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2016-05-18 Dnr: RS160084

Protokoll - Programområde missbruk och beroende
Tid och plats: BUN:s sammanträdesrum, socialförvaltningen, Storgatan 27, Falkenberg
Taktisk grupp 09.00 - 12.00, regional genomförandegrupp 13.00 - 16.00
Ordförande: Carl-Eric Thors
Sekreterare: Åsa Claesson
Representanter
Laholm: Peter Simerholt
Halmstad: Christel Lood
Falkenberg: Gabriella Fransson
Hylte: Karin Bengtsson
Varberg: Karin Fahlman
Kungsbacka: Björn Lundström
Psykiatriförvaltningen: Sven-Eric Alborn
Närsjukvården: Carl-Eric Thors
Avdelningen för regional samverkan: Åsa Claesson
Övriga deltagare
Hans Ackerot, psykiatriförvaltningen
Brukarrådet: Tillämpliga punkter: Annika Gunnarsson och Kent Öberg

1)
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Beslut: Föregående mötes protokoll från 160420 läggs till handlingarna.
2)
LOB
-

Information om återrapport 2015 insatser vid LOB - nytt beslut från Kammarkollegiet
som innebär att någon ytterligare redovisning inte krävs.
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-

Information om att en arbetsgrupp för socialtjänstens handläggning vid LOB träffas 8
juni med Åsa Claesson som processtöd.

Beslut: att ta upp frågan om SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) med
polisens representant Ingmar Nilja vid mötet. Finns det möjligheter att arbeta på liknande
sätt vid omhändertagande enligt LOB? Även koppling till körkortsärenden inom
närsjukvården.
3)
Brukarrådet
-

-

Filmprojektet i samverkan med NBV, premiärvisning 23 juni, inbjudan kommer.
Brukarrevisionen på UAE (utrednings- och akutenheten) i Halmstad är klar och
publiceras inom kort.
Inbjudan har gått ut till brukarorganisationer till samverkansmöten om lokala
brukarråd tillsammans med Annika Gunnarsson, Brukarrådet Halland och Åsa
Claesson, regionkontoret 7 juni för Halmstad, Laholm och Hylte och 21 juni för
Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.
Gällande information vid LOB bör brukarorganisationerna vara med. Ska det vara
brukarrepresentanter i arbetsgruppen LOB?

Beslut: att Åsa Claesson och Hans Ackerot tar med frågan till arbetsgruppen.
4)
Rapport från Psykiatridagarna
Sven-Eric Alborn rapporterar från sin och Jan Nymans medverkan på psykiatridagarna, som
även uppmärksammats i en artikel i Psykologtidningen.
5)
Kompetensutveckling
-

Baskursen planeras till 13-14 oktober 2016. Första dagen medverkar externa
föreläsare, bland annat Claudia Fahlke, Kristina Berglund och Anette Skårner från
Göteborgs universitet utifrån nationella riktlinjer. Andra dagen ägnas åt lokal och
regional information samt eventuellt en paneldebatt med politiker.

Beslut: att uppdra åt Sven-Eric Alborn och Åsa Claesson att detaljplanera programmet, att
boka en lokal med plats för 3-400 personer, att finansiera utbildningen med medel från LOBsatsningen, att ta ut en avgift vid uteblivande samt att inbjudan ska gå ut i juni.
-

Redovisning av inventering av utbildare.

Beslut: att var och en från kommun, närsjukvård och psykiatri skickar sina uppgifter skriftligt
till Åsa Claesson senast 10 juni.
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-

Information om nationell konferens ASI 21 oktober 2016. Christel Lood informerar
om att Halmstad kommun nu har tre utbildare i ASI och att någon eller några kommer
att delta på konferensen.

