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Bakgrund
Kommunerna och Region Jönköpings län har ett gemensamt åtagande att tillgodose
befolkningens behov av hälso-och sjukvård. Behovet av samarbete och gemensam
planering är omfattande inom området. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen1 ska Region
Jönköpings län avsätta de läkarresurser som behövs till länets kommuner för att
enskilda ska kunna erbjudas god vård i de verksamheter kommunerna bedriver.
Lagen förutsätter att kommunerna och Region Jönköpings län sluter avtal om
omfattningen och formerna för läkarmedverkan. Utgångspunkten för detta avtal är
välfungerande befintliga samarbetsformer, den gemensamt framtagna målbilden och
vår gemensamma värdegrund som är antagen enligt ledningssystem i samverkan.
Regionen, eller utförare med avtal, ansvarar för läkarmedverkan i hemsjukvård
oavsett boendeform i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Möjligheten till att få
tillgång till läkarinsatser ska vara lika god oavsett utformning av vård och omsorg,
ålderskategori eller funktionsnedsättning. Läkarmedverkan i hemsjukvården ska även
tillgodose enskildas behov av fast läkarkontakt.

Avtalsparter och avtalets omfattning
Detta avtal tecknas mellan Regionen i Jönköpings län, nedan kallat regionen, och
samtliga kommuner i Jönköpings län, nedan kallad kommunen. Avtalet gäller från
2016-01-01 till dess att ett nytt avtal tagits fram i samverkan och antagits.
Avtalet omfattar patienter i särskilt boende inklusive korttidsboende, där boendet
eller vistelsen beviljats enligt Socialtjänstlagen2 eller Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade3, och patienter i ordinärt boende med hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet.

Uppföljning
Avtalet ska följas upp avseende tillämpning inför tecknande av nytt avtal.
Ledningsgruppen för samverkan ansvarar för att initiera uppföljning på länsnivå.

Grundläggande principer



1

Länsövergripande handlingsplaner, överenskommelser och avtal inom hälsooch sjukvårdsfrågor mellan Regionen och länets kommuner ska följas
Invånaren väljer själv vårdcentral, oberoende av var man bor

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Socialtjänstlag (2001:453)
3
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
2
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Alla patienter som är registrerade i hemsjukvård ska ha samma tillgång till
specialistsjukvård som befolkningen i övrigt. Det kan innebära att det primära
läkaransvaret finns kvar inom specialistsjukvården.

Tillgänglighet
Rutiner ska finnas för kontakter mellan kommunens legitimerade personal och
vårdcentralens läkare. Kontinuitet skall eftersträvas beträffande sjuksköterska och
läkare.
Vårdcentralen där patienten är listad ska vara tillgänglig med avsatt tid för
konsultation. Legitimerad kommunal personal ska kunna få kontakt med läkare, vid
medicinska problem av mer akut karaktär, även utanför den avsatta tiden. Akuta
kontakter tas endast om ärendet inte kan vänta till ordinarie fast tid.
Under semester och annan frånvaro ansvarar vårdcentralen för att det finns annan
läkare som ersätter. Ansvarig läkare eller dennes ersättare ska kunna nås på
kontorstid. Kommunens legitimerade personal ska ha tillgång till internt
telefonnummer/prioriterad kontaktväg för att kunna nå ansvarig läkare. Behov av
kontakt utanför kontorstid sker via befintlig jourorganisation.
Akuta hembesök ska ske i de fall det bedöms vara medicinskt indicerat eller då det
kan antas förhindra en för patienten onödig sjukhusinskrivning.
Sjuksköterskan i kommunen ska vara väl förberedd inför kontakt med läkare, ha gjort
en primär bedömning, utifrån beslutsstöd prioriterat och inhämtat relevanta
grundläggande medicinska fakta. Beslutsstödet ska användas för bedömning av
vårdnivå och som stöd i kommunikation mellan sjuksköterska och läkare. Läkaren
ska dokumentera rådgivning och vidtagna åtgärder i Regionens journalsystem.
Vårdcentralen ansvarar för läkarinsatser inom allmän palliativ vård enligt fakta
dokumentet i samarbete med kommunens hemsjukvård.

