
   

Protokoll 1 (4) 
Centrala ledningsgruppen för utveckling 
av missbruks- och beroendevården i 
Värmland 

 

Hälso- och sjukvård ledningsstöd   
Handläggare Datum Diarienummer 

Camilla Eriksson Sjöö 2021-02-10 HSN/210825 

 

Datum och tid Onsdag 31 mars 2021. Klockan: 14:00-16:00 

Plats Digitalt via teamsmöte 

Närvarande Madelene Johanzon, ordförande 

Leif Martinsson 

Pär Johansson 

Åsa Andersson 

Marita Halvarsson 

Monica Hammar 

Åsa Wahlén 

Agneta Nilsson Lohse 

Anna Enström 

Monica Gustavsson 

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, rättspsykiatri, ersättare för Maja 

Ledningsstrateg, Region Värmland 

Verksamhetsutvecklare, Psykiatrisk öppenvård 

Ledningskoordinator, Region Värmland 
 
§ 20 Sammanträdet öppnas 

Mötesordförande Madelene Johanzon hälsar välkommen. Dagordningen 

godkänns. 

 
§ 21 Uppföljning av föregående möte 2021-02-10 

Genomgång av protokollet från 2021-02-10 läggs till handlingarna.   

 

Leif Martinsson, utvecklingsledare, vill justera paragraf 15 lokala 

styrdokument lokala ledningsgrupper att de nya lokala överenskommelserna 

bör läggas in Vida av de lokala ledningsgrupperna.  
 
§ 23 Rapport från den politiska styrgruppen  

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, och Pär Johansson, 

förbundschef Värmland läns Vårdförbund, ger kort rapport från politiska 

styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland.  
 
§ 24 Beslut i hälso- och sjukvårdsledningen 2020 

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, redovisar beslut från 

hälso- och sjukvårdsledningen. Det finns beslut som inte är effektuerade 

ännu.  
 
§ 25 Beslut i Värmlands läns Vårdförbund 

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, redovisar beslut 

som har tagits hos Värmland läns Vårdförbund.  

 

Direktionen har fattat beslut att skicka ut remissen för hem för vård och 

boende unga till kommunerna i Värmland och till Region Värmland. Pär 

Johansson fick i uppdrag att färdigställa utredningen.  
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§ 26 Rapport från Samsjuklighetsutredningen 

Carl Hast, utvecklingsledare hållbar utveckling, och André Szeles, designer 

hållbar utveckling, deltar för att ge en rapport från 

Samsjuklighetsutredningen. Går igenom bakgrunden till utredningen, 

rapporterna och analyser från workshopen.  

 

Workshopen genomfördes som en del i Samsjuklighetsutredningens arbete 

med att ta fram förslag på gemensamt huvudmannaskap för målgruppen 

med samsjuklighet psykisk ohälsa/missbruk. Syftet med workshopen var att 

identifiera vad som hindrar från att möjliggöra den vård och stöd som 

uttrycks i de 10 målbilder som målgruppen tagit fram tillsammans med 

utredningen. Efter workshopen sammanställdes dokumentationen. Olika 

områdes synliggjordes genom en mönsteranalys utifrån hinder på 

systemnivå. Sju områden för systemhinder framkommer. Nästa steg i 

samarbetet med samsjuklighetsutredningen är en sammanställning av det 

arbete som har skett i Värmland med liknande workshops i Västernorrland 

och Örebro. Under april kommer nästa steg genom att Värmland får 

möjlighet att bidra i att testa av utredningens förslag. Det pågår regionala 

arbeten med handlingsplaner inom överenskommelserna psykisk hälsa och 

nära vård. 

 
§ 27 Stimulansmedel överenskommelsen psykisk hälsa och 
suicidprevention kopplar till reviderad handlingsplan 

Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, informerar att 

Sverige kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en 

överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention för 2021–2022. Överenskommelsen bygger på tidigare 

överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som 

stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till 

kommuner och regioner. Plan för en god psykisk hälsa i Värmland är ute på 

synpunktsrunda. 
 
