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2016-06-17 Dnr: RS160084

Protokoll - Programområde missbruk och beroende
Tid och plats: BUN:s sammanträdesrum, socialförvaltningen, Storgatan 27, Falkenberg,
kl 09.00-12.00
Ordförande: Frida Atterstam
Sekreterare: Karin Fahlman
Representanter
Laholm: Peter Simerholt
Halmstad: Anders Gustavsson
Falkenberg: Gabriella Fransson
Hylte: Karin Bengtsson
Varberg: Karin Fahlman
Kungsbacka: Frida Atterstam
Psykiatriförvaltningen: Sven-Eric Alborn
Närsjukvården: Maria Forsberg
Avdelningen för regional samverkan: meddelat förhinder
Övriga deltagare
Hans Ackerot, psykiatriförvaltningen
Lena Karlsson Hortin, Varbergs kommun (ersätter Karin Fahlman från nästa möte)
Linda Wennerholm, Länsstyrelsen Halland
Brukarrådet: Tillämpliga punkter: Annika Gunnarsson och Kent Öberg
1)
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Beslut: Mötesprotokoll från 160518 läggs till handlingarna
2)
Presentation av ANDT-strategin 2016-2020
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Linda Wennerholm, Länsstyrelsen, informerar om Länsstyrelsens uppdrag avseende alkohol,
narkotika, dopning och tobak. Länsstyrelsen har förutom ANDT flera uppdrag från
regeringen:
-

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och barns rättigheter
Våld i nära relationer, prostitution och människohandel, våldsförebyggande
Integration
Psykisk och fysisk hälsa
Trygghet och säkerhet
Sysselsättning, utbildning och arbete
Föräldrastöd.

Regeringen har lämnat en ny strategi för ANDT-politiken för perioden 2016-2020. Strategin
tangerar andra av Länsstyrelsens uppdragsområden som psykisk hälsa, våld i nära relation,
jämställdhet m.fl. Sverige har undertecknat FN:s globala mål för de kommande 15 åren. Det
tredje målet handlar om hälsa och välbefinnande. Under det tredje målet förbinder sig
undertecknarna bland annat till delmål 3.4 ”Till 2030 genom förebyggande insatser och
behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med
en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.” och delmål 3.5 ” Stärka
insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och
skadligt alkoholbruk.”
Regeringens ANDT-strategi för den kommande femårsperioden rymmer sex mål:
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk,
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska
successivt minska.
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska.
6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.
Länsstyrelsen arbetar på regionalplanet för en ANDT-strategi för Halland. Det finns ett
ANDT-nätverk med representanter för kommunerna, regionen, polisen m.fl. Åsa Claesson
representerar regionen i nätverket. Däremot finns ingen representant för regionens sjukvård.
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Ett extra utropstecken i ANDT-arbetet är normalisering av cannabisanvändning. Av rapporten
Folkhälsan i Halland från 2014 kan utläsas att var fjärde halländsk man mellan 18 och 29 år
använt cannabis.
3)
Handlingsplan psykisk ohälsa
Punkten utgår då Marica Nilsson Granlund fått förhinder.
4)
Uppföljning av dialogmötet 3 juni
Mötet är överens om att dialogmötet var bra. Det fanns oklarheter om vilka som skulle bjudas
in – vissa av oss hade uppfattat att det enbart gällde politiker och chefer, medan andra
uppfattat att personal kunde bjudas in. Information om LOB-arbetet kunde varit tydligare.
Materialet, PP-bilder m.m., borde kunna skickas ut till deltagarna. Detta aktualiserar behovet
av en webbplats för regionsamverkan.
Beslut: att Åsa Claesson tillfrågas om distribution av material från dialogmötet
5)
Öppenvård
Halmstad-Hylte –Laholm
Vid senaste planeringsmötet saknades representanter från psykiatrin. Fortfarande svårigheter
att hitta lokaler. Annonsering efter personal pågår. En läkare är utsedd.
Kungsbacka
Anställd psykiatripersonal kommer att börja i VPM:s lokaler. Arbete med att hitta lokaler för
att möjliggöra samlokalisering pågår.
Falkenberg-Varberg
Efter senaste planeringsmötet bestämdes att inte avvakta möjligheter till samlokalisering utan
starta samverkan kommunvis med VPM på respektive ort.
Brukarrådet
Önskvärt att Brukarrådet deltar i arbetsgrupperna kring öppenvårdsteamen när formerna för
samverkan börjar bli klara. Dags för brukarmedverkan i Halmstad vid nästa möte och även till
Kungsbacka. I Brukarrådet har man funderat på att vara tre kontaktpersoner – en riktad till
vardera öppenvårdsnod i norr, mitten och söder.
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Närsjukvård
Ännu oklart hur närsjukvårdens deltagande i öppenvårdsteamen ska kunna se ut. Diskussioner
pågår även med personalen på nuvarande Tilma, hur verksamheten med tablettnedtrappning
ska kunna se ut framöver. Maria Forsberg deltar i diskussionerna runt detta.
Beslut: att representanter från Brukarrådet bjuds in i arbetsgrupperna kring
öppenvårdsteamen när formerna för samverkan är någorlunda klara.
6)
Slutenvården
Arbetsgruppen kring slutenvården arbetar vidare med start av avdelningen i september – om
än i mindre skala. Hittills är fem sjuksköterskor anställda. Med det lönetillägg för
sjuksköterskor inom psykiatrins heldygnsvård som regionen beslutat hoppas man att
rekryteringen ska gå lättare. Ännu är ingen läkare anställd.
7)
Arbetsgrupp LOB
Ingen utförlig rapport om arbetet vid detta möte. Brukarrådet önskar delta i arbetsgruppen,
vilket mötet ställer sig positivt till.
Beslut: Brukarrådet bjuds in till nästa möte.
8)
Skrivelse gällande sprutbyte
Information på mötet att beslut om att anta utredningen om sprutbyte är taget 160601. Enligt
informationen får närsjukvården uppdrag att utveckla formerna för sprutbytesverksamhet
tillsammans med kommunerna. Vi får anledning att återkomma till frågan när det finns mer
information.
9)
Till och från strategisk grupp
Information om protokoll 160520.
10)
Brukarrådet
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Representanter för Brukarrådet är på turné och träffar de lokala föreningarna för att hjälpa till
att starta lokala brukarråd. Brukarrådet behöver utbilda utbildare för brukarstyrd
brukarrevision. Det finns många önskemål om revisioner och brukarrådet vill också gör en
revision av den egna verksamheten. På augustimötet kommer Brukarrådet att lämna
ekonomisk redovisning samt kommer vi att få ta del av revisionen av UAE, som då är klar.
11)
Lokal och nationell information
Rapporterna ligger i Project Place.

Frida Atterstam
Ordförande

Karin Fahlman
Sekreterare