Läkarmedverkan i ordinärt boende
När det finns behov av det ska läkaren och ansvarig sjuksköterska gemensamt
planera inför patientens läkarbesök, antingen det ska ske i hemmet eller på
mottagning. Varje patient ska erbjudas ett årligt läkarbesök med
läkemedelsgenomgång, när medicinskt behov finns ska detta ske i hemmet.
Vårdcentralen ska avsätta den tid som behövs för läkarmedverkan och årliga
läkarbesök.
Överrapportering ska ske enligt fastställd rutin vid varje in- och utskrivning av
hemsjukvårdspatient med orsak och omfattning och dokumenteras i respektive
huvudmans journalsystem. Då patienten haft läkarkontakt som har betydelse för de
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hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet, ansvarar vårdcentralen för att
personal i hemsjukvården får information om detta.

Läkarmedverkan i särskilt boende
Kommunen väljer vilka vårdcentraler man vill teckna avtal med om läkarmedverkan
i korttidsboenden och särskilda boendeformer. Vårdcentral har rätt att tacka nej till
avtal med kommunen för boenden utanför vårdenhetens geografiska närområde.
Planerad utlagd läkarmottagning ska utföras regelbundet av ansvarig vårdcentral
minst en gång i veckan vad gäller särskilda boenden för äldre. Inom särskilda
boenden för personer med funktionsnedsättning ska planerad läkarmedverkan ske då
det är medicinskt befogat.
Läkare från vårdcentral med avtal ska ge övergripande råd i medicinska frågor,
konsultativt stöd samt ansvara för avgränsade insatser av enklare eller mer
brådskande karaktär även för de patienter som valt annan vårdcentral. Då patienten
valt annan vårdcentral än den som kommunen tecknat avtal med kan det innebära att
patienten erbjuds läkarinsatser på sin vårdcentral istället för på boendet.
För korttidsboende tar vårdcentralen med avtal, efter patientens samtycke, över
ansvar för den medicinska behandlingen under vistelsen. Vid behov ska samråd ske
mellan läkare på korttidsenheten och läkare på patientens vårdcentral under
behandling och vid eller inför hemgång.

Läkemedelsanvändning och läkemedelsgenomgång
Läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienten enligt riktlinjer och med de intervall
som definieras i Handlingsplan för äldre och läkemedel. För patienter under 75 år
som inte omfattas av handlingsplanen ska läkemedelsgenomgång erbjudas vid årlig
läkarkontroll och vid behov. Vid förskrivning av läkemedel ska Region Jönköpings
läns lista för rekommenderade läkemedel följas. Fast läkarkontakt har
samordningsansvar för läkemedelsbehandlingen och ansvarar för att aktuell
läkemedelslista, med angiven indikation, finns tillgänglig för patient och
sjuksköterska.
Läkemedelskommittén beslutar om vilka läkemedel som ska finnas i tillgängliga för
hemsjukvården i akutförråd. MAS i kommunen och läkare från vårdcentral med avtal
vid särskilt boende ansvarar för att underteckna generella direktiv, enligt mall från
Läkemedelskommittén.
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Gemensam planering av patientens vård
För att erbjuda en god och säker vård till patienter i hemsjukvård behövs en
gemensam långsiktig planering av vård och behandling. Planeringen görs i samråd
med patienten och när det är lämpligt även med närstående.

Teknik
Regionen och kommunerna ska gemensamt arbeta för tekniska lösningar som kan
möjliggöra informationsöverföring och utgöra ett IT stöd i det dagliga arbetet. Dessa
ska kunna användas vid utlagd läkarmottagning/hembesök så att arbetet så långt som möjligt
kan slutföras på plats. De tekniska lösningar som finns ska användas för att uppnå en hög
patientsäkerhet.

Medicintekniska produkter som inte är individuellt förskrivna
Kommunen ska ha den utrustning som behövs för uppdraget. Det bör inom
kommunal hälso- och sjukvård finnas tillgång till plasmaglucosmätare,
bladderscanner, pulsoxymeter och handdoppler. Medicinteknisk utrustning som
läkaren behöver för vidare utredning och behandling bekostar, anskaffar och servar
vårdcentralen alternativt berörd specialistklinik.