§ 28 Lägesrapport Hem för vård och unga 

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, ger en 

lägesrapport att remissen är utskickad och det har inkommit beslut från 

kommuner i Värmland som ställer sig bakom samt även regionen. Några 

kommuner har begärt förlängd svarstid. Planen är om kommuner och 

regionen ställer sig bakom så påbörjas arbetet och kan gå vidare i processen 

till att öppna.  
 
§ 29 Lägesrapport Hem för vård och vuxna 

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, ger en 

lägesrapport att utredningen har pausats i förmån för utredningen gällande 

hem för vård eller boende för unga.  
 
§ 30 Lägesrapport läns- och lokala mottagningar unga  

Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, ger en 

lägesrapport att det finns den utredning som har gjorts om en fördjupad 
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analys inom regionen och det finns ett inriktningsbeslut att gå vidare med 

detta. Problemet är att det inte finns en projektledare. En möjlighet är om 

det går att få till ett delat projektägarskap både inom kommun och region för 

att driva frågan framåt. Arbetet fortsätter.  

 

 
 
§ 31 Lägesrapport lokala mottagningar vuxna 

Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, ger en 

lägesrapport att hon har stämt av med Helena Lindström som är 

verksamhetsutvecklare för psykiatrisk öppenvård. Läns- och lokala 

mottagningar för unga är mer prioriterat.  

 

Den största gruppen i länet är personer med skadligt bruk och alkohol. Det 

behövs en arbetsgrupp som består av representanter från kommunal 

verksamhet och från regionen.  
 
§ 32 Avtal, platser på Beroendecentrum till Region Värmland 

Leif Martinsson, utvecklingsledare, informerar att han är inne i en process 

att revidera ett avtal för Beroendecentrum.  

 

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, tillsammans med 

Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, tar kontakt. 
 
§ 33 Utbildningar/konferenser  

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, lyfter att det är 

angeläget att informera om att samsjuklighetsutredningen närmar sitt 

resultat. Det är bra att göra en insats utifrån samsjuklighetsutredningen i 

länet om vad som är på gång och samsjuklighet i stort.  

 

Helena Lindström, verksamhetsutvecklare psykiatrisk öppenvård, lyfter att 

det efterfrågas MET-utbildning, MET är en förkortning av Motivational 

Enhancement Therapy, inom psykiatrisk öppenvård.  
 

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, informerar att det är 

bra med en utbildning framåt hösten och kan återkomma senare med exakt 

program.  
 
§ 34 Medlemmar i gruppen, adjungerande och så vidare 

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, informerar att Monica 

Gustavsson, verksamhetschef rättspsykiatri, ersätter Maja Deckner, 

verksamhetschef psykiatrisk öppenvård, i detta sammanhang.  

 

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, informerar att 

representanter som är utsedda ansvarar för att ta fram en ersättare. Är det en 

ny funktion så är det gruppen som tar beslut om det i sittande möte.  
 
 
§ 35 Övriga frågor  

En övrig fråga anmäld.  
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35.1 Antal platser på Beroendecentrum under sommaren 

Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef psykiatrisk slutenvård, anmäler en 

övrig fråga om hur många platser ska vara öppna under sommaren på 

Beroendecentrum. Under sommaren går verksamheten ner till nio platser.  

 

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, informerar att 

beslutet om nio platser har tagits utefter bemanningen under sommaren. 

Bedömningen är att nio platser är vad sommarbemanningen klarar av. Om 

antal platser ska ändras så ska förslaget gå upp till direktionen i Värmland 

läns Vårdförbund.   

 

Agneta Nilsson Lohse tar frågan med personalen angående 

bemanningssituationen.  

 
 
§ 36 Tid för nästa möte  

Camilla Eriksson Sjöö, ledningskoordinator, och Madelene Johanzon, 

områdeschef område öppenvård, tar fram ett förslag på datum inför 

sommaren och tar fram datum inför hösten. 

 

 

Vid protokollet  Justerare  

 

Camilla Eriksson Sjöö Madelene Johanzon  


