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Central ledningsgrupp för missbruks och beroendevården
CLG-MBV

Tid:
Plats:

Onsdag 19 feb 2020
Lagergrens gata 2, Värmlands läns vårdförbund
Deltagare
Anna Enström, skolöverläkare Karlstad kommun
Leif Martinsson, utvecklingsledare Värmlands läns vårdförbund
Åsa Andersson, socialchef Filipstad kommun
Monica Persson, socialdirektör Karlstads 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

1. Ordförande hälsade välkommen
2. Uppföljning av föregående möte den 16 dec 2019
3. Uppdraget från den politiska styrgruppen:
Möte den 19 dec. Rapporten regional beroendemottagning för unga har varit ute på
remiss och svaren från kommunerna gicks igenom. Regionens fördjupade analys har
presenterats till Marianne Utterdahl och Leif Martinsson innan mötet. Utifrån
kommunernas synpunkter och regionens analys om vårdavdelning som tveksam
form gavs uppdraget till Värmlands läns vårdförbund att utreda frågan inom ramen
för pågåendeutredning om HVB för unga. Vad det gäller länsmottagning och lokala
mottagningar för unga samt lokala beroendemottagningar för vuxna gavs uppdraget
till Regionen, Petra Svedberg, att ansvara för vidare hantering inom Regionen.
Diskussion om detta: Det bör tydliggöras att mottagningarna gäller
substansmissbruk. Vidare diskussion om dopning där en arbetsgrupp i länet har
upparbetat en rutin för hur länet ska ta hand om eftervård av patienter som är/har
varit aktuella inom den nationella dopningmottagningen i Örebro. Rutinen har än
inte gått till verkställighet.
4. Beslut i HSN – läns- och lokala mottagningar unga. Rapporten beskrevs i korthet
av Pär Johansson och Leif Martinsson , Regionens utredare, Elias Tsiolis, var
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förhindrad att delta. HSN ställde sig bakom rapporten vad gäller länsgemensam
beroendemottagning och lokala mottagningar med tillägget att psykiatrisk och
somatisk kompetens tillförs ett eventuellt HVB-hem. Beslutet vidare till
Regiondirektören för verkställighet.
5. HVB unga, HVB vuxna – värmlands läns vårdförbund Pär Johansson presenterade
synpunkter från remissvaren från kommunerna vad det gäller HVB för vuxna samt
det pågående utredningsuppdraget vad det gäller HVB för unga. Dessa uppdrag är
ett resultat efter en enkätundersökning i samtliga kommuner 2018 om vilka behov
länet har. Vad det gäller HVB för unga pågår utredningen samt att inriktningen har
breddats utifrån det kompletterade uppdraget om vårdavdelning för unga.
Arbetsnamnet för verksamheten är Regionalt utrednings- och behandlingshem för
unga med missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till
18 år. Utredningen ska presenteras i Värmlands läns direktion den 13 mars 2020.
Remiss ut till samtliga kommuner samt hälso- och sjukvårdsledning i mars 2020.
Ambitionen med dessa två inriktningar – HVB för unga samt HVB för vuxna är att
kompettera brister som idag finns i länet: För vuxna med samsjuklighet som ständigt
återkommer inom olika vårdformer i länet samt för unga med begynnande missbruk
och ev. psykiska symtom och diagnoser, där varken Regionen eller socialtjänst idag
har lämpliga insatser för denna målgrupp. De olika delarna som faller under CLG och
politiska styrgruppen; lokala mottagningar vuxna, läns- och lokala för unga, HVB för
vuxna, HVB för unga med komplettering av TNE, BC och sprututbyte är en ambition
att förstärka vårdkedja till denna målgrupp och övriga verksamheter som är aktuella
idag. Diskussion i CLG-gruppen om detta.

6. Utbildningar/konferenser En KBT-spelutbildning med Liria Ortiz har ställts in pga
för lågt intresse i länet. Värmlands läns vårdförbund har samarbete med ANDTlänsstyrelsen i detta och har även tillförts ekonomiska resurser inom området
problem med spel. Fortsatt avsikt är att ordna en konferens med inriktning på unga
med spelproblem. Flera AUDIT-DUDIT utbildningar har genomförts efter beställning
från Samordningsförbunden. ASI-utbildningar sker två per termin.

7. Länsöverenskommelser – revidering VT2020 Länsöverenskommelse för unga är
under revidering. Arbetsgrupp består av Leif Martinsson, Anna Tång från BUP,
Jörgen Pierrou från barn- och familj Karlstad samt Linda Rågård från elevhälsan
Karlstad. Arbetet förväntas vara klart i feb 2020 och ska därefter styras in för beslut i
HSN och samtliga kommuner.

