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Beslutande:

Aina Wåhtund (S) Värmlands läns vårdförbund
Robert Halvarsson (MP) Värmlands läns vårdförbund
Marianne Utterdahl (SlV) Region Värmland
Mats Sandström (S) Region Värmland

Itjänsten: Börje Ehinger, områdeschef öppenvård, Region Värmland
Pär Johansson, fiirbundschef, Värmland5 läns vårdförbund
Leif Martinsson, utvecklingsledare, Värmlands läns vårdförbund

Utses att justera Marianne Utterdahl (SlV)

S€kreterare

PårJohansson

Ordförande.

Aina wåhlund (s)

Justerande..

Marianne Utterdah (S V)
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Sammaträdet öppnas

Mötes ordförande Aina Wåhtund håtsar välkommen- Dagordningen godkänns.

Val av rusteräre

Mötet utser Mananne Utterdah( till justerare

Uppfölining föregående möte

Genomgång av protokotlet frän 190612 som täggs tjll handtingarna

Beroendemottagning för unga' rapport

Rapporten är understä[d kommunerna och regionen för inriktningsbestut och synpunkter med

srsrå (,,år.dag,/O'q-10.1 . .'aqa,;r b-hd rd.dd iddlso oL r UUI ?ardsnanr.lFn oi h Arlå^q.
komm!n sä Längl. Hälso och sjukvärdsnämnden har bestutat att godkänna rapporlen och alt
frågan ska utredas vidare utifrän ekonomi och resursutnyttjande. Det pägär också en

utredning gällande Barn- och ungdomspsykiatri som kan ha betydelse för frågan. Den väntas

stå färdig i december. Kommunernas svar behöver vijntas in och beaabetas jnnän bestut kan

fattas för fortsatt arbete. Potitiska styrgruppen beslLrtar om nytt sammanträde den 19

de.ember för att då behandLa frågan vidare.

S 5 Länsgemensamt HVB fdr vuxna

Remissen är färdigstäLLd och den potiliska styrgruppen besIutar att den ska understälas
Region Värfirland och värmtands l6 kommuner för synpunkter och släLlnjngstagande.

S 6 Aktuella utbildningar - muntlig information.

Programmet för konferensen missbruk/beroende 8 oktober är kLart. den kommer att bti
futttecknad med 150 deltagare med representation av praktiker från både regronen och

kommunerna. SKL kommer tit( AKrlstad den 15:e november. Huvudfoklrs är Hondlirgspldn
mat missbruk ach beroende Tidig upptöckt. tidiga insatser, stöd och behandling föt
persaner i åldern /3'29 är. SKL Mjkaet Malm och Zophia Mettgren deltär och står för hatva
jnnehåttet den dagen. Resterande program är inte klart ännu. lnbjudan kommer ut inom kort
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g7 Representationcentralledningsgrupp

Socialchefsnätverket har utsett Åsa Andersson, socialchef i Filipstads kommun som
representant i den centrala tednjngsgruppen. Hon efterträder Monica Hammar som fått ay
tjänst. Börje Ehinger kommer att se över vem som ska representera Region Värmland i detta
sammanhang.

Arbetet med samverkansavtalet är påbörjat, Äsa Löfvenberg och Pärlohansson har

uppdraget. Den planerade ombyggnationen liggervilande då finns ett förslag om att använda

befintliga vårdplatser i psykiatrihuset. Agnetha Lohse ansvarig ifrågän. Nu händlår det om att
hittä rätt kompetens. Arbetssätt och samarbete är frågor som behtiver hånteres istyr- och

arbetsgrupp. Det finns förhoppning om att rekrweringar kan göras under hösten.

s 9 Övriga frågor

Läkarbemanningen på Beroendecentrum har inte varit titlfredsstättande under året. Entigt
samverkansavtalet ska Region Vä.mland stå för 75 % psykiater. Detta har inte varit uppfytt
sedan september 2018, vitket har inneburit att det är begränsat hur många brukare som kan
sk.ivas in. Detta får konsekvenser gättande ekonomi, kvatitd och tittgänglighet. Ca 50
individer som stått i kö titl Beroendecentrum har inte beredit pLats och efterfrågan på
plaserna är mycket högre än möitigheterna tilt inskrivning. Detta gör att kommunerna får
välia andra pdvata atternativ och stå för kostnaderna i detta. Per augusti har betäggningen
varit stax över 7 i medet mot 14 ptatser. Värmlands täns vårdförbund har från januari titt
augusti tappat ca 1,3 mitioner kronor i intäkt mot budget. Frågan kommer att diskuteras i
Direktionen för Värmtands läns vårdförbund för vidare hantering om eventuell förhandting om
vem som ska stå för kostanderna som uppstår.
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s 10 Avslutning

Ordförande tackar mdtesdeltagarna och avslutar sammanträdet.
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