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Handläggare

Datum

Jeanette Eklind

2019-03-08

Diarienummer

Plats

Konferensrum Linnea, psykiatrihuset

Närvarande

Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Niklas Dannberg, avdelningschef beroendecentrum
Åsa Andersson, socialchef Filipstads kommun
Ulrika Thufvesson, tf verksamhetschef (mars – maj)
Jeanette Eklind, chefssekreterare
Marita Halvarsson, enhetschef Karlstad kommun

Frånvarande

Styrgrupp BC
Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
Driftsfrågor
Nuläget BC

Niklas Dannberg gör en kort summering av nuläget.
Beroendecentrum hade en genomsnittbeläggning på 7,19 årets två första
månader. Beläggning under mars har hittills varit god, åtta inskrivna i
dagsläget och sju inskrivningar planeras nästa vecka.
Niklas Dannberg informerar om pågående arbete med verksamhetens
innehåll, där målet är ett bättre vårdinnehåll för patienter under tiden de
vistas på beroendecentrum. Utbildningssatsningar för personal, bland annat
ska all personal ha gått MI, motiverande samtal.
FREDA, bedömningsmetoder i arbete mot våld i nära relationer, görs på alla
kvinnor med bra utfall. FREDA kan göras på både män och kvinnor men
man har valt att rikta in sig på kvinnor i första hand då det är den
målgruppen som är mest utsatt för våld i nära relationer.
Beroendecentrum har under en period haft en undersköterska på vikariat för
att avlasta sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet. Detta har varit en god
resurs men finns i nuläget inte budget för att behålla den kompetensen.
Pågår en organisationsöversyn i område öppenvård, Region Värmland, där
organisationsförslaget är att beroendecentrum lyfts över till
verksamhetsområde slutenvård. Organisationsförändringen kommer inte
innebära någon förändring i beroendecentrums uppdrag. Beslut om
organisationsförändring planeras den 14 mars. Informationsmöte mellan
allmänpsykiatrisk slutenvård och länsgemensam psykiatri har ägt rum, där
man informerat om beroendecentrums uppdrag och samverkansavtal.
Arbete med sommarplanering pågår.
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Ekonomi
Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund – Beroendecentrum

Värmlands läns vårdförbunds totala budget 2018 hamnade på ett överskott
på 136 tkr, där beroendecentrum gick med ett överskott på cirka 1,4 mkr
jämfört med budgeterat överskott på cirka 700 tkr.
Beroendecentrum hade under 2018 en mycket god beläggning med ett
genomsnitt på 9,10 mot budgeterat mål 8,75, vilket är den högsta
beläggningssiffran sedan 2012.
Resultat av brukarenkät visar positivt resultatet vad gäller nöjdhet hos både
brukare och kommuner.
Verksamhet
Uppföljning per februari

Vid uppföljning av februari visar beroendecentrum på en medelbeläggning
på 7,19. Noll drop outs under februari.
Bemanning
Läkarbemanning

Enligt planering var tanken att ST-läkare under utbildning skulle bemanna
beroendecentrum. Dock har planeringen för ST-läkare blivit omgjord och
från och med 1 juni finns ingen planering för ST-läkare på
beroendecentrum.
Carolyn Isaksson informerar att anställningsprövning för hyrläkare har
lämnats in och blivit godkänd från vecka 18 till och med vecka 34. Avrop på
hyrläkare 100 procent ska göras, där läkare ska delas med
Laromottagningen.
Inväntar även anbud på upphandlingen som har gjorts i Region Värmland
gällande läkare med eget företag. Finns lämpliga läkare kommer processen
löpa med på intervjuer.
Utvecklingsfrågor
TNE, kopplingen till BC och möjlighet att frigöra ett rum med två platser till
Region Värmland

Carolyn Isaksson återkopplar från CLGMBV, centrala ledningsgruppen för
missbruks- och beroendevård. Arbetet med TNE-platserna är på gång.
Ritningarna över TNE-platser i psykiatrihuset är skickade till
regionfastigheter och planen är att ombyggnationen startar efter sommaren.
Niklas Dannberg lyfter förslag som bygger på att få till en sammanhållen
vårdkedja. Tanken är att utöka möjligheten att komma direkt från TNE till
beroendecentrum utan vårdbegäran. Niklas Dannberg har varit i kontakt
med IVO som uppgett att det inte ska vara några problem rent juridiskt.
Förslaget diskuteras i styrgruppen som dock väljer att avvakta med någon
ändring i nuläget. Frågan kan tas upp igen när TNE-platserna varit i gång ett
tag. En utvärdering av TNE-platserna är beställd och kommer löpa parallellt
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under första året och utifrån denna kan en utvärdering av flödet göras.
Niklas Dannberg tittar vidare på möjligheten med sammanhållen vårdkedja.
SMADIT

