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Styrgrupp Beroendecentrum

Plats

Konferensrum Lupinen, psykiatrihuset

Närvarande

Carolyn Isaksson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Niklas Dannberg, avdelningschef beroendecentrum
Åsa Andersson, socialchef Filipstads kommun
Marita Halvarsson, avdelningschef Karlstads kommun
Kent Nylander, brukarrådet Värmland (Närvarande § 2)
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund

§ 1 Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

§ 2 Brukarinflytande
Kent Nylander informerar om Värmlands brukarråds verksamhet för daglediga.
Dagverksamheten i Kil startades upp i september 2018 och avslutades i mars 2019. Man har haft
föreläsare på plats, bland annat arbetsförmedlare och skuldrådgivare. 98 besök första månaden,
andra månaden ca 116. Sista två månaderna ökade öppettiderna till varje dag. I snitt ca 75-80
besök/månad. Kils kommun driver nu detta med gäster som får ta mer och mer ansvar. Öppenvården
i Kil är med vissa dagar.
Eventuellt ska Värmlands brukarråd genomföra en brukarrevision på LARO.
Pär Johansson informerar om uppdrag från direktionen 25/5. Arvodering och konsultbidrag ska ses
över och redovisas på Direktionens möte i oktober.
Brukarrådets verksamhet på Beroendecentrum ska utvärderas. Två frågor läggs till i brukarenkäten
från och med halvårsskiftet 2019.
Kent Nylander lyfter fråga om hur man säkerställer att ett behandlingshem är bra? Upphandlade
behandlingshem kvalitetssäkras vid upphandlingstillfället. Löpande veckorapporter ges på
individnivå.
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§ 3 Driftsfrågor
Nuläget 7 inskrivna. 3 inskrivningar planerade under dagen. Ina Eng inne som läkare just nu. En del
sjukskrivningar i personalgruppen. Konceptet med ST-läkare kommer inte att fortsätta då de inte får
till sig allt de behöver i sin utbildning enbart via tjänstgöring på BC. Beroendecentrum hade per maj
en medelbeläggning på 7,77. Tillgängligheten har inte varit bra de första fem månaderna då
läkarbristen begränsat möjligheterna till inskrivning.
När det gäller ekonomin har BC per april ett överskott om ca 45 tkr mot budgeterat 597 tkr på helår.

§ 4 Läkarbemanning
Läkarbemanningen har varit för låg under året så långt. Regionen lever inte upp till avtalet där 75 %
läkare ska finnas. Annonser har legat ute vid flera tillfällen utan resultat. Regionen har också avropat
hyrläkare under maj för att komplettera ST-läkare, även detta utan resultat. När det gäller sommaren
är detta i princip löst såsom det brukar vara under sommarmånaderna, dvs. 2-3 dagar/vecka finns
läkare på plats. Avrop på 75 % är gjort för hyrläkare från vecka 35-52.

§ 5 Information lex Sarah
Pär Johansson informerar om en lex Sarah utredning som avslutats.

§ 6 Socialchefs/IFO-gruppen
Inga frågor som berör Beroendecentrum har varit aktuella.

§7 Utvecklingsfrågor
Pär Johansson informerar om de utvecklingsfrågor som är på gång inom området.
Värmlands läns vårdförbund har färdigställt en utredning gällande ett länsgemensamt
behandlingshem för vuxna med samsjuklighet. Frågan ligger nu hos hälso- och sjukvårdsledningen
som information, därefter kommer fullmäktigeförsamlingarna i länet få ta del av utredningen via en
remiss.
Förbundet kommer också att utreda frågan om ett länsgemensamt HVB-hem för unga med
missbruk/psykisk ohälsa. Utredningen kommer att påbörjas under hösten.
Utifrån ett uppdrag från den politiska styrgruppen har en arbetsgrupp ledda av utvecklingsledare Leif
Martinsson på Värmlands läns vårdförbund tagit fram en rapport med förslag om integrerade
mottagningar för unga med risk- och missbruk. Rapporten redovisas för den politiska styrgruppen
190612.
Den politiska styrgruppen kommer också att behandla frågan kring integrerade mottagningar för
vuxna där det finns ett förslag att varje lokal ledningsgrupp ska utreda frågan vidare efter lokala
förutsättningar och behov.
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§ 8 Övriga frågor
Niklas Dannberg informerar om eventuella behov av förändringar gällande ordningsregler på BC. Ett
JO-beslut gällande en annan verksamhet med liknande inriktning som beroendecentrum gör gällande
att en del av Beroendecentrums ordningsregler behöver ses över. Detta kommer att utredas och
eventuella förändringar kommer i så fall att träda i kraft under hösten. Frågan tas upp igen på nästa
styrgruppsmöte.

Vid anteckningarna

Pär Johansson

