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Minnesanteckningar RUG missbruk/beroende 2019-10-21  

 
Närvarande: Ulf Kassfeldt, Högskolan, Marie Edbom, Mora, Anna K Lindgren, Region Dalarna, 
Susanna Berglund, Region Dalarna, Magnus Sjödén, Polisen, Ulrika Andersson, Länsstyrelsen, Therese 
Olsson, Region Dalarna, Tanja Mårtensson, Region Dalarna, Ewa Kjell, Borlänge, Lena Berggren, 
Region Dalarna 
 
 

1   Fastställande av dagordning 

     Godkännes läggs till handlingarna  

2       Föregående minnesanteckningar 
      Godkännes läggs till handlingarna. 

 

3     Pågående arbetsgrupper/processer inom området.  
  Avstämning och prel. beslut om fortsättning avseende:         

- Flödesschema, pågår, det ska tydliggöras om ansvarsfördelningen och 
flödesschemat ska sedan biläggas vårdprogrammet. Det ska läggas fram samlat 
till chefsnätverket och tydliggöras vad som gäller vid anmälan ang sekretessen. 

- Samverkansök. missbruk/beroende, den nuvarande ligger fast tills den nya är 
klar. 

- Länsdag avseende ovanstående, skjuts på tills ök är klar. Arbetet kan påbörjas 
med planeringen för en dag t ex i april. Tar vi med ”spelfrågan” kan Länsstyrelsen 
ta kostnaden för lokal, under förutsättning att de får pengar för, och att de får 
speluppdraget nästa år. Ulrika tar på sig att kontakta Victor Månsson, psykolog på 
Karolinska som föreläsare. Diskussion om vilken målgrupp som ska bjudas in, t ex 
lokala styrgrupper, regionala utvecklingsgrupper, brukarråd och andra 
nyckelpersoner i regionen. 
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- Utvärdering av TN-platser nytt avtal, bör skjutas på då det ännu gått för kort tid. 
Avdelningen kontaktar Mats, som är sammankallande i styrgruppen och borde 
vara den som hanterar frågan om nytt avtal. 

- SKL Handlingsplan tidiga insatser missbruk 13-29, förvaltning, fortsättning? Det 
behöver göras ett omtag när det gäller handlingsplaner. 

- Slutrapport arbetsgrupp unga/unga vuxna, förvaltning, fortsättning? Det 
kommer att bakas in i ett större uppdrag som chefsnätverket efterfrågar. 

- Socialstyrelsens uppdrag avseende samsjuklighet, många faller mellan stolarna i 
den här gruppen, det bör göras en tydligare ansvarsfördelning. Det behöver bli en 
större samsyn mellan kommuner och regionen, att arbeta bättre tillsammans för 
målgruppen. Viktigt att på lokal nivå hitta samverkan. Förslag om att ta upp 
frågan på Länsdagen. Någon från Socialstyrelsen kan bjudas in som föreläsare. 

  
 

4  Rapport och ant. från Länschefsnätverket 4 okt 2019 
   Funderingen kring sprututbyte? Frågan ställs till Mats Karlsson på Region Dalarna. 
 
 

           5       SUD 
SUD har under höstterminen 2019 lagt ner verksamheten för att omformera sig. Det     
kommer att bildas en socialforskningsfond som kan finansiera lokala företeelser. SUD 
har öppnats upp mot hälso- och sjukvård, man kommer att satsa på 
introduktionsutbildningar inom olika yrkeskategorier. Ulf ställer frågan om vad det är 
för utbildningar inom området missbruk/beroende kommunerna vill ha kvar, då det 
kommer att minskas på utbildningarna. Deltagarna i RUG:en menar att prioriteringen 
bör vara ASI, ADAD och MI. 

 

                6  Information från Leksand ”En samlad ungdomshälsa” 

                           Helen Solarfs har lämnat återbud yill mötet så informationen får tas en annan gång. 
 

                7     Information från Regionen 
Tanja informerar om utvecklingen av avdelningen Hälsa och välfärd. Rekrytering av       
nya utvecklingsledare kommer att påbörjas inom kort. I en diskussion om 
arbetsgruppen revidering av överenskommelsen ska läggas på is så länge inte Sten är 
på plats, kommer mötet fram till att den ska fortsätta. Sten kan vara med på Skype 
eller telefon och avdelningen hjälper till med praktiska saker som bokning av lokaler 
och kallelser mm.   
  

                8     Övriga frågor 
                  Sten ställde frågan om det pågår någonting om utbildning vid särskild händelse och       

 större arrangemang där barn kan vistas i riskmiljöer. Magnus tar med sig frågan och  
 återkommer. 
 Ulrika frågar om det alltid ställs en fråga om det finns barn hemma till missbrukare.  
 Ewa svarar att det finns i strukturen på utbildningen ASI och i formulären.  

 

                9      Avslutning och nästa möte 
  Nästa möte den 18/11 kl 13.15-16.00 
 
  Lena Berggren, utvecklingsledare 


