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Datum och tid

Onsdag 12 maj 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
Ledningsstrateg, Region Värmland
Verksamhetsutvecklare, Psykiatrisk öppenvård
Ledningskoordinator, Region Värmland

§ 36 Sammanträdet öppnas

Mötesordförande Madelene Johanzon hälsar välkommen. Dagordningen
godkänns.
§ 37 Uppföljning av föregående möte 2021-03-31

Genomgång av protokollet från 2021-03-31 läggs till handlingarna.
§ 38 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.
Politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i
Värmland ger den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruksoch beroendevården i Värmland att ta fram ett förslag på bilaga till avtalet
och att tillse att detta undertecknas.
§ 39 Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, informerar om att
beslut fattats om inrättande av slutenvårdsplatser för barn och unga med
psykiatriska symtom. Dessa platser kommer att inrymmas i Psykiatrihuset
på Centralsjukhuset i Karlstad, detta för närhet till akutmottagning, barnoch ungdomsmedicin och även läkarkompetens
§ 40 Beslut i Värmlands läns Vårdförbund

Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, informerar att
inga nya beslut har fattats hos Värmland läns Vårdförbund.
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§ 41 Samsjuklighetsutredningens sammanställning efter dialog kring
förslag.

André Szeles, designer hållbar utveckling, och Carl Hast, utvecklingsledare
hållbar utveckling, och Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa
Karlstad kommun, deltar för att informera om samsjukslighetsutredningens
sammanställning efter dialog och vad man kom fram till i Värmland.
Utredningen har kommit fram till två inriktningsbeslut. Går igenom
prototyparbetet med samsjuklighetsutredningen.
§ 42 Lägesrapport Hem för vård och unga

Pär Johanson, förbundschef Värmland läns vårdförbund, återkopplar på
remissutskicken som förväntades vara klara i slutet på april. 14 kommuner
och Region Värmland har godkänd remissen och inväntar svar från två
kommuner som har begärt förlängd svarstid. Den preliminära
tidsplaneringen är att ha färdigställd verksamhet 31/12 2021.
§ 43 Läns- och lokala mottagningar unga, lägesrapport

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, informerar att hon
tillsammans med Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa
eftersöker lämplig projektledare som kan hålla samman arbetet.
§ 44 Avtal, platser på Beroendecentrum, lägesrapport

Madelene Johanzon, områdeschef område öppenvård, lyfter att frågan har
uppkommit om vem det är som ska teckna bilagan till avtalet platser på
Beroendecentrum. I den politiska styrgruppen för utveckling av missbruksoch beroendevården i Värmland önskades att verksamhetschef psykiatrisk
slutenvård skriver på för bilagan. I stället är förslaget från Centrala
ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendefrågor i
Värmland att Madelene Johanzon som skriver på för bilagan.
Pär Johansson, förbundschef Värmland läns vårdförbund, informerar att det
inte är en ändring i avtalet utan i bilagan och då räcker det att ändringen går
för kännedom till direktionen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
§ 45 Rapport RACT-teamet Karlstad

En slutrapport har tagits fram om RACT-teamet (Resursgrupps- ACT –
Assertive Community treatment) Karlstad som är ett samverkansprojekt
mellan Karlstads kommun och Psykiatrisk öppenvård Karlstad. Ett gott
resultat har setts. Från projektbekrivningen: Utifrån en evidensbaserad
metod för att säkerställa att insatserna från respektive huvudman sker
parallellt för att förbättra brukares/patienters symtom, funktion och
välmående och för ett optimerat behandlingsresultat. Utveckling och
sammansättning av teamet ska göras genom samordning och effektivisering
av de funktioner som redan finns inom de båda huvudmännens olika
ordinarie verksamheter. Personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett
sämre förlopp. Även följsamhet till behandling och behandlingsresultat är
sannolikt sämre om det också finns en samtidigt psykisk sjukdom. Det är
därför viktigt att samsjuklighet upp-märksammas och att personer med
samsjuklighet får hjälp med båda tillstånden samtidigt. Utifrån detta har ett
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samverkande multidisciplinärt team (RACT) skapats för att kunna
samverka, samordna och effektivisera insatserna för denna målgrupp.
Frågan hur vi ska arbeta vidare med RACT tas med.
§ 46 Utbildningar/Konferenser

Leif Martinsson, utvecklingsledare Region Värmland, informerar att
det som ligger i prioritet är MET-utbildning (MET är en förkortning av
Motivational Enhancement Therapy) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
spelbehandling. Det är en bra uppslutning i Värmland på MET-utbildningen
som är en webbaserad utbildning. Vad gäller KBT-spelbehandling så är det
fler anmälda från övriga Sverige än i Värmland.
Pär Johansson, förbundschef Värmland läns vårdförbund, lyfter att det är
angeläget att sätta någon form av utbildningsplan inför kommande år för
den här konstellationen.
Leif Martinsson lyfter att det finns en preliminär tid av en konferens under
vecka 43.
§ 47 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
§ 48 Tid för höstens möten

Det skickas ut en doodle för kommande möten till hösten.

Vid protokollet

Justerare

Camilla Eriksson Sjöö

Madelene Johanzon

