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Protokolt Politiska styrgruppen för utveckling av missbruks' och
beroendevården i Värmland

Tid:

Plats:

Beslutande:

I tjänsten:

Fredag den 5/3 klockan 13:00-16:00

Regionens hus, lokal Nordstjärnan

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

Utses att justera Marianne Utterdahl (StV)

Sekreterare .........

Pär Johansson

Ordförande..

Aina Wåhlund (s)

V*il,{,l,tL

Marianne Utterdahl (StV)

Justerande
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Protokott Politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och

beroendevården i Värmland

§ l sammanträdet öppnas

Mötes ordförande Aina Wåhlund hälsar välkommen. Dagordningen godkänns'

§ 2 Val av justerare

Mötet utser Marianne Utterdahl tilljusterare

§ 3 Uppföljning föregående möte

Genomgång av protokollet från L9t2L9 som läggs till handlingarna

§ 4 HVB för vuxna

Värmlands [äns vårdförbund har sammanstättt ett förstag gättande ett [änsgemensamt
behandlingshem för personer med missbruks- beroendeproblematik med samsjuktighet. Tanken är
att länets 16 kommuner tiltsammans med Region Värmland gemensamt via Värmtands läns
vårdförbund driver HVB-hem för måtgruppen. Syftet är att titthandahålta en mer sammanhålten
vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatite för måtgruppen.
Förstaget harskickats ut på remiss titl kommunerna och regionen med sista svarsdag den28172020
Munttig redovisning av inkomna remissvar. Region Värmtand och några av kommunerna har begärt
förtängd svarstid. Av de inkomna remissvaren är majoriteten positiva och stätter sig bakom
remissen.

§ 5 HVB för unga

Värmtands [äns vårdförbund har sammanstättt ett förslag gätlande ett [änsgemensamt akut-
utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets 16 kommuner
titlsammans med Region Värmtand gemensamt via Värmtands läns vårdförbund driver HVB-hem för
måtgruppen. Syftet är att titthandahåtta en mer sammanhåtlen vårdkedja, bidra titt ökad samverkan
samt ökad kvalite för målgruppen. Förstaget innehåtter möjtighet titt akut omhändertagande för
unga upp titt 18 år, utrednings- och behandlingsplatser för unga upp titt 20 år. En remiss kommer att
skickas ut tit[ länets 16 kommuner och titt Region Värmtand.

§ 6 Länsmottagning unga, lokala mottagningar

Utifrån uppdrag från den potitiska styrgruppen for utveckling av missbruks- och beroendevården i
Värmtand har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en gemensam beroendemottagning för
unga i länet. Arbetsgruppen har representerats av [änets sociattjänster, psykiatriska öppenvården,
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Protokoll Politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland

barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen och Värmlands [äns vårdförbund. Arbetsgruppen har
[ämnat förstag på innehått, resursbehov, utformning och finansiering av en länsgemensam
beroendemottagning för unga 1375 är, vårdavdetning för unga'13-17 är samt lokata mottagningar.
Rapporten har skickats ut på remiss titt tänets 16 kommuner och titl Region Värmtand.
Samttiga kommuner i länet och Region Värmtand har svarat på remissen.14 av 16 kommuner och
regionen stätler sig bakom rapporten. 2 av 16 kommuner stätler sig inte bakom rapporten men ser
ändå behov som behöver utredas vidare. Samttiga remittenter ser svårigheter med den förestagna
vårdavdetningen så som den beskrivs i rapporten. Vad gätter [änsgemensam beroendemottagning och
[okata mottagningar ser majoriteten av kommunerna och regionen ett behov av sådana
verksamheter. Frågan har varit uppe för beslut i Region Värmlands Hätso- och sjukvårdsnämnd där
regiondirektören fått i uppdrag initiera verkstättighet utifrån rapportens förstag avseende
[änsgemensam beroendemottagning och tokala mottagningar. Två tjänstepersoner inom Region
Värmland är utsedda som ska arbeta vidare med frågan.

§ 7 Länsöverenskommelser - revideringar VT2O2O

Länsöverenskommelser för vuxna och unga är under revidering. Leif Martinsson har fått uppdraget
att revidera för vidare instyrning till Region Värmlands Hälso- och sjukvårdsnämnd och tilt respektive
kommunstyrelserna i länets 16 kommuner.

§8TNE

Regionstyrelsen godkände 18 februarisamverkansavtal 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 tedning och styrning av TNE. En intern
arbetsgrupp inom slutenvårdspsykiatrin jobbar sedan december med rekrytering och att få allanödvändiga rutiner på plats. Det kvarstår arbete med att få till sömlösa övergångar efter
vistelsen på TNE till primärvård, socialtjänst, psykiatrisk slutenvård. Vistelse definieras som ettförlängt öppenvårdsbesök. Utvärderingsarbetet startar samtidigt som verksamheten öppnar.
Planerad invigning av TNE 6 april 2020. Förslag på samverkansavtalär utskickat till länets
kommuner samt till Region Värmland. Det återstår några kommuner som ännu inte har godkänt
avtalet.
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§ 9 stimulansmedel psykisk hätsa - stärka samverkan kring personer med samsjuklighet
statliga medel finns som är avsedda för utvecklingsfrågor för personer med beroendeproblem ochpsykiskohälsa/samsjuklighet.Medelattrekvirera ärT,6miljoner.Dettafallervälinidetbeslutade
utvecklingsområden som faller under CLG: läns- och lokala mottagningar unga, lokala mottagningar
vuxna även HVB vuxna och HVB unga. D.v.s. verksamheter som planeras eller beslutats där bådahuvudmännen ska bedriva vård s.k. integrerade verksamheter. Frågan lyft med Nya perspektiv där enarbetsgrupp beslutar om hur medlen för länet ska användas. Behov av medel finns för att organisera
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Protokoll Potitiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland

en projektorganisation för utvecklingsfrågorna inom området. Marianne Utterdahloch Petra

Svedberg tar med sig frågan och lyfter med ansvariga inom Region Värmland.

§ 10 Mötesdagar 2O2O

Nästa sammanträde för den politiska styrgruppen blir 2020-09-25 kl. 9:00-12:00

§ ll Avslutning

ordförande tackar mötesdeltagarna och avslutar samma nträdet
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