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Central ledningsgrupp för missbruks och beroendevården
CLG-MBV

Tid:
Plats:

Fredag 30 okt 13.00-15.00
Lagergrens gata 2, Värmlands läns vårdförbund
Deltagare
Leif Martinsson, utvecklingsledare Värmlands läns vårdförbund
Åsa Andersson, socialchef Filipstad kommun
Christina Loiske-Björkman verksamhetsutvecklare, ersätter Marita
Halvarsson avdelningschef Karlstads kommun
Monica Hammar, verksamhetschef Region Värmland
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Åsa Wahlén, verksamhetschef Region Värmland
Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef Region Värmland
Förhindrad
Anna Enström Skolläkare Karlstad – ingen ersättare
Maja Deckner verksamhetschef psykiatriska öv – ingen ersättare
Marita Halvarsson avdelningschef Karlstad kommun - ersättare

1. Ordförande hälsade välkommen
2. Uppföljning av föregående möte den 18 maj
3. Rapport från det digitala SKR-BIRK mötet 8 okt
Undertecknad deltog i mötet där bl a presentation av aktuella aktiviteter togs upp
från SKR, Socialdepartement och Socialstyrelsen.
-SKRs länsdialog angående ”Handlingsplan för barn- och unga 13-29 år” där
Värmland och SKR hade en gemensam konferens den 15 nov 2019:
https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ Det återstår 4 län att
besöka.
-SKR har granska alla läns överenskommelser för missbruk- och beroende under
våren 2020 och delat upp länen i rött, gult och grönt utifrån tydlighet. Värmland
hamnar här på gult – med delar av grönt inom vissa områden, inga röda
markeringar.
-Samsjuklighetsutredningen som ska vara klar nov 2021. Här har 5 län utsetts för
granskning; Region Stockholm, Region Malmö, Region Värmland, Region
Jämtland/Härjedalen, Västra Götalandsregionen.
-Nationella vård- och insatsprogram (VIP) inom område psykisk hälsa
https://www.vardochinsats.se/skadligt-brukmissbruk-och-beroende/
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-Presentationer om olika genomförda uppdrag samt pågående uppdrag bl a;
Faktablad analys av besök på akutpsykiatri, statistik inom missbruk och beroende.
Pågående rapporter bl a; Suicidprevention, Anhörigstrategi, Psykisk hälsa,
Överdoser och unga lagöverträdare.
-Socialstyrelsen och SKR; Tidigare insatser och stöd till barn och unga med
begynnande missbruk /skadligt bruk
4. Rapport från den politiska styrgruppen
Vårens möte genomfördes den 6 mars, inget att rapportera. Ny medlem är
Områdeschef Madelene Johanzon. Den politiska styrgruppen har nästa möte
den 10 nov.
5. Beslut i HSN 2020
De områden som berör missbruk/beroende är;
-Länsmottagning för unga 13-25 år, integrerad mottagning mellan Region och
kommun
-Lokala mottagning för unga 13-25 år, integrerade mottagningar mellan Region och
kommuner
-Hälso- och sjukvårdsresurser till planerat HVB-hem för unga 13-20 år
-Hälso- och sjukvårdsresurser till planerat HVB-hem för vuxna
Utöver detta, via beslut i politiska styrgruppen;
-Lokala beroendemottagningar för vuxna mellan Region och kommuner
-Samt HSN beslut om körkortsmottagning, som bör läggas på beroendemottagning
I dessa beslut har Regionen ansvaret för processen med mottagningar och
kommunförbundet Värmlands läns Vårdförbund ansvaret för processen med HVBhemmen. Regionen arbetar med frågan att utse en utvecklare som ska arbeta med
dessa beslut. Värmlands läns Vårdförbund arbetar med uppdraget med HVB-hem.
Viktigt här att processerna inte är för långt ifrån varandra, utifrån vårdkedja.
Vad det gäller Länsmottagning för unga och lokala mottagningar för unga är
regionsutredarens förslag att detta organisatoriskt ska tillhöra området barn, unga
och familjehälsa och om möjligt kopplas ihop med Första linjen för unga.
Verksamhetschef Monica Hammar uttalar en viss risk med denna koppling, dels
utifrån att Första linjen unga är att upptäcka och arbeta med mer lindriga problem
