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Tid:

Plats:

Beslutande:

I tjänsten:

Torsdag 20t9-t2-L9 klockan 9 :00-12:00

Regionens hus, lokal Pilstjärnan

Aina Wåhlund (S) Värmlands läns vårdförbund

Robert Halvarsson (MP) Värmlands läns vårdförbund

Marianne Utterdahl {SlV) Region Värmland

Mats Sandström (S) Region Värmland

Petra Svedberg, områdeschef öppenvård, Region Värmland

Pär Johansson, förbundschef, Värmlands läns vårdförbund

Leif Martinsson, utvecklingsledare, Värmlands läns vårdförbund

Utses att iustera Robert Halvarsson (MP)

Sekreterare

Pär Johansson

Ordförande.

Aina Wåhlund {S)

Justerande f,/r
Robert Halvarsson (MP)
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§ l sammanträdet öppnas

Mötes ordförande Aina Wåhlund hälsar välkommen. Punkten 9 gällande Dopning utgår

Dagordningen godkänns.

§ 2 Val avjusterare

Mötet utser Robert Halvarsson till justerare

§ 3 Uppfölining föregående möte

Genomgång av protokollet från 190913 som läggs till handlingarna

§ 4 Redovisning av uppdrag från den polatiska styrgruppen

Länsgemensam beroendemottagning för unga

Rapporten gällande länsgemensam mottagning unga har varit ute hos kommunerna och regionen för
inriktningsbeslut och synpunkter. Frågan är behandlad i Region Värmlands hälso- och

sjukvårdsnämnd och i samtliga kommuner. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna

rapporten och attfrågan skulle utredasvidare utifrån ekonomi och resursutnyttjande. 14av 16

kommuner ställer sig bakom rapporten. Samtliga kommunervill ha mer information bland annat
gällande ekonomi, ansvarsfördelning och juridiska aspekter. De flesta kommunerna hade också

synpunkter på den del i rapporten som beskrlver en vårdavdelning där frågeställningen var vad som

är hälso- och sjukvårdsansvar och vad som är ett kommunalt ansvar.

Den politiska styrgruppen beslutar:

- Värmlands läns vårdförbund får i uppdrag att utreda frågan om vårdavdelning inom ramen för
kommande utredning om HVB för unga. Behovet av akutplatser för unga skulle kunna tillgodoses i ett
länsgemensamt HVB-hem för unga där det finns möjlighet att placera akut.

- Region Värmland får i uppdrag att vidare utreda frågan om beroendemottagning för unga och lokala

mottagningar.

- Dialog och samordning mellan parterna ska etableras i respektive process.
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Lokala beroendemottagningar för vuxna

Vad det gäller uppdraget lokala beroendemottagningar med båda huvudmännen (kommun/region)

till de lokala ledningsgrupperna, så har samtliga lokala ledningsgrupper 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

kom mu n. Sa m ma nfattn ingsvis uttrycks följa nde :

En processledare behövs för det fortsatta arbetet som ska agera i samtliga lokala ledningsgrupper

utifrån lokala förutsättningar. Verksamheten bör ha en väg in i missbruksvården och kostnader bör

delas Iika mellan kommun/region. Region- och kommunresurser integreras/samlokaliseras och

tillgång till regionens och kommunens resurser - läkare, sjuksköterska, psykolog, behandlare,

socialsekreterare behöver finnas. Verksamheten bör vara frikostig med öppettider och digital
kommunikation - hög tillgänglighet. Provtagning och medicinsk behandling bör ingå. lngen

myndighetsutövning och inga körkortsärenden.

Den politiska styrgruppen beslutar:

- Region Värmland får i uppdrag att vidare utreda frågan om lokala beroendemottagningar för vuxna.

- Dialog och samordning mellan parterna ska etableras,

§ 5 SKR BIRK-nätverket

lnformation från BIRK-möte 30-31110 samt konferens 15/11 redovisas

§ 5 Aktuella utbildningar

Leif Martinsson informerar om aktuella utbildningar och konferenser.

§ 7 Länsöverenskommelser - revideringar W2020

Länsöverenskommelser för vuxna och unga behöver revideras. Leif Martinsson får uppdraget att
revidera för vidare instyrning till Region Värmlands Hälso- och sjukvårdsnämnd och till respektive
kommunstyrelserna i länets 15 kommuner.

§8TNE

Förslag till samverkansavtal mellan Region Värmland och länets kommuner är utskickat till
kommunerna och till regionstyrelsen. Förslaget är att Värmlands läns vårdförbund representerar
kommunerna. Planeringen är att TNE ska öppna under VT2020.
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§ 9 Mötesdagar 2O2O

Nästa sammanträde blir 6/313-16.

§ 10 Avslutning

Ordförande tacka r mötesdeltagarna och avslutar sammanträdet.
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