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§ l Sammanträdet öppnas

Mötesordfcirande Aina Wahlund hälsar välkommen. Dagordningen godkiinns.

§ 2 Val av justerare

Mötet utser Robert Halvarsson till justerare.

§ 3 Uppföljning föregående möte

Genomgång av protokollet från 200306läggs till handlingarna. Områdeschef,
Madelene Johanzon tar med sig frågan kring vem som har ansvar för stimulansmedel
psykisk hälsa med syftet att stiirka samverkan.

§ 4 lnformation HVB unga och HVB vuxna

Värmlands liins vårdftrbund åter:rapporterar frtnarbetet med utredning gällande
HVB-hem ftir unga och vuxna. Rapporten har skickats ut på remiss. Muntlig
redovisning av inkomna remissvar. Värmlands läns vårdftirbund informerar om
studiebesök hos Sörmlands vårdftrbund för att ta del av deras arbete och hur
samverkan med regionen ser ut. På torsdag l2lll har Värmlands låins vardftirbund
arbetsutskott där Sörmlands vårdförbunds arbetssätt kommer diskuteras vidare och
vilket material som eventuellt skulle vara intressant för Värmland. För dialog om
tänkta och lämpliga lokaler runt om i länet utifrån hälso- och sjukvardslagen.

§ 5 SKR BIRK-nätverket

En enkät skickas ut inom kort där varje län har bedömts utifrån tre delar som är
fördelade på grönt, gult och rött. För Viirmlands del så ligger länet på gult men har
ingenting på rött. Det ftirs dialog om länsöverenskommelser och hur Viirmland ska
utvecklas och bli gröna på delama. Hur samverkan kan förbättras mellan
huludmiinnen och se över ansvarsfördelningen så det blir en tydlig riktning. Belysa
frågor om samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjiinsten. En expertgrupp
har tillsatts diir Viirmland är ett utsett liin och Piir Johansson och Leif Martinsson ska
medverka i en workshop och gå igenom enkäterna som utredningen har tagit fram
tillsammans med Sveriges kommuner och regioner.

§ 5 TNE, sprututbyte
Ijänstepersonen inom Regiorr Värmland, områdeschef Madelene Johanzon har inget
aktuellt att informera. Det flyter på bra.

§ 7 Länsmottagning unga, lokala mottagningar. Lokala mottagningar vuxna.
Region Våirmland har fåu i uppdrag att vidare uffeda frågan om lokala
beroendemottagningar ftir vuxna. Ärendet ska beredas och tas upp i hälso- och
sjukvårdsledningen. Det ligger som en del i det större arbete som nu påbörjats runt
beroendekedjan.
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§ 8 Vårdkedia TNE

För att stärka vårdkedjan mellan TNE och Beroendecentrum behöver man titta vidare
på vem som ansvarar för vad. Det har inkommit en förfrågan fran LARO aff det finns
ett behov ftir målgruppen som iir i behov av abstinensbehandling.
Den politiska styrgruppen uppdrar till Viirmlands ltins vårdförbund att utreda
ft)rutsättningar ftlr en forbättrad vårdkedja ftir målgruppen som ?ir i behov av

abstinensbehandling

Den politiska styrgruppen uppdrar till Värmlands läns vårdft)rbund attta fram ett

underlag till direktionen och hälso- och sjukvardsnämnden gällande ft)rutsättningar for
Region Viirmland att använda 2 vårdplatser på Beroendecentrum med ftirutsättningen
att de ekonomiska villkoren blir de saflr.ma som ftir kommunerna.

§ 9 övriga frågor
Punkten utgår.

§ 10 Mötesdagar 2O2L

Nästa sammanträde för den politiska styrgruppen blir 2021-03-05 kl. 10:00-12:00. Då
är det Region Värmland som tar över ordförandeskapet.

§ ll Avslutning

Politiska styrgruppen tackar Aina Wåhlund och Värmlands ltins vårdförbund ft)r
ordforandeskapet. Ordfcirande tackar mötesdeltagarflaoch avslutar sammanträdet.
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