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Riskbruk och riskbeteende
Arbetsgrupp riskbruk och riskbeteende
Plats
Datum
Deltagare

Lämnat
återbud

Nämndrummet, kommunhuset Hammarö kommun
2018-04-16
Carolyn Isaksson, ordförande, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Per Söderberg, ordförande, socialchef Hammarö kommun
Lisa Brunzell, folkhälsostrateg, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten
Åsa Wahlén, enhetschef vårdcentralen Skoghall Lövnäs
Leif Martinsson, verksamhetsutvecklare, Beroendecentrum
Åsa Andersson, verksamhetschef IFO/LSS, Socialförvaltningen Filipstads kommun
Jeanette Eklind, chefssekreterare länsgemensam psykiatri
Mimmi Adolfsson, ANDT-representant Länsstyrelsen
Ann-Charlotte Larsson, skolsköterska Sunne kommun
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
Dagordningen godkänns
Dagordningen fastställs med tillägg under övrigt.

Diskussion
Projektidé från Karlstads kommun

Socialdirektör Monica Persson har presenterat en projektidé från Karlstad
kommun för socialchefsgruppen. Projektidén handlar om förebyggande arbete
mot ungdomar och narkotikamissbruk. Per Söderberg återkopplar och lyfter idén
för arbetsgruppen för diskussion.
Diskussion om vad det görs för förebyggande arbete i Värmland idag och
möjligheten att göra en kartläggning av vilket arbete som redan görs och hur
många ungdomar det handlar om.
Beslutar att om Monica Persson tar idén vidare och kallar till ett möte kan Leif
Martinsson och Mimmi Adolfsson representera arbetsgruppen och länsstyrelsen.
Mimmi Adolfsson lyfter frågor kring förebyggande arbete mot ungdomar och
narkotikamissbruk på samordnarträff den 18 maj.
Åsa Wahlén flaggar även om en ny målgrupp, ung mamma och alkohol, som man
inte sett av tidigare. Generellt med övriga län, där gravida kvinnor screenats med
AUDIT, har Värmland högre poäng. Mödravårdscentraler har strukturerat upp sitt
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arbete med screening men det är viktigt att se på hur man jobbar vidare med
denna målgrupp.
Carolyn Isaksson tar upp att Värmland även ligger högt i statistik vad gäller
övervikt hos gravida kvinnor, mätt vid ett första besök på mödravårdscentral.

Genomgång av PwC:s revisionsrapport
Per Söderberg ger en återkoppling från dragningen av PwC:s revisionsrapport
gällande samverkans/överenskommelsen mellan kommunerna i Värmland och
Landstinget i Värmland. Dragningen var den 10 april för kommuner och
landstinget.
Granskningen har gjorts med hjälp av enkät, aktgranskning (akter och journaler),
dokumentgranskning, intervjuer och workshops. Enkäten har skickats ut till chefer
och handläggare inom kommunerna och chefer och samtliga vårdcentralschefer
inom landstingets primärvård. Svarsfrekvensen från landstingschefer var låg, vilket
kan bero på att enkäten inte marknadsfört internt i landstinget. Tas som
förbättringspunkt till centrala ledningsgruppen inför nästa revision.
Även dåligt underlag i aktgranskning från landstinget. Bristfällig tydlighet även i
detta och oklart hur det gick till vid framtagande av journaler/akter. Carolyn
Isaksson tar även detta som en punkt på centrala ledningsgruppen.
Vid dragning av revisionsrapport 10 april deltog ingen från landstinget. Diskussion
om behov att marknadsföra revisionsrapporten internt i landstinget, t ex som en
kickoff för alla chefer istället för en presentation, där även alla styrgrupper bjuds in
för att få ett sammanhang för Värmland.
I revisionen har man även utgått från olika styrande dokument och Carolyn
Isaksson tillägger att det pågår stort arbete kring vårdprogram i landstinget utifrån
ett nationellt perspektiv. Det kommer innebära att landstinget ska jobba mer med
fokuserade målgrupper, t ex beroende.
I rapporten framkommer brister i upprättande och uppföljning av SIP vid
granskning av hur arbetet bedrivs i verksamheterna. Samverkan mellan landsting
och kommuner upplevs dock god, men det är inte alltid samverkan dokumenteras
som SIP.
Framkommer även ur rapport att det i stort saknas systematisk uppföljning och
utveckling utifrån avvikelser. Ett gemensamt avvikelsesystem för landsting och
kommuner borde vara en prioriterad fråga då Landstinget i Värmland och Region
Värmland ska bilda en ny organisation.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att landstinget och
kommunerna endast till viss del säkerställt att vård, omsorg och stöd avseende
missbruksvård fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Presentation bifogas till minnesanteckningarna.

LVM-mall
Carolyn Isaksson lyfter fråga från Jonas Niklasson, psykiatriker för psykiatrifrågor i
Landstinget i Värmland, om kommunerna har någon specifik mall att gå efter vid
utfärdande av LVM-intyg.
Framkommer att det finns behov av en tydlig mall för LVM-intyg. Förslag på att en
tydlig mall/instruktion ska finnas länsöverenskommelsen, där det framgår vilka
uppgifter man från landstinget önskar från kommunerna vid utfärdande av LVM-
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intyg. Ärendet tas till centrala ledningsgruppen. Ärendet får sedan tas vidare till tf
områdeschef för att tas på läkarmöte och därefter förankras att mall/instruktion
förs in i länsöverenskommelsen.

Gemensamt möte i Nya perspektiv 31 augusti
Frågan har lyfts i beredningsgruppen om hur de olika grupperna i Nya perspektiv
ska arbeta med gemensamma frågor, där svaret blev att grupperna ska samverka i
ett gemensamt forum. Kerstin Karlsson har mailat ut förslag på ett första möte den
31 augusti. Arbetsgruppen tycker att det är ett bra initiativ och Carolyn Isaksson
kontaktar Kerstin Karlsson för kallelse till gruppen via Outlook.

Övriga frågor
Medel – spelberoende
Mimmi Adolfsson informerar att det finns en summa från länsstyrelsen att
använda vad gäller spelberoende. Hur summan ska användas bör bestämmas i
centrala ledningsgruppen.
Leif Martinsson tillägger möjligheten för kommunerna att söka statsbidrag för att
stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Pengarna är till för att
utveckla kring barn genom att stärka samverkan mellan kommuner och landsting,
kompetensutveckling etcetera.
Seminarium Nya perspektiv
Per Söderberg går igenom årets program för seminarium Nya Perspektiv, där
spelberoende finns med.
Samsjuklighet
Carolyn Isaksson informerar att flera kommuner upplever att Beroendecentrum
fungerar bättre nu, men att man saknar en bra uppföljning efter att de skrivs ut
från Beroendecentrum. Behov av att se hur landstinget jobbar med patienter med
samsjuklighet vid beroende, t ex så görs inte en np-utredning på en patient med
aktivt missbruk. Leif Martinsson tillägger att insatser i öppenvård minskar, både
inom psykiatrin och socialtjänsten, däremot ökar gruppen som har insatser mer än
fem gånger (mångbesökare i abstinensvård och slutenvård).
Carolyn informerar att integrerad mottagning, RACT finns i Karlstad sedan 1
februari, och att det finns möjlighet till utveckling även på andra ställen i länet.
RACT är en samverkan mellan landsting och kommuner.

Höstens möte
Bokar in tider för möte under hösten.
Den 31 augusti kl 09.00 – 12.00 och 22 oktober kl 09.00 – 12.00.
Konferensrum Linnea, psykiatrihuset.
Underskrift av mötets sekreterare

Jeanette Eklind

