
Integrerade beroendemottagningar



Rapport – Länsgemensam mottagning för unga

• Uppdrag från politisk styrgrupp för missbruks- och beroendevården till
Centrala ledningsgruppen (CLG) för missbruks- och beroendevården

• Arbetsgrupp verksam jan-maj 2019

• Rapport färdigställd 17 maj 2019 

• CLG och politisk styrgrupp ställer sig bakom rapporten 23maj / 12juni

• Hälso- och sjukvårdsledning (HSL) ställer sig bakom rapporten 28 aug 2019

• Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ställer sig bakom rapporten 11 sep 2019



Länsgemensam mottagning för 
unga  13-25år

Frågeställningar:

• Vad krävs för att öppna en länsgemensam 
beroendemottagning för unga personer med missbruks- och 
beroendeproblem

• Vad krävs för en verksamhet som ska tillhandahålla hälso-
och sjukvård och socialtjänst inkl. myndighetsutövning som 
bättre kan möta de ungas särskilda behov

• Vad krävs för att mottagningen ska kunna erbjuda 
handledning och utbildning internt och externt inom 
specialistområdet

Uppdrag:

• Arbetsgruppen ska utreda och lämna förslag på innehåll, 
resursbehov, utformning och finansiering av en 
länsgemensam beroendemottagning för unga. 



Arbetsgrupp VT2019

• Anna Tång avdelningschef BUP

• Rebecca Fahlgren Sefton psykolog BUP

• Karna Rusek Sjuksköterska psykiatriska öv Säffle

• Ulrika Fredin Sjuksköterska psykiatriska öv Säffle

• Ann-Karin Bohl IFO-chef Storfors kommun

• Håkan Fielding enhetschef Kristinehamns kommun

• Kurt Flyman behandlingskonsulent Karlstad kommun

• Carina Mäkinen verksamhetsutvecklare Region Värmland/CLG-MBV

• Leif Martinsson utvecklingsledare Beroendecentrum/CLG-MBV



Bakgrundsmaterial

Enkät till kommunerna Omvärldsbevakning



43 åtgärdsförslag riktat till kommuner, regioner, SKL och staten (dec 2018)

• 3. Kommuner/regioner bör Utveckla tillgängligheten för råd, 
stöd och behandling – svårnådda grupper, närhet, fysiska hinder, 
öppettider och digitala möjligheter

• 4. Kommuner/regioner bör Utveckla olika samordnade organisations-
lösningar för likvärdig och effektiv missbruks- och beroendevård

• 16. Regioner bör tydliggöra att BUP, primärvård och ungdoms-
mottagningarnas uppdrag även ska inkludera personer med 
missbruk och beroende och annan psykisk ohälsa

• 25. Kommuner/regioner bör utveckla tidiga och samordnade insatser
mellan socialtjänst, hälsa- och sjukvård och skola som inspireras 
av bl a Mini-Maria

• 29. Kommuner/regioner bör utveckla en mer målanpassad behandling
för barn, unga och unga vuxna, inklusive tillnyktring och avgiftning



Läns- och lokal överenskommelse



Det är nästan alltid lönsamt 
att rehabilitera en person 
med  missbruk

Men det är ännu mer lönsamt 
att förhindra att missbruket
uppstår

Ingvar Nilsson, Socio-ekonom 2014-11-11



Missbruk/beroende alkohol/narkotika/läkemedel i Värmland  
ca  20-25 000 innevånare

Kommun med 10 000 inv. 

Riskbruk alkohol 450 personer

Missbruk + måttligt beroende alkohol 550 personer

Komplexa vårdbehov alkohol 50 personer

Experimentellt bruk narkotika 25-50 personer

Regelbundet missbruk av narkotika 125 personer

Komplexa vårdbehov av narkotika 30 personer

16 år -



Antal per årskurs i länet som använt narkotika nationella data

• ÅK 9 Värmland = 170-180 elever har använt narkotika

• ÅK 2 Värmland = 480-495 elever har använt narkotika

Kommun 10 000 inv:  ca 25 st har använt narkotika  (åk 9 + åk 2)

Antagande – åk 8,9,1,2,3 = 50 st har använt narkotika

Kommun 90 000 inv:  ca 215 st har använt narkotika (åk 9 + åk 2)

Antagande – åk 8, 9, 1, 2, 3 = 450 st har använt narkotika

Värmland 281 000 inv. ca 670 st har använt narkotika (åk 9 + åk 2)

Antagande – åk 8, 9, 1, 2, 3 = 1400 st har använt narkotika



Underlag
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Centrala distriktet
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Skolelevers drogvanor Källa: CAN

Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 samt andelen 
mönstrande som uppgett att de någon gång provat narkotika. 
1971–2018.
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Skolelevers drogvanor Källa: CAN

Erfarenhet av olika narkotikasorter bland elever som använt 
narkotika i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 2017.
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Andelen elever årskurs 9, Värmland år 2017 
”Det är upp till var och en om man vill använda cannabis” 

Jag håller...

Killar Tjejer



EMCDDA 2018

European Monitorin Centre
For Drugs and Drugs Addiction



Skolelevers drogvanor Källa: CANKälla: Folkhälsomyndigheten (Tabell 14)

Andelen 16–84-åringar med riskkonsumtion,
efter kön och ålder. 2018.
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Utsatta grupper

• Psykiska problem hos unga med alkohol- och 
narkotikaproblem: ADHD, CD, ODD, Autism, PTSD, depression

• Unga som varken arbetar eller studerar: I Värmland 
16-24 år står ca 7.5% utanför arbetsmarknad eller studier (2507 

individer 2017). Särskilt sårbara gruppen - Unga utan 
gymnasieutbildning, unga nyanlända och utrikesfödda, unga med 
funktionsnedsättningar, ungas psykiska hälsa. 