6)
Dialogmötet 3 juni
Planering av program för dialogmötet.
Beslut: att godkänna föreslagen planering samt utöver det att Åsa Claesson kontaktar Jan
Nyman för brukarrådets del, att dialogfrågor utgår från PwC:s revisionsrapport om
beroendevården och att Sven-Eric Alborn redogör kortfattat för respektive huvudmans
ansvarsområden enligt den regionala överenskommelsen på mötet.
7)
Sprutbytesverksamhet i Halland
Regionstyrelsen kommer att behandla ett framtaget förslag om sprutbyte i Halland vid nästa
möte 160601. Förslaget innebär att Närsjukvården Halland får uppdraget att i samverkan med
missbruksvården, infektionskliniken och Socialförvaltningarna i kommunerna, samt med stöd
av psykiatriförvaltningen och mödravården införa sprutbyte.
Beslut: att uppdra åt Åsa Claesson att i samverkan med Sven-Eric Alborn, Hans Ackerot och
Christel Lood återkoppla taktisk grupp Missbruk och beroendes uppfattning att förslaget bör
förankras i pågående regional utveckling av missbruks- och beroendevården, där taktisk grupp
är styrgrupp.
8)
Verksamhetsbeskrivningar slutenvård och öppenvård
Uppföljning av förra mötets beslut att ta fram verksamhetsbeskrivningar för sluten- och
öppenvård.
Beslut: att uppdra åt Åsa Claesson att ta fram verksamhetsbeskrivning för slutenvården i
samarbete med avdelningschef Veronica Johansson och aktuell arbetsgrupp samt för
öppenvården i samverkan med utvecklingsledare Sven-Eric Alborn och aktuella
arbetsgrupper. Verksamhetsbeskrivningarna ska utgå från tidigare beslutad mall.
9)
Öppenvård
Närsjukvården
Maria Forsberg har tidigare informerat om att ett möte gällande behandling vid
läkemedelsberoende är planerat i början av juni. Maria arbetar från juni på regionkontoret
med utvecklingsfrågor.
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Öppenvård Kungsbacka
Två psykologer och två sjuksköterskor är anställda i psykiatrins beroendeteam inom
öppenvården i Kungsbacka, rekrytering av läkare pågår. Kick-off är planerad i maj, lokal
sökes för samlokalisering eller nära samverkan. Insatser vid läkemedelsberoende saknas,
närsjukvården är inte med ännu. Maria Forsberg kommer att bjudas in.
Öppenvård Halmstad, Hylte, Laholm
Vid senaste planeringsmötet beslutades att på sikt ha en gemensam öppenvårdsmottagning
men att nu påbörja lokalt utifrån respektive kommuns förutsättningar. Arbetsgruppen ska
inventera målgrupp och personalbehov. Förslag finns att en gemensam samordnare för
socialtjänstens öppenvård knyts till beroendeteamet.
Öppenvård Falkenberg, Varberg
Arbetsgruppen har träffats ett flertal gånger. I nuläget finns ingen lämplig gemensam lokal.
Nytt möte är planerat i början av juni med alla berörda för att hitta möjliga lokala lösningar
inledningsvis.
10)
Beroendeavdelningen
Hans Ackerot informerar om att hälften av tjänsterna som sjuksköterska är vakanta inom
psykiatrins slutenvård. Det görs en översikt för samordning inför starten av
beroendeavdelningen i september, troligen kommer verksamheten att starta men i mindre
omfattning. Ombyggnationen går enligt plan. En stor annonskampanj kommer att genomföras
för rekrytering specifikt till beroendevården.
11)
Meddix
Frågan om användande av Meddix datasystem mellan slutenvården och kommunerna har
diskuterats i arbetsgruppen för beroendeavdelningen. Meddix används inte, enligt de
kommunala representanterna, inom beroendevården idag.
Beslut: att ta med användande av Meddix i verksamhetsbeskrivningen av
beroendeavdelningen.
12)
Till och från strategisk grupp
Information om protokoll från 160415.

Carl-Eric Thors, ordförande

Åsa Claesson, sekreterare

