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Områdeschef område öppenvård, Region Värmland
Skolöverläkare, Karlstad kommun
Region koordinator psykisk hälsa, Region Värmland
Förvaltningschef, Filipstad kommun
Verksamhetschef vårdcentralsområde södra Karlstad, Region
Värmland
Utvecklare psykiatrisk öppenvård, Region Värmland
Utvecklingsledare, Region Värmland
Verksamhetschef rättspsykiatri
Verksamhetschef Barn, unga och familjehälsa
Förbundschef, Värmland läns vårdförbund
Ledningskoordinator, Region Värmland

Avdelningschef vuxenavdelningen Karlstad kommun
Verksamhetschef psykiatrisk slutenvård, Region Värmland
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Läkare, Barnmorskemottagningen Gripen

§  49 Sammanträdet öppnas
Mötesordförande Madelene Johanzon hälsar välkommen. Dagordningen
godkänns.

§ 50 Rapport från den politiska styrgruppen för utveckling av
missbruks- och beroendevården i Värmland
Marianne Utterdahl, ordförande i politiska styrgruppen för utveckling av
missbruks- och beroendevården i Värmland, deltar för rapport och ger en
kort bakgrundsinformation från när politiska styrgruppen tillsattes.

I den politiska styrgruppen så är det Region Värmland som har
ordförandeskapet men det utbyts efter två år och har möte en gång per
termin. Den politiska styrgruppen önskar dialog om hur den centrala
ledningsgruppen ser på sitt uppdrag.

Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården
delger reflektioner att missbruksvården har blivit tydligare i Värmland och
att det är enklare att presentera hur man arbetar med missbruksvården. Det
önskas
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§ 51 Beslut i hälso- och sjukvårdsledningen/nämnden?
Inte aktuella beslut.

§ 52 Beslut i Värmland läns Vårdförbund
Pär Johansson, förbundschef Värmland läns Vårdförbund, redovisar beslut
som har tagits hos Värmland läns Vårdförbund.

Direktionen har fattat beslut att öppna upp hem för vård eller boende för
barn och unga. Pär Johansson fick i uppdrag att ansvara för projektmedel
och ta fram förslag på samverkansavtal.

§ 53 Uppföljning av föregående möte 2021-05-12
Genomgång av protokollet från 2021-05-12 läggs till handlingarna.

Mall för pågående aktiviteter inom ledningsgruppen
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, delger ett
dokument som har tagits fram med pågående aktiviteter för centrala
ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i
Värmland.

§ 54 Projekt unga mödrar i Grums
Emily Jensen, ST-läkare i allmänmedicin, deltar för att informera om
projektet unga mödrar i Grums samt genomgång av projektplanen. ST-
läkare i allmänmedicin. Syftet med projektet är att uppmärksamma
resurssvagheter hos blivande familjer för en lika start i livet. För att stärka
barnens skyddsfaktor inom båda barnfattigdom samt missbruks och psykisk
ohälsa.

Målen är
• att skapa bästa förutsättningar för det växande fostret genom att hela

graviditeten är fri från alkohol samt droger.
• Snabbt omhändertagande av gravida kvinnor med drogbruk eller

riskfylld alkoholkonsumtion med målsättning att minska riskerna för
fostret.

• Bra och effektiv preventivmedelsrådgivning till kvinnor i fertil ålder
som har riskbruk/missbruk av alkohol och droger.

Dialog förs att det är ett högaktuellt ämne och att projektet finns samt om
det kan centraliseras. Eventuellt kan bli en central funktion.
Specialistkompetens. Ett viktigt projekt. Belysa samverkan och få den att
fungera.

§ 55 Synpunkter från lokala grupper
Leif Martinsson, utvecklingsledare Region Värmland, och Anna-Carin
Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, går igenom synpunkter som
har inkommit från de lokala grupperna.
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§  56 RACT-team (Resursgrupps- ACT  — Assertive Community
treatment)
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, återkopplar att
beslut är fattat om att permanentera samverkansprojektet mellan Karlstad
kommun och Psykiatrisk öppenvård Karlstad som finns idag

Förslår att lokala grupperna får i uppdrag att se över liknande arbetssätt i
övriga Värmland. Arbefet bör kopplas samman med processen kring läns
och lokala beroendemottagningar vuxna och kommande processledare.

§  57 Lägesrapport Hem för vård och unga
Pär Johansson, förbundschef Värmland läns vårdförbund, ger en
lägesrapport gällande hem för vård eller boende för barn och unga och
planen är att öppna upp det vid årsskiftet. Rekrytering av enhetschef och
personal pågår. Pär Johansson infonnerar att han fick i uppdrag att ta fram
förslag på samverkansavtal mellan Värmland läns vårdförbund och Region
Värmland. Där önskas det en arbetspart att arbeta fram förslaget på
samverkansavtal.

§  58 Integrerad beroendemottagning vuxna
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, informerar att
det är svårt att rekrytera en processledare.

Ett förslag är om uppdraget som processledare kan ges till en
kommunrepresentant. Skicka förslag till Anna-Carin Johansson.

§ 59 Lägesrapport läns- och lokala mottagningar unga
Det är problem att få till processledare både när det gäller kommunen och
inom regionen.

Anna-Carin Johansson tillsarnmans med Leif Martinsson, utvecklingsledare,
Pär Johansson, förbundschef Värmland läns vårdförbund, och Madelene
Johanzon, ordförande, ska träffas för ett möte för att diskutera om
processledare både för länsmottagning och lokala mottagningar för unga och
unga vuxna.

§ 60 Avtal, platser på Beroendecentrum till Region Värmland
Leif Martinsson, utvecklingsledare, informerar att platser på
beroendecentrum blir en bilaga till det övergripande avtalet. Det kvarstår en
bilaga om städ innan hela avtalet inldusive bilagor kan godkännas.

§  61 Utbildningar/konferenser
Leif Martinsson, utvecldingsledare Region Värmland, informerar om status
i arbetet kring utbildningen 28 oktober.

§  62 Suicidförsök unga
Madelene Johanzon, ordförande, informerar om att frågan lyfts i andra
samverkande nätverk.
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§  63 Övriga frågor

63.1 Samsjuklighetsutredningen
Anna-Carin Johansson, regional koordinator psykisk hälsa, lyfter en övrig
fråga att Anders Printz önskar ha ett ytterligare ett möte för dialog med
"Värmland" för att diskutera förslaget om samordnad verksamhet. Förslaget
är 22/9 kl. 15:00-16:30.

Höra av sig till Anna-Carin Johansson om man kan delta på mötet 22/9 kl.
15:00-16:30.

Vid protokollet
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