Niklas Dannberg rapporterar från senaste mötet med arbetsgrupp SMADIT,
där polisen lyfte önskemål om en gemensam ingång för personer som
önskar stöd i och med rattfylleri. Värmland består av 16 kommuner och det
är svårt för polisen att veta hur och vem de ska kontakta. Niklas Dannberg
tar upp förslag att beroendecentrum, som har kontakt med alla kommuner
och är en dygnet-runt-verksamhet, kan vara en första ingång för polisen och
vidarebefordra ärende till rätt kommun.
Styrgruppen är överens om att förslaget är bra, önskar dock tydlighet kring
sekretess. Niklas Dannberg lyfter fråga kring sekretess till arbetsgruppen.
Sprututbytesprogrammet

Region Värmland har beslutat att ett sprututbytesprogram för missbrukare
ska införas. Lokaler är framtagna och tanken är att det ska starta i höst.
Sprututbytesprogrammet kommer tillhöra infektionskliniken med
bemanning från infektion men även personal från Laromottagningen och
beroendecentrum. Beroendecentrum kommer att bistå med psykosocial
resurs en eftermiddag i veckan, vilket bekostas av regionen. Niklas
Dannberg ser inte att det kommer bli några hinder i övriga arbetet på
beroendecentrum.
Information
Socialchefs/IFO-gruppen

Åsa Andersson informerar från senaste socialchefsträffen, där det främst
fördes diskussion kring regionbildningen och samverkans- och
utvecklingsarbete utifrån den. Ny socialchefsträff nästa vecka.
Vid senaste IFO-gruppen diskussion om implementering av SAFE,
systematisk utredning av hur arbete går. En enkät är utskickad till
kommunerna gällande behov av integrerad beroendemottagning för unga.
Utvecklingsledare Leif Martinsson är involverad i denna enkät.
Remiss till länsgemensamt behandlingshem

Pär Johansson informerar att det nu finns en remissförfrågan gällande
länsgemensamt behandlingshem framtagen. Remissförfrågan ska tas i
direktionen den 15 mars och ska även lyftas in som ärende i HCL.
Remissförfrågan kommer därefter att skickas ut till länets kommuner via
politikerna i regionen.
Med en snittbeläggning på 11 platser kommer vårddygnskostnaden hamna
på cirka 2 500 kr/dygn för kommunerna. Det förutsätter dock att regionen
går in med ett anslag vad gäller de medicinska insatserna. Finns dock ingen
uträknad kostnad för regionen, vilket bör tas fram innan ärendet tas in i
HCL.
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Syftet med ett länsgemensamt behandlingshem är en sammanhållen
vårdkedja för missbruk- och beroendevård i Värmland.
Brukarrådet utvärdering

Brukarrepresentant lyfte vid föregående styrgrupp önskemål om att
brukarrådet blir granskat. Pär Johansson har träffat brukarrepresentant där
förslaget om att utöka brukarenkäten med två frågor gällande brukarrådet
för att få en mätning av deras funktion.
Styrgruppen är överens om att det är ett bra förslag.
Brukarrådet arvodering

Brukarrådet har lämnat önskemål om utökat arvode för tiden de gör inom
psykiatrin.
Pär Johansson ska undersöka om det finns någon policy gällande arvode och
tar åter upp ärendet i styrgruppen.
Carolyn Isaksson informerar att regionen har ett avtal med Funktionsrätt
Värmland med intresseorganisationer, som bör kontaktas för att få en
någorlunda likartad arvodering mellan dem och brukarråd. Ulrika
Thufvesson kontaktar funktionsrättsstrateg för Funktionsrätt Värmland för
att efterhöra kring arvodering för de personer som sitter med i
funktionsrådet.
Vid anteckningarna

Jeanette Eklind

