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Datum och tid

Onsdag 10 februari 2021. Klockan: 14:00-16:00

Plats

Digitalt via teamsmöte

Närvarande

Madelene Johanzon, ordförande
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Åsa Andersson
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Monica Hammar
Åsa Wahlén
Agneta Nilsson Lohse
Anna Enström
Maja Deckner
Anna-Carin Johansson
Helena Lindström
Camilla Eriksson Sjöö

Områdeschef område öppenvård, Region Värmland
Utvecklingsledare, Region Värmland
Förbundschef, Värmland läns vårdförbund
Förvaltningschef, Filipstads kommun
Avdelningschef vuxenavdelningen, Karlstad kommun
Verksamhetschef, Barn, unga och familjehälsa
Verksamhetschef, Vårdcentralsområde södra Karlstad
Verksamhetschef, Psykiatrisk slutenvård
Skolöverläkare, Karlstad kommun
Verksamhetschef, psykiatrisk öppenvård
Ledningsstrateg, Region Värmland
Verksamhetsutvecklare, Psykiatrisk öppenvård
Ledningskoordinator, Region Värmland

§ 1 Sammanträdet öppnas

Mötesordförande Madelene Johanzon hälsar välkommen. Dagordningen
godkänns.
§ 2 Uppföljning föregående möte

Genomgång av protokollet från 2020-10-30 läggs till handlingarna.
Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef psykiatrisk slutenvård, återkopplar
på punkt 9 ifrån föregående protokoll.
§ 3 Rapport från politiska styrgruppen för utveckling av missbruksoch beroendevården i Värmland

Madelene Johanzon, mötesordförande, och Pär Johansson, förbundschef
Värmland läns vårdförbund, återkopplar från den politiska styrgruppen för
utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland som var den 5
februari. Återkopplar om utredningen som Värmland läns vårdförbund har
fått i uppdrag angående hem för vård eller boende för unga och vuxna. Samt
från samsjuklighetsutredningen och vikten av att arbeta med
utvecklingsfrågor oavsett vad samsjuklighetsutredningen kommer fram till.
Till nästa gång tas ett förslag fram var dokument och handlingar från de
båda grupperna ska lagras, antingen på teams eller netpublicator.
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§ 4 Beslut i Hälso- och sjukvårdsledningen

Madelene Johanzon, mötesordförande, redovisar beslut från hälso- och
sjukvårdsledningen.
Beslut
• Utökad vårdnivå på Centrum för ätstörning.
• Länsgemensam beroendemottagning och lokala mottagningar för unga.
• Regionalt utrednings- och behandlingshem för unga upp till 20 år med
missbruksproblem samt akutavdelning för unga upp till 18 år.
• Regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- och
beroendeproblematik.
Beslut kommer fattas inom kort är om slutenvårdplatser för barn- och
ungdomspsykiatrin.
§ 5 Beslut i Värmland läns Vårdförbund

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, redovisar beslut
som har tagits hos Värmland läns Vårdförbund.
Direktionen har fattat beslut om att erbjuda två platser på beroendecentrum
till Region Värmland. Pär Johansson har själv haft uppdraget att utreda hem
för vård eller boende unga och vuxna. En del detaljfrågor som återstår.
§ 6 Hem för vård eller boende unga

Pär Johansson, Värmland läns vårdförbunds förbundschef, presenterar och
går igenom de lokaler som i kommande förslag är tänkta att användas för
hem för vård eller boende (HVB) unga. Byggnaden ligger i Filipstads
kommun i Nykroppa. Utredningen är i det närmaste klart och remissutskick
förväntas vara klart i slutet på april. Från ursprungsremissen var det ingen
kommun som gjorde avslag utan alla kommuner är intresserade. En del av
kommunerna inkom med synpunkter.
Det kommer finnas fyra akutplatser och 10 till 12 platser för utredningar och
behandlingar. Pär går igenom kostnader och kostnader för renovering och
hur många placeringar i medel per dygn som är tänkta.
§ 7 Hem för vård eller boende vuxna

Pär Johansson, Värmland läns vårdförbunds förbundschef, informerar att
utredningen pågår parallellt. I nuläget finns det inget förslag på lokal som
har pausats i förmån för utredningen gällande hem för vård eller boende för
unga som är mer prioriterad i länet.
Leif Martinsson, utvecklingsledare, informerar att det är en prioritering av
direktionen att fortsätta med utredningen gällande hem för vård eller boende
för unga.
§ 8 Läns- och lokala mottagningar unga

Madelene Johanzon, ordförande, presenterar processen för
länsgemensamma beroendemottagningar och lokala mottagningar för unga.
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Det är från den processen som Leif Martinsson, utvecklingsledare, får
synpunkter.
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, informerar att
det finns en ansvarig samordnare som ska arbeta med läns- och lokala
mottagningar för unga men som nu arbetar kliniskt med covid-19.
§ 9 Lokala mottagningar vuxna

Helena Lindström, verksamhetsutvecklare, informerar att hon är i kontakt
med alla lokala styrgrupper ute i länet och man ser olika på frågan gällande
lokala mottagningar vuxna. Dialog förs om hur det ser ut i olika delar i länet
och det behövs en inventering. Någon behöver driva processen att få en
likvärdig vård i länet. Madelene Johanzon, ordförande, och Anna-Carin
Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, tar med sig frågan för vidare
diskussion.

