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Närvarande

Agneta Nilsson-Lohse, verksamhetschef psykiatrisk slutenvård
Katja Maier, avdelningschef Beroendecentrum
Leif Martinsson, utvecklingsledare Beroendecentrum
Annica Lindfors, verksamhetsutvecklare psykiatrisk slutenvård
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund
Marita Halvarsson, avdelningschef socialtjänsten Karlstad kommun
Åsa Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen Filipstads kommun
Elina Kaukosalo, chefssekreterare psykiatrisk slutenvård
Styrgruppsmöte Beroendecentrum
Föregående minnesanteckningar

Genomgång av minnesanteckningar från möte den 16 oktober 2020.
Utvecklingsfrågor
Platser på Beroendecentrum till Region Värmland

Frågan om finansieringen är lyft till områdeschef för område öppenvård.
Fråga från föregående möte

Fråga angående att patient behåller sin plats på Beroendecentrum även om
hen innan eller under inskrivning behöver vårdas på annan vårdavdelning.
Viktigt med en god planering och det ställer höga krav på kommunikation.
Leif Martinsson och Annica Lindfors får i uppgift att ta fram en rutin för
sömlös vård mellan vårdavdelning och Beroendecentrum i dialog med Katja
Maier.
Den nationella samsjuklighetsutredningen

Utredning pågår angående huvudmannaskapet för samsjuklighet. Det finns
anledning att tro att det kommer innebära viss förändring för
Beroendecentrum. Detta kan dock bli en långdragen process och det är
viktigt att inte avstanna i pågående utvecklingsarbeten.
Läkarbemanning
Avstämning

Beroendecentrum har en stabil läkarbemanning planerat t.o.m. midsommar.
Samverkansavtalet
Revidering av samverkansavtalet

Samverkansavtalet reviderades senast 2016.
Leif Martinsson, Katja Maier, Annica Lindfors och Agneta Nilsson-Lohse
får i uppgift att revidera samverkansavtalet.
Pär Johansson informerar politisk styrgrupp att revideringen är påbörjad.
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Driftsfrågor
Nuläget Beroendecentrum

Katja Maier har rekryterat en sjuksköterska.
Beläggning

Det har varit högre beläggning den senaste perioden. Just nu 11 inskrivna.
Inga dubbelbeläggningar under pandemitid. Det förs statistik över
tillgänglighet.
Ekonomi
Utfall för 2020

Bokslutsarbete pågår, inte politiskt behandlat än. Bokslut visar underskott
på ca 0,5 miljoner kronor. Orsaker är lägre beläggning än prognostiserat
vilket man tror härleder från pandemin. Beroendecentrum kan stå inför en
mindre vårdskuld.
Information
Socialchefs/IFOchefs-gruppen

Pär Johansson återkopplar kort från socialchefs/IFOchefs-gruppen.
Övriga frågor
Beroendecentrums roll att utveckla vårdkedjor

Frågan är lyft från kommunerna hur involverad Beroendecentrum ska vara i
att utveckla vårdkedjor. Vi resonerar att dessa frågor ska lyftas till central
ledningsgrupp för missbruk- och beroendefrågor för ett större perspektiv.
Avvikelse från Karlstad kommun

En avvikelse har inkommit från Karlstad kommun angående en Covid-19
positiv patient. Beroendecentrum har rutiner för hantering av Covid-19, men
de behöver förtydligas.
Agneta Nilsson-Lohse ska se över möjligheten att införa snabbtester inom
verksamhetsområdet.
Brukarmedverkan

Punkten lyfts ut från dagordningen och sätts upp till nästa styrgruppsmöte
den 21 maj. Leif Martinsson får till dess i uppdrag att se över
förutsättningarna för brukarmedverkan.

Vid anteckningarna,

Elina Kaukosalo
Chefssekreterare