Förändringar i avtalet
Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om väsentliga förändringar i
förutsättningarna för avtalet genom förändrad lagstiftning eller om myndighetsbeslut
inträffar under avtalstiden. Ändringar av avtalet kan ske utan formell uppsägning om
parterna är överens. För att vara gällande ska ändringar och tillägg till detta avtal
vara skriftligen överenskomna mellan parterna.

Avvikelser från avtalet
Om avtalet inte följs ska avvikelserapport sändas till respektive vårdcentral och
kommun.
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Lokal överenskommelse
Lokala överenskommelser tecknas mellan vårdcentral och respektive kommun från
och med 2016-01-01. Giltighetstiden är densamma som det länsövergripande avtalet
och gäller längst till och med 2020-12-31, om inte parterna beslutar annat. Den
lokala överenskommelsen kan uppdateras med intervall som vårdcentral och
hemsjukvård kommer överens om. Den kan även uppdateras då det uppstår behov av
förbättringar i samarbetet. Den lokala överenskommelsen ska beskriva rutiner för hur
verksamheterna ska samarbeta för att följa det länsövergripande avtalet.
Vårdcentral
Hemsjukvårdsteam/motsvarande.
Mer än ett kan anges.
Särskilt boende. Mer än ett kan
anges
Tillgänglighet

Beskriv den gemensamma rutinen för kontakter mellan kommunens legitimerade
personal och vårdcentralens läkare.

Läkarmedverkan i ordinärt boende

Beskriv hur läkare från vårdcentralen och personal från hemsjukvården ska
samarbeta för patienter i ordinärt boende. Beskriv även hur informationsöverföringen
ska ske då patienten haft läkarkontakt som har betydelse för de hälso- och
sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet

Läkarmedverkan i särskilt boende

Beskriv hur läkare från vårdcentralen och personal från hemsjukvården ska
samarbeta för patienter i särskilt boende.

Läkemedelsanvändning och läkemedelsgenomgång

Beskriv hur samverkan ska ske då läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienten
enligt riktlinjer eller vid behov.
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Gemensam planering av patientens vård

Beskriv hur samverkan ska utformas för att gemensamt och långsiktigt kunna planera
för patientens vård och behandling.

Teknik

Beskriv tillgängliga tekniska lösningar ska användas i samarbetet mellan vårdcentral
och hemsjukvård.

Undertecknas
Ort och datum:

Verksamhetschef vårdcentral

Namnförtydligande

MAS/chef hemsjukvård

Namnförtydligande

MISSIV
2015-11-27

RJL 2015/1895

Kommunalt forum

Överenskommelse om samarbete kring
personer som missbrukar alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel
Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar
bilagd skrivelse till Kommunalt forum för beslut.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

MISSIV
2015-12-04

RJL 2015/1895

Förvaltningsnamn
Kommunalt forum

Överenskommelse kring samverkan gällande vård
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och
beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel mellan kommunerna och Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Kommunalt forum godkänner Överenskommelse kring samverkan gällande vård
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika,
andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel mellan
kommunerna och Region Jönköpings län.

Bakgrund
Överenskommelsen om samverkan innehåller de politiska mål som tagits
avseende samverkan mellan kommunerna och regionen. Den beskriver också
länets ledningssystem för samverkan, ansvarsfördelning mellan kommun och
region, rutiner för tillämpning av den samordnade individuella planen – SIP,
betydelsen av- och rutiner för avvikelsehantering. Överenskommelsen om
samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län hör
samman med Handlingsplanen för länsövergripande samverkan för missbruksoch beroendevård.
Detta är en reviderad version av den överenskommelse som antogs i Läns-LAKO
den 28 april 2014 och ersätter densamma. Revideringen som gjorts är i huvudsak
av redaktionellt slag. Överenskommelsen är framtagen i samverkan och under
ledning av strategigrupp psykiatri/missbruk och gäller från 1 januari 2016.