• Våldsutsatta kvinnor: Psykisk, fysisk, sexuell misshandel

• Uppväxt i missbruksmiljö: Ca 8% av samtliga barn hade en 
förälder med allvarligt missbruk eller psykisk sjukdom som resulterade i 
missbruksvård. 17% om man inkluderar föräldrar som haft öppenvård på 
sjukhus för missbruk eller dömts i domstol pga rattfylleri eller 
narkotikabrott



Samsjukligheten

• Internationell studie – medel på 71% av unga 14-17 år på 
institution har minst en psykiatrisk diagnos, missbruksdiagnos 
återfinns hos 45%

• Placerade unga inom SiS 15 mars 2018; 64% var i ålder 16-18 
år.  52% av flickor och 39% av pojkar hade en fastställd ADHD-
diagnos, 26% av pojkarna och 15% av flickorna hade en 
missbruksdiagnos

• 35% av vuxenpsykiatrins patienter är mellan 18-29 år, ca 30% 
har en beroendediagnos, vilket ger ca 850 personer och år i 
åldern 18-25 år med psykiska symtom och beroendediagnos

• Medianåldern inom LVM-vården har sjunkit de senaste 10 
åren – kvinnor är generellt yngre än män. Ca 20% var i åldern 
20-24 år. Ca 40% av kvinnorna och 25% av männen har tidigare 
vårdats enligt LPT. Psykiska störningar pga psykoaktiva
substanser är en av de vanligaste orsakerna till LPT



Kostnader

• SoL och LVU placerade unga med missbruk kostar mellan 2 955 000 – 3 478 000 kr 
per dag i Värmland

• Placeringskostnad för kommunerna i Värmland 2018, minst 90 mkr/år 22 180 
vårddygn

• SoL öppenvård 13-25 år med missbruk i länet kostar ca 15.6 mkr/år – exklusive 
myndighetsutövning, boendeinsatser, ekonomisk bistånd och andra parallella 
insatser från socialtjänst

• Personer 18-25 år med beroendediagnos inom psykiatrisk vård i länet kostar ca                         
29.6 mkr/år – exklusive personer med risk- och missbruk och andra vårdformer 
inom hälso- och sjukvård



Verksamhetsmodell

Befintliga
verksamheter som

möter målgruppen kan
integreras och
kompletteras

Central länsmottagning
i Karlstad med 

kranskommuner, stöd
till lokala mottagningar

(satelliter)

Lokala mottagningar
etableras som lokala

funktioner, förslagsvis
vid 

psykiatrimottagningar/

primärvård

Vårdavdelning för unga
upp till 18 år



Verksamhets
bild



Länsmottagning

• Regionen är huvudman med gemensamt ägande av närkommunerna 50/50% kostnad

• Personal anställs av regionen, insatser sker enligt HSL

• Socionomer eller liknande, psykolog, läkare, sjuksköterskor, vårdadministratör, chef

• Bemanning som täcker bio-psykosocial rådgivning, utredning och behandling samt 
familjeperspektiv

• Aktuella verksamheter inom socialtjänst och region som idag möter unga kan lyftas in i 
verksamheten



Vårdavdelning -18 år

• Mottagningen lokaliseras till Karlstad utifrån befolkningsvolym med Karlstad och 
kranskommuner uppgår till ca 50% av länet

• Regionen är huvudman med gemensamt ägande av 16 kommunerna 50/50% kostnad

• Personal anställs av regionen, insatser sker enligt HSL

• Socionom eller liknande, läkare, sjuksköterskor, vårdadministratör

• 4-6 platser

• Vårddygn – upp till 14 dagar



Lokala mottagningar

• Regionen är huvudman med gemensamt ägande av kommunen/erna 50/50% kostnad

• Lokaliseras till aktuell psykiatrisk mottagning eller primärvård

• Personal anställs av regionen, insatser sker enligt HSL

• Socionom eller liknande, läkare, psykolog, sjuksköterska

• Bemanning som täcker bio-psykosocial rådgivning, utredning och behandling samt 
familjeperspektiv

• Aktuella verksamheter inom socialtjänst och region som idag möter unga kan lyftas in i 
verksamheten





Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Beroende-
mottagning

Lokala ledningsgrupper vuxna: IFO, psykiatrisk öv, Vårdcentraler

Centrala-Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö

Norra-Hagfors, Munkfors, Torsby, Sunne

Västra-Arvika, Årjäng, Eda

Östra-Kristinehamn, Storfors, Filipstad

Södra-Säffle, Grums

Var

Hur



Diskussionsfrågor 15 min: Resonera där ni sitter - 3 st i 

främre raden vänder sig till 3 i bakre raden. Skriv ner svaren som 
lämnas vid utgång.

1. Vad behöver beslutande politiker inom region och kommun höra  
för att besluta om bättre vård för unga och vuxna

2. Vad behövs göras lokalt för att förbättra vården 
kring personer med samsjuklighet – unga och vuxna

Svaren sammanställs och Publiceras på 
https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/

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

