Farhågor/Förhoppningar – Vuxna
Grupp 1
Farhåga
•
•
•

Svårigheter med olika Vårdcentraler
Ekonomin, tydlighet behövs – hur sägs avtal upp? Vad åtar man sig?
Besparingar – fortsätta putta människor ”hit och dit” – vända detta till positivt, vi kan
bli tvingade att samarbeta. Huvudmannaskapet

Förhoppning
•
•
•
•
•
•
•

Alkohol – en Vårdcentral att samarbeta med
Ha en processledare för länet – driva processen framåt, mycket lika att dra nytta av,
lokala anpassningar
Se vinster av samverkan – delat ansvar
Höja kvalitén
Bryta mönster tidigt
Huvudmannaskapet hos regionen
Ett ställe & ingång med många kompetenser – klienten slipper ”springa runt”

Grupp 2
Farhåga
•
•
•
•
•
•
•

Bristande kompetens hos personal, läkare m.m.
Personalomsättning, lokalbrist, brist på engagerad läkare
Hänvisas bort vid ansökan om bistånd för att man är skriven i annan kommun
Svårt att hålla isär rollerna service/bistånd
Kräver processledare/utvecklingsledare/ledningsgrupp som driver arbetet framåt
Sidoprocesser som kräver mycket arbete
Olika journalsystem, hur dokumentera

Förhoppning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samlokalisering kommun/region-personal
En Vårdcentral för alkohol tillsammans med kommunen
Psykiatri öppenvård för narkotika tillsammans med kommunen – familjeperspektiv,
fånga upp de i riskbruk
Samverka med ungdomsmottagning, BUP, elevhälsa
Närmare samarbete allmänmedicin, psykiatri, kommun
En väg in för brukarna – lätt att lotsa rätt
Resursbesparingar
Kunna ge serviceinsats utan bistånd
Fånga upp de som söker Vårdcentral
Direktkontakt vid upptäckt
Lätt att knacka på och prata hjälpbehov utan omedelbara krav

•
•
•

Tillgänglighet, boka tid på nätet
Koppla på tidigare brukare för stöd
Hoppas vi får en processledare – likvärdigt i kommun

Farhåga/förhoppning – Unga
Grupp 1
Länsmottagning
Farhåga
•
•

Finns ett behov av platser för barn med psykiatriskt vårdbehov som inte ryms inom
missbruk
Risk att stora kommuner tar flera platser, kön hur kommer detta vara?

Förhoppning
•
•
•
•

Låter som en bra sak
Närhet vid placering av unga
Korta placeringar
Snabblösning där man får hjälp med missbruket direkt, kan lätt bli felplacerat annars

Lokala mottagningar
Farhåga
•
•

Vart ska det vara? Vilka är samordnade?
Geografiska hinder

Förhoppning
•
•
•

Bra att det sprids ut i länet, inte bara i Karlstad
Stöd till övriga som jobbar med dessa ungar
Större samverkan och lättare till detta

Grupp 2
Länsmottagning
Farhåga
•
•
•
•
•

Brister i lagstadgad uppföljningsskyldighet, svårt med resor
Bred målgrupp – svårt att hålla samman/åtskilda
Hur kombinerar vi med hemmaplan – våra riktade insatser – proaktiva
Kranskommuner bortprioriteras
I tvärprofessionella team kan professionen lösas upp

Förhoppning
•
•

Säkrare drogtester
Enklare att nå för ungdomen

•
•
•

Bredare insatsutbud
Fånga upp anhöriga/föräldrar
Högre, samlad kompetens

Lokala mottagningar
Farhåga
•
•

Svårt att hålla jämlik kompetens med länsmottagning
Sårbara grupper – bemanning

Förhoppning
•

Tillgänglighet

Vårdavdelning
Farhåga
•
•
•

Svårt att säkerställa tvångsvård enligt LVU
Låg grundbemanning
Kranskommunerna kan bortprioriteras

Förhoppning
•
•
•

Ökad kompetens
Fånga upp och planera snabbt
Nå familjen i akuta skeden ex. intox

Lokala ledningsgrupper för missbruk/beroende 15 nov

