhet till CLG. Rapporten kommer att  
    delges till den politiska styrgruppen och därifrån beslutas om fortsatt hantering och  
    genomförande. 
9. Lokala mottagningar vuxna: 
    En uppdragsbeskrivning har tagits fram för att delges den politiska styrgruppen.  
    Turgången i detta blir att den politiska styrgruppen ger de lokala ledningsgrupperna  
    uppdrag i att undersöka och ge förslag på hur lokala mottagningar för vuxna ska  
    etableras i länet. 
10. HVB-hem för vuxna: 
     Värmlands läns Vårdförbund väntar på inbjudan till HSL, att frågan om Regionens   
     deltagande med resurser i det planerade HVB-hemmet godkänns. Verksamheten är  
     tänkt att vända sig till de s.k mångbesökarna av vård. 
11. HVB-hem för unga: 
     Information om att Värmlands läns Vårdförbund har ett ärende till Direktionen 24/5  
     gällande framtagande av underlag för ett HVB-hem för unga. 
12. TNE:   
     En ny arbets- och styrgrupp för detta har tagits fram. En konsekvensanalys har  
     genomförts. Arbetet har skjutits upp till september. Ett kostnadsförslag ska tas fram  
     vad det gäller ombyggnad av TNE-lokaler samt även sprututbyte, i sep 2019, därefter  
     kan landstingsfastigheter påbörja ombyggnad. De interna processerna in detta ses  
     över via representanter från Somaakuten, akuten och psykiatriska slutenvården.  

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/


   
 

 

 
 

     Styrgruppen för TNE bör kompletteras med representanter från Socialtjänst,  
     förslagsvis med Monica Hammar Forshaga kommun samt Marita Halvarsson Karlstad  
     kommun. 
13. Rapport utbildningsdag 17 maj – alkohol och äldre: 
     Mycket uppskattat utbildningsdag som Åsa Löfvenberg arrangerat och höll i.        
     Deltagare framför allt från hemtjänst och LSS.  
     Föreläsare - läkare Karin Lendrup, psykiatriker Hans Kleine, socialchef Jessica  

           Bergman, förvaltningschef Monica Hammar. Ett 40-tal i kö till de 100 platserna som  
           tidigt blev fullbokade. Det behövs en fortsatt temadag om detta i länet. 

14. Övriga frågor: inget att tillägga. 
15. Mötesdagar hösten 2019: 
    29 august 08.30-11.00 samt 7 november 08.30-11.00, plats: Lagergrens gata 2. Lokal  
    meddelas senare. 
      

 
  

 
 
Mötet avslutades 
 
Leif Martinsson                              
vid pennan 

 
 

 

 

 

 

 


