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Styrgrupp Beroendecentrum 2019-10-07 

 

 

Plats  Konferensrum Lupinen, psykiatrihuset 

 

Närvarande  Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef Psykiatrisk slutenvård 

  Niklas Dannberg, avdelningschef beroendecentrum 

  Åsa Andersson, socialchef Filipstads kommun 

  Marita Halvarsson, avdelningschef Karlstads kommun 

  Ulrika Thuvesson, verksamhetschef Hälsa och rehabilitering 

  Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 

 

Förhindrad  Kent Nylander, Brukarrådet Värmland 

 

 

§ 1 Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

§ 2 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. Det saknas även psykolog 20 

% som ska finnas enligt avtal. Värmlands läns vårdförbund tappar intäkt på grund av att läkare 

behöver finns med vid inskrivning. Dialog kommer att föras mellan förbundet och Region Värmland 

gällande ekonomisk kompensation. Hyrläkare finns i dag på ca 40 %, kompletteringar behöver göras 

för att nå upp 75 %.   

 

 

§ 3 Driftsfrågor 

I nuläget är 8 personer inskrivna. BC har en bra läkare som borgar för trygghet och god kvalité. 

Ordningsreglerna behöver ses över utifrån ett JO-beslut gällande en liknande avdelning. Ett förslag 

till ändring kommer att tas fram under hösten.  

En behandlingskonsulent kommer att finnas tillgänglig en halvdag/vecka på den nya 

sprututbytesmottagningen när den öppnar.  

Beroendecentrum blir mottagare av samtal gällande SMADIT, vidarebefordras sedan till respektive 

kommun.  
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Kommunrunda är på gång inom kort. 

Tre tjänster ligger ute på annons. Behandlingskonsulenter och behandlingsassistent, stort intresse så 

långt.   

 

§ 4 Ny organisation 

Information om omorganisation där Beroendecentrum numera finns under slutenvårdspsykiatrin. 

Verksamhetsområde länsgemensam psykiatri kommer inte att finnas kvar.  

 

§ 5 Socialchefs/IFO-gruppen  

Inga frågor som berör Beroendecentrum har varit aktuella.  

 

§ 6 Samverkansavtalet 

Samverkansavtalet behöver ses över utifrån ny organisation inom Region Värmland. Fråga om hur 

revideringen ska göras och i vilka politiska församlingar samverkansavtalet behöver antas. Detta ska 

undersökas och tas upp igen på nästa styrgruppsmöte. 

 

§ 6 Övriga frågor  

Fråga från kommunerna gällande klienter som inte blivit inskrivna utifrån behov av annan vård. Kan 

man ändå bli inskriven på Beroendecentrum även om man före inläggning behöver vara på en annan 

avdelning? Frågan behöver utredas vidare och tas upp igen på nästa möte. 

 

Vid anteckningarna 

 

Pär Johansson 

 

 

 

 

 


