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Minnesanteckningar RUG Missbruk.
Datum:

18 juni 2018

Tid:

13.15-16.00

Plats:

Region Dalarna, Falurummet

Närvarande: Sten Eriksson Region Dalarna, Helena Hanno Enochsson,
Region Dalarna from. 14.20, Helene Solarfs, Leksands kommun, Ulf Kassfeldt,
Högskolan Dalarna t.om 14.15, Eva Jondelius, Säters kommun, Marie Edbom,
Mora kommun, Åsa Johansson, Falu kommun, Carina Frelin, Landstinget
Dalarna, Susanna Berglund, Landstinget Dalarna.
Anmält förhinder: Ewa Kjell, ordförande, Borlänge kommun Ulrika
Andersson, Länsstyrelsen Dalarna, Mats Carlsson, Landstinget Dalarna, Jonas
Hopfgartern, Landstinget Dalarna, E Magnus Sjödén, Polisen Dalarna,
Veronica Ower, Malung-Sälens kommun, Linn Leksell, Smedjebacken, SiS,
Statens Institutionsstyrelse.

1.

Inledning

Då både ordförande och vice ordförande saknas leds mötet av Sten Eriksson.

2.

Dagordning

Dagordning godkänns.
Förgående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

3.

Presentation Kriminalvården

Punkten utgår. Kriminalvården var inbjuden att delta på dagens möte, men fick
förmodligen förhinder och kunde inte delta.
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4.

LVM avdelning 65

Mats Carlsson skulle varit föredragande på denna punkt. Han hade dock
meddelat förhinder och skickat en handlingsplan som drogs istället.
Inga synpunkter på Handlingsplan gällande LVM utan förhoppning att den kan
följas. Kommunerna ser en svårighet att kunna uppfylla det som tas upp under
”Socialtjänsten”.
Stor oro för de två skrivelser om minskning av platser på avd 65 då det redan
idag är problem trots 17 platser.
Kommunerna måste tänka lika och sedan blir det landstinget som får lösa
behovet som gäller HSL-delen.

5.

Utkast tillägg spelmissbruk i överenskommelsen

Det utskickade förslaget drogs och godkändes. Ändringarna görs i ök och sedan
till chefsnätverks för godkännande.
Chefsnätverket måste också besluta om hur revidering av vårdprogram ska ske

6.

Information stödgrupp för implementeringsarbete,
riktlinjer, överenskommelse, vårdprogram

Sten o Carina F informerar om arbetet. En halvdag/informationsträff planeras
den 16/11, kl. 13-16 då det färdiga materialet som ska användas som stöd vid
implementeringsarbetet ute i länet redovisas. Representanter för varje lokal
styrgrupp kommer att bjudas in till denna dag.

7.

Information från träff med Region Västmanland
gällande TN-platser

Sten informerar om träffen. Västmanland beräknar starta den 1 april 2019 med
7 TN-plaster. Dock en viss skillnad gällande målgruppen som är något utökad
där.
Finns många likheter och möjlighet att lära av varandra och därför kommer
kontakt att hållas under tiden fram till att respektive TN- platser är igång.
Under eftermiddagen var Linda Hörnqvist, Myndigheten för vårdanalys och
redogjorde för rapporten kring LOB-projekten som funnits i landet med
rubriken ”En lob i mål”.
Rapporten finns på nätet men i tryckt form några exemplar hos Sten på Region
Dalarna om någon vill ha.
www.vardanalys.se/rapporter/en-lob-i-mal/

8.

Läget TN-platser

Sten ger en bild över läget idag. Idag tas förhoppningsvis det sista
kommunbeslut.

Fråga från Åsa Johansson om det kommer att finnas tillgång till
kurator/beteendevetare på TN. Frågan får besvaras på nästa möte då det finns
representanter från avd 65 på plats.
Förslag att tillsätta en styrgrupp för fortsättning gällande TN och frågan om hur
det ska se ut går till chefsnätverket.

9.

SUD

Baskursen är anmälningsbar. Kommunernas platser tecknade på ca 3 timmar.
Landstinget bara 10 Av ca 100 är anmälda. From 16/8 öppnas det upp och då
gäller först till kvarn oavsett kommun eller landsting.
Inför ett block inom kursen finns fortfarande visa oklarheter (lovis och
spelmissbruk).
Introduktionsutbildningarna skulle det vara bra att få någon från kommunerna
inom försörjningsstödsområdet, ca 40 timmar under läsåret. Högskolan gör då
ett tjänsteköp. Ulf tacksam för tips.

10.

Regionbildning och information från region

Helena informerar om att läget är precis som det hon redogjorde för vid förra
mötet (se föregående minnesanteckningar).
Helena H-E informerar om att hon deltagit i ett telefonmöte med några
personer från Landstinget och Mora/Falun angående SKL:s satsning inom
kvinnofridsområdet. RSS erbjuds söka pengar till att arbeta med frågan. Viktigt
att inte starta något nytt utan bygga vidare på det som redan görs. Länsstyrelsen
har redan ett uppdrag inom området.
Blev en diskussion om hur detta arbete är organiserat och hur det kanske borde
vara. Finns många iblandande men svårt att få ut kunskapen till de som arbetar
dagligen med frågorna.
Finns ingen tydlighet i samverkansfrågorna inom området enligt Åsa.

11.

Övriga frågor

Carina F. uppger att det finns på landstingets intranät kommer finnas möjligt
för kommunerna att gå in. Ex. gällande missbruk, beroende, riskbruk. Hon vill
ha förslag från RUG på ingress för sidan.
Carina får uppgift att titta på ett förslag till nästa möte.
En fråga från Åsa om hur vårdkostnaden för den enskilde räknas ut vid
placering vi HVB. Finns skrivna rutiner i andra kommuner?
Marie E och Eva J tittar på detta och förmedlar till Åsa.
ÖJ-arbetet Helena och Sten informerar om att chefnätverket sagt att Region
Dalarna inte ska leverera rapport gällande redovisning av resultatet inom ÖJ.
Det man dock vill ha kvar är inmatningsseminariet. Detta skapar stora
frågetecken i RUG-gruppen.

12.

Avslutning och nästa möte

Sten tackar alla för mötet och önskar en trevlig midsommar och sommar.
Nästa möte 17 september 13.15 – 16.00 i Falurummet, Region Dalarna.
Sten Eriksson
Utvecklingsledare
Hälsa och välfärd

