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Central ledningsgrupp för missbruks och beroendevården 

CLG-MBV 

 

Tid: Måndag 16 dec 15.00-17.00 

Plats: 
 

Lagergrens gata 2, Värmlands läns vårdförbund 
 

 

Deltagare 
Anna Enström, skolöverläkare Karlstad kommun 
Leif Martinsson, utvecklingsledare Värmlands läns vårdförbund 
Åsa Andersson, socialchef Filipstad kommun 
Monica Hammar, verksamhetschef Region Värmland 
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 
Maja Deckner, verksamhetschef Region Värmland 
Åsa Wahlén, verksamhetschef Region Värmland 
Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef Region Värmland 
Förhindrad 
Monica Persson, socialdirektör Karlstad kommun 

 
1. Ordförande hälsade välkommen och presenterade ledningsgruppens syfte. 

Presentationsrunda utifrån nya deltagare i gruppen 
 

2. Uppföljning av föregående möte den 18 sep 2019 
 

3. Information från deltagarna – laget runt:                                                                                 
Agneta meddelade nedragningar på 6 platser på avd 46 och även avd 44 i januari 
2020. TNE ska starta upp under våren, en sammanslagning av psykakuten och TNE. 
Sjuksköterskebristen är ett stort problem och slutenvården går ut med en ny annons 
för detta.  Åsa A  meddelar att de sitter med budget 2020 med risk för nedskärning 
inom IFO. Höga kostnader inom försörjningsstöd och  externa placeringar. Det är 
bekymmersamt med stora utgifter. Anna meddelar att det förebyggande arbetet 
inom elevhälsa genomförs bl a genom ELSA. Åsa W meddelar att primärvården ska ta 
ett större ansvar vad det gäller missbruksfrågorna – detta bl a genom att centralisera 
arbetet så exempelvis 1-2 vårdcentraler inom Karlstad området blir huvudman. Maja 
meddelar att den psykiatriska öppenvården ska uppmärksamma om det förekommer 
missbruk bland de patienter som söker vård samt att psykiatrin behöver arbeta mer 
med den psykiatriska samsjukligheten. Vi vill men får inte riktigt till det. Ett dilemma 
är förhållsningssättet med de påverkade som söker vård eller kommer på avtalade 
tider. Laro behöver samarbeta mer med kommunerna exempelvis genom Värmlands 
läns vårdförbund.  Pär meddelar att VLV är ett litet kommunförbund men att det 
gäller samma krav som för en kommun eller region när det gäller administration, 
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upphandling, rutiner och rinktlinjearbete mm. En hel del arbete under 2019 har 
gjorts kring administrationen och så kommer det också att se ut under 2020. 
 

4. Uppdragen från den politiska styrgruppen:                                                                           
Rapporten unga – 14 av 16 kommuner ställer sig bakom skrivelsen med varierande 
synpunkter med förtydliganden vad det gäller ekonomi, bemanning och innehåll. 
Övriga 2 kommuner har bara hänvisat till återremiss utifrån mer förtydligande. 
Region Värmland ställer sig bakom rapporten med en rekommendation att den 
tilltänkta Vårdavdelningen med 4-6 platser istället bör ligga under kommunerna som 
huvudman, med resurser från Regionen. Regionen menar att verksamheterna – 
länsmottagning och lokala mottagning bör ligga under regionens 
verksamhetsområde Barn, unga och familjehälsa.                                                                            
Vad det gäller uppdraget lokala beroendemottagningar med båda huvudmännen 
(kommun/region) till de lokala ledningsgrupperna, så har samtliga kommuner utom 
en inkommit med rapport hur det bör se. Rapporten i sig är redovisade på olika sätt 
där tre lokala ledningsgrupper ger en samlad rapport som gäller för fler kommuner, 
medan två lokala ledningsgrupper är mer detaljerad per kommun. 
Sammanfattningsvis uttrycks följande: 

• En processledare behövs för det fortsatta arbeter som ska agera i samtliga 
lokala ledningsgrupper utifrån lokala förutsättningar 

• Verksamheten bör ha en väg in i missbruksvården 

• Kostnader bör delas lika mellan kommun/region 

• Region- och kommunresurser integreras/samlokaliseras 

• Tillgång till regionens och kommunens resurser – läkare, sjuksköterska, 
psykolog, behandlare, socialsekreterare 

• Verksamheten bör vara frikostig med öppettider och digital kommunikation – 
hög tillgänglighet 

• Provtagning och medicinsk behandling bör ingå 

• Ingen myndighetsutövning 

• Inga körkortsärenden 
 

5. SKR BIRK-nätverket (tidigare SKL MILK):                                                                            
Ordinarie representanter där är Leif Martinsson som representant för region och 
kommuner samt Åsa Andersson som representant för kommunerna. I mötet på SKR 
den 30-31 oktober deltog Pär Johansson som ersättare för Åsa Andersson samt Leif 
Martinsson. Material och presentation från den konferensen har skickats ut per mejl 
till deltagarna. Nämnas kan att översynen av SoL beräknas vara klar i maj 2020 och 
ett av dessa områden gäller socialtjänstens bistånd – att socialnämnden utan 
föregående behovsprövning och beslut får tillhandahålla insatser enligt 
socialtjänstlagen – gäller ej placeringar av barn, lekmannauppdrag och ekonomisk 
hjälp. Vad det gäller BIRK-konferensen den 15 nov i Karlstad, med huvudinnehåll av 
den Nationella handlingsplanen 13-29 år, så kallades representanter för de lokala 
ledningsgrupperna, CLG samt den politiska styrgruppen. Information och 
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presentationer finns publicerat på Värmlands läns vårdförbunds hemsida: 
https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ 
 

6. Utbildningar och konferenser:                                                                                                          
Årets utbildningar och konferenser hann inte gås igenom. Skrivet material delades ut 
till deltagarna. Nämnas kan att Missbrukskonferensen den 8 okt riktad mot praktiken 
var välbesökt med 160 deltagare. Information och presentationer om denna 
konferens finns på: https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/  och 
kursutbudet under året finns presenterat på: 
https://varmlandsvardforbund.se/category/kurser/ 
 

7. Länsöverenskommelser unga och vuxna, revideringar 2020:                                                                                        
Denna fråga hann inte diskuteras. Överenskommelser för unga löpte ut den 1 sep 
2019 och revideringen har skjutits upp i väntan på att Barnkonventionen blir lag den 
1 jan 2020. Överenskommelsen för vuxna löper ut den 20 feb 2020. Frågan lyfts i det 
politiska styrgruppsmötet den 19 dec. 
 

8. TNE-rapport:                                                                                                                                           
Frågan hann inte diskuteras, men information gavs vid punkt 3  
 

9. Dopning: Denna fråga hann inte diskuteras. Helena Norlin skulle delta med 
information men blev förhindrad. Sedan tidigare har en arbetsgrupp arbetat med 
frågan om patienter som är/blir aktuella på den nationella mottagningen i Örebro 
och den överlappning och eftervård till hälso- och sjukvården i Värmland, hur denna 
ska se ut. 
 

10. Inga övriga frågor togs upp 
 

11. Mötesdagar VT 2020:                                                                                                                       
Tisdagar ojämna veckor ej lämpligt utifrån regionens fasta mötesdagar.                            
Följande tider beslutades 19 feb 14.00-16.00 samt 18 maj 09.30-11.30 

 
12. Mötet avslutades 
     
       

 
 
Leif Martinsson                              
vid pennan 
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