och dels utifrån att det kan bli att en av målgrupperna inte prioriteras.
6. Beslut i Värmlands läns Vårdförbund
HVB-unga och vuxna processen fortlöper. Projekteringsplan godkändes i
Direktionsmöte i maj. Projektmedarbetare, Leif Andersson, anställdes på 50% i sep.
Två studiebesök på lämpliga lokaler har skett, varav ett lokalalternativ i Filipstads
kommun är hitills mest lämplig. I nov sker ett studiebesök i Sörmlands
kommunförbund som driver HVB-hem. Enkäter till socialtjänst har skickats ut med
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frågor om placeringsvolym inom SoL, LVU och LVM. I övrigt pågår
sammanställningar och förtydligande utifrån tidigare remissvar.
7. Dopning
Tidigare år har Helena Norlin och Åsa Wahlén samt en representant från Karlstad
kommun arbetat med frågan att ta fram ett handlingsprogram/en vårdkedja utifrån
patienter som varit aktuella på Dopningmottagningen i Örebro. Frågan har gällt att
efter insats/vård i Örebro så bör patienten mötas upp av ett urval av
mottagningar/VC i Värmland för fortsatt uppföljning. Det har tagits fram ett förslag
på hur det ska genomföras men något beslut inom Region Värmland har inte skett.
Materialet som tagits fram bör sändas till den politiska styrgruppen för vidare
hantering
8. TNE och Sprututbyte
Uppgift från TNE så har i skrivande stund 13 personer skrivits in, snittiden har varit 3
½ timme, varav några stycken har gått vidare in i vården i slutenvårdspsykiatrin och
en har gått till vidare vård inom Vårdcentral. Av de inskrivna så har det
uppmärksammats att nån återkommer flera gånger – utifrån en kommunal
boendesituation med regel om nykterhet, vilket då TNE har använts som tillfällig
nykterhetsfunktion – detta ska inte förekomma. Diskussion om tillgång till
Beroendecentrum som ett led i vårdkedjan dvs andra ingångar till BC än kommunen.
Pär tar frågan vidare till styrgruppen för BC och Direktionen inom Förbundet:
Agneta och Pär arbetar vidare på lösning i denna fråga.
9. LVM många anmälning till kommunerna och inga SIP
Undertecknad meddelar detta utifrån synpunkter från flera kommuner. Gäller
framför allt anmälningar från psykiatriska slutenvården och vårdavdelningar på
sjukhuset. Agneta tar med frånan och kollar rutinerna inom Hälso- och sjukvård i
detta.
10. Lokala styrdokument – lokala ledningsgrupper
Länsöverenskommelser klara och godkända i juni 2020, detta var senarelagt pga att
Barnkonventionen blev lag den 1 jan 2020. Under HT 2020 har de lokala
ledningsgrupperna startat sitt arbete med att revidera lokala dokument. Det har
varit en hel del byten inom Första linjen chefer, speciellt inom Regionen. De fem
lokala ledningsgrupperna, som sedan 10 år följer indelningen som psykiatriska öv,
har fungerat med undantag av Södra ledningsgruppen, där sammankallande
ansvaret har varit oklart från psykiatriska öv. Det som komplicerar ytterligare är
Regionens olika indelningar på verksamhetsnivå. Undertecknad har, via ansvarig
chef på öv. Södra kallat till ett möte den 3 dec.
11. Utbildningar
Den pågående Pandemin har begränsat konferenser och utbildningar i länet. Dock
genomförs ASI-utbildning – med mindre antal deltagare och i större lokaler. En
planerad utbildningsinsats inom Rättspsykiatrin kommer att skjutas upp.
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12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
13. Ordförande och sekreterarfunktionen under 2021-2022
Värmlands läns Vårdförbund tackar för sig som ansvarig för dessa möten.
Nästkommande två år ansvar Regionen för detta uppdrag. Detsamma gäller
ansvaret i den Politiska styrgruppen, där byte av ordförande och sekreterare skiftar
för år 2021-2022.
14. Tider för VT 2021
Nästa möte den 10 feb 14.00 – 16.00, Regionen Kallar
15. Mötet avslutades

Leif Martinsson
vid pennan