§ 10 Tillnyktringsenheten

Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef psykiatrisk slutenvård, ger en
rapport från Tillnyktringsenheten som öppnades 12/10–20. Från mitten av
oktober fram till december har 43 personer vistats på tillnyktringsenheten
och majoriteten av personerna kommer från polisen. Substansen har främst
varit alkohol samt alkohol och andra substanser. Uppföljande
samverkansmöten för att stämma av aktuella frågor har inrättats.
§ 11 Sprututbytesverksamheten

Rapport ges från sprututbytesmottagningen som öppnades 15/10–20. Pär
Johansson, Värmland läns vårdförbunds förbundschef, informerar att det är
ett 60-tal brukare som är i kontakt med sprututbytesmottagningen. Sen start
har det funnits ett behov av kurator för annan vård och stöd i samhället.
Förutsättningarna har ändrats en del på grund av rådande pandemi.
Värmland läns Vårdförbund har stämt av frågan med kommunerna. Det
finns en plan på samverkan från behandlingskonsulent från
Beroendecentrum för det finns ett behov av vård- och stödsamordnare på
verksamheten.
Dialog förs om hur det är planerat med resurserna och hur det på bästa
möjliga sätt kan användas och vart kostnaden kan komma att hamna.
§ 12 Platser på Beroendecentrum till Region Värmland

Pär Johansson, Värmland läns Vårdförbunds förbundschef, återkopplar att
dialogen som har förts hos förbundet är hur ersättningen ska fördelas. Beslut
fattas i resp kommun. Om det ska vara möjligt med en direkt inskrivning
från Region Värmland så måste platserna finansieras, annars blir
konsekvenserna att kommunerna tappar två platser som inte finns
tillgängliga.
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Avtalet behöver ses över för hur kostnader ska fördelas. Madelene
Johanzon, ordförande, och Anna-Carin Johansson, regional koordinator
psykisk hälsa, tar sig an frågan för vidare arbete.
§ 13 Den nationella samsjuklighetsutredningen

Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, återkopplar från
samsjuklighetsutredningen som var 13–14 januari.
Samsjuklighetsutredningens uppdrag är att föreslå hur myndigheter som
möter personer med samsjuklighet ska kunna samarbeta bättre och vilken
myndighet som ska ha ansvar för vad. Med samsjuklighet menas att en
person både har ett missbruk eller beroende och samtidigt psykisk ohälsa.
Samsjuklighetsutredningen samarbetar med Hälsolabb som är en del av
Sveriges kommuner och regioners stöd till regioner och kommer i
omställningen till Nära vård, och drivs av Experio Lab, SKR, Centrum för
tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Linköpings Universitet och
Helsingborgs stad. Värmland, Örebro och Västernorrland är utvalda som
piloter i Hälsolabb. Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och
brukarperspektiv har tagits fram. Enkäter har skickats ut för inspel och
utredningens resultat kommer kunna användas i framtida arbeten i
Värmland.
§ 14 Arbetssätt och överenskommelser vid placeringar på
behandlingshem eller motsvarande

Maja Deckner, verksamhetschef psykiatrisk öppenvård, informerar att
fördelningsansvaret för de som har psykiatrisk problematik och läggs in på
behandlingshem. Det pågår ett arbete för att ta fram en checklista som ska
användas som ett underlag så att det arbetas likvärdigt mellan kommunerna
och regionen.
Till nästkommande möte för den centrala ledningsgruppen för utveckling av
missbruks- och beroendevården kommer frågan beredas mer ingående.
§ 15 Lokala styrdokument – lokala ledningsgrupper

Pär Johansson, Värmland läns vårdförbunds förbundschef, och Leif
Martinsson, utvecklingsledare, ger en rapport angående de lokala
styrdokumenten. De lokala ledningsgrupperna har sammanställt
revideringen efter länsöverenskommelserna, 32 nya lokala
överenskommelser finns på förbundets hemsida, och behöver även
publiceras i Vida som är Region Värmlands gemensamma IT-system för
hantering av styrande dokument.
Uppdraget går till Leif Martinsson som ska se till att de 32 nya lokala
överenskommelserna läggs in i Vida
Om det nationella vårdinsatsprogrammet har Leif tillsammans med Susanne
Boman, utvecklingsledare Kliniska kunskapsstödsenheten och Anna-Karin
Törnqvist, utvecklingsledare Område öppenvård, tagit fram en rad serier
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över presentationer i de lokala ledningsgrupperna för att vägleda deltagarna
till vård och insatsprogrammet.
§ 16 Utbildningar/konferenser

Pär Johansson, Värmland läns vårdförbunds förbundschef, ger information
om att det tidigare anordnats en konferens på hösten. Gruppen är överens
om att fortsätta med en årlig konferens runt missbruk. Centrala
ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården uppdrar
åt Leif Martinsson, utvecklingsledare, att se över upplägget av
utbildningar/konferenser.
§ 17 Övriga frågor
17.1
Öppenvårdspsykiatrin behöver ha en plan om Region Örebro stänger ner sin
dopningsmottagning

Maja Deckner, verksamhetschef psykiatrisk öppenvård, lyfter frågan att
Region Örebro har lagt ett förslag till politiken att lägga ned sin
dopningsmottagning. Då behöver psykiatrisk öppenvård ha en plan då
programmet för insatser inkluderar samverkan med Region Örebro.
Uppdraget har varit att bilda en arbetsgrupp för att ta fram ett avtal mellan
Region Värmland och Region Örebro, Dopningsmottagningen. Det krävs
utökade utbildningsinsatser för att ge personal inom hälso- och sjukvården
mer kunskap kring dopning och symtom.
Niklas Dannberg, enhetschef Individuell läkemedelsnedtrappning Region
Värmland, är representant i Länsgruppen för dopning och uppdras att se ta
fram ett förslag för Värmland om Region Örebro stänger ner sin
dopningsmottagning.
§ 18 Tider för 2021

Nästa sammanträde för den centrala ledningsgruppen för utveckling av
missbruks- och beroendevården i Värmland blir 31 mars klockan 14:0016:00.
§ 19 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Justerare

Camilla Eriksson Sjöö

Madelene Johanzon