8. Lokala ledningsgrupper Undertecknad har i uppdrag att stödja de fem lokala
ledningsgrupperna https://varmlandsvardforbund.se/wpcontent/uploads/2020/01/Lokala-ledningsgrupper-2019-5.pdf fyra av dessa –
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centrala, norra, västra, östra har haft första mötet för året samt inplanerat
nästkommande. Vad det gäller södra råder oklarheter om deras uppdrag från
Regions håll, detta kan i sig bero på Regionen omorganisering med skifte av
tillhörighet för VC i Säffle samt ny chef inom psykiatriska öppenvården. Ett möte är
dock inplanerat i mars utifrån lokal beroendemottagning vuxna. Undertecknad
upplever det lite problematisk när Regionens olika delar inte är synkroniserade.

9. SKR BIRK-nätverket 4-5 mars 2020 Varken ordinarie Åsa Andersson eller reserver
Monica Persson och Pär Johansson kan delta. Underteckand avser att delta den 4
mars.

10. TNE rapport Åsa Löfvenberg Regionstyrelsen godkände 18 februari
Samverkansavtal mellan Region Värmland och Värmlands läns vårdförbund
avseende Tillnyktringsenhet vid centralsjukhuset Karlstad. Beslutprocess pågår inom
Vårdförbundet med förslaget att direktionen godkänner samverkansavtalet vid
nästkommande möte. Arbets- och styrgrupp TNE avslutade sitt arbete 27 januari.
Ledningsgrupp för beroendecentrum ansvarar fortsättningsvis för ledning och
styrning av TNE. En intern arbetsgrupp inom slutenvårdspsykiatrin jobbar sedan
december med rekrytering och att få alla nödvändiga rutiner på plats. Det kvarstår
arbete med att få till sömlösa övergångar efter vistelsen på TNE till primärvård,
socialtjänst, psykiatrisk slutenvård. Vistelse definieras som ett förlängt
öppenvårdsbesök. Utvärderingsarbetet startar samtidigt som verksamheten öppnar.
Planerad invigning av TNE 6 april 2020

11. Övriga frågor
-Det är en högre efterfrågan till socialtjänst från elevhälsan angående provtagning
av elever med misstänkt narkotikabruk. Socialtjänst ställer sig frågande utifrån att
urinprov endast tas inom ramen för barnavårdsutredningar och inte som en del i en
förhandsbedömning. Urinprov kan förekomma inom de kommunala skolorna
(gymnasie) med yrkesinriktning. Dilemmat är att elevhälsa/skola misstänker intag av
substanser på elev och ber socialtjänst om hjälp, men socialtjänst ska inte utföra
detta om det inte ingår i en barnavårdsutredning. Ytterligare en aspekt är
föräldraansvaret för minderåriga dvs elevhälsa/skola kan inte agera i detta utan
vårdnadshavares godkännande för unga under 18 år. Vidare hanteringar av detta –
Pär Johansson tar upp ämnet till nästkommande IFO-träff. I länet behövs en
likvärdig provtagningspraxis vad det gäller socialtjänst, VC, psykiatrisk öppenvård
samt även elevhälsa. Förslagvis framöver bör dessa resurser finnas tillgängliga på
lokala mottagningar för vuxna samt läns- och lokala mottagninga för unga.
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-I flera län pågår utredningar om delat kostnadsansvar vad det gäller personer med
samsjuklighet och SIS eller HVB placeringar. Värmland bör utreda detta och komma
fram till en generell praxis.
-Statliga medel 2020 område psykisk hälsa Personer med samsjuklighet (avsnitt 6:3).
Länet – Region eller kommunförbund bör rekvirera medel ur denna pott avsett för
utvecklingsfrågor för personer med beroendeproblem och psykisk
ohälsa/samsjuklighet. Medel att rekvirera är 5 milj kr. per län. Detta faller väl in i det
beslutade utvecklingsområden som faller under CLG: läns- och lokala mottagningar
unga, lokala mottagningar vuxna även HVB vuxna och HVB unga. Dvs verksamheter
som planeras eller beslutats där båda huvudmänner ska bedriva vård s.k. integrerade
verksamheter. Pär Johansson lyfter den frågan med Yvonne Lennemyr Region
Värmland.

12. Mötesdagar 2020
Nästkommande möte den 18 maj beslutas om höstens möten

13. Mötet avslutades

Leif Martinsson
vid pennan