Beslutsunderlag


Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer
med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel mellan
kommunerna och Region Jönköpings län

MISSIV
2015-12-04

LEDNINGSGRUPPEN FÖR SAMVERKAN
REGION JÖNKÖPINGS LÄN OCH LÄNETS KOMMUNER

Mats Bojestig
Region Jönköpings län
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anders Saldner
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling
Tf utvecklingschef

RJL 2015/1895

Dnr RJL 2015/1895

Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd
för personer med riskbruk, missbruk och beroende av
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel mellan kommunerna och
Regionen i Jönköpings län.
Reviderad version antagen i Läns-LAKO den 28 april 2014 och ersätter densamma

Ledningsgruppen för samverkan samt Strategigrupp Missbruk/Psykiatri
Gäller från 1 januari 2016
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Inledning
Detta är en reviderad version av länsöverenskommelse (LÖK) gällande samverkan kring vård
och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel som antogs av Läns-LAKO den
28 april 2014 och ersätter denna. Överenskommelsen är länsövergripande och gäller för de
tretton kommunerna i Jönköpings län och för Region Jönköpings län: socialtjänsten, hälso- och
sjukvården samt sektion folkhälsa. Den gäller from 1 januari 2016. LÖK anger
ansvarsfördelning, arbetssätt och metoder i dokumentet ”Interventionstrappa missbruk
beroende” och i tillhörande handlingsplan anges viktiga utvecklingsområden. LÖK ska följas
upp och ses över vid behov och minst vart tredje år. Handlingsplanen följs upp årsvis.
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 8 b § och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 9 a §,
2013 anges att 8 b § Landstinget och kommun ska ingå en överenskommelse om samarbete i
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
Överenskommelsen. I lagtexten anges också att överenskommelsen ska ha fokus på
tillgänglighet, samordning och kvalitet i insatser samt att patienters och brukares behov ska
vara i fokus. LÖK utgör huvuddokument för den samordnade individuella planen (SIP). Till
LÖK följer blanketten för SIP, som anpassats för målgruppen vuxna. Länsöverenskommelser
om samverkan finns också mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten i områdena
barn/unga, psykiatri samt äldre.
Överenskommelsen har sin grund i kommunernas och Regionens gemensamma
värdegrund.






Vi utgår från patientens och brukarens behov.
Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Överenskommelsen har sin grund i lagtext, nationella överenskommelser och andra
nationellt antagna dokument.







Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 10 §) samt i föreskrifter och
allmänna råd.
Patientlag (2014:821).
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning
och ledning, Socialstyrelsen, 2015.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsen, 2011.
SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- utskrivning av patient Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd.
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Överenskommelsen har sin grund i regionala överenskommelser och regionalt antagna
dokument.

De regionala och lokala dokumenten kring samverkan samlas på Regionens- och kommunernas
gemensamma hemsida för samverkan, plus.rjl.se/samverkan1.
För överenskommelsen gäller också att den:





Har antagits av kommunerna och Region Jönköpings län för tillämpning.
Ska utgöra ramverk som tillsammans med gällande riktlinjer ska användas som grund
for lokala överenskommelser.
Gäller tills vidare men ska följas upp och ses över vid behov och minst vart tredje år.
Länsbrukarrådet för riskbruk, missbruk och beroende och Riksförbundet Rättigheter
Frigörelse Hälsa och Likabehandling (RFHL) i Jönköpings län har lämnat synpunkter.

Verksamheter som omfattas av denna överenskommelse
Kommunerna och Regionen är eniga om att god vård och omsorg för personer med riskbruk-,
missbruk- och beroendeproblem förutsätter ett nära samarbete mellan huvudmännen.
Överenskommelsen är också ett led i missbruks- och beroendevårdens arbete med att utveckla
insatser och verksamheter att bättre möta brukarnas behov.
Verksamheter som främst berörs i denna överenskommelse är:
 Hälso- och sjukvård
 Primärvård
 Psykiatrisk specialistsjukvård
 Somatisk specialistsjukvård
 Socialtjänst
 Vuxna Missbruk - Myndighetsutövning
 Vuxna - Öppenvård
 Försörjningsstöd
 Barn unga - Myndighetsutövning
 Barn unga Öppenvård
Ansvarsfördelningen mellan ovan berörda verksamheter anges i en interventions- och
samverkanstrappa, se bilaga 1.
Övriga samverkansparter som involveras är kriminalvård, Statens Institutionsstyrelse och
privata aktörer.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att invånare i Region Jönköpings län som är i behov av stöd,
behandling eller vård för alkohol-, narkotika-, läkemedels- eller dopningsproblem ska kunna
erbjudas stöd, vård och behandling som är av god kvalitét och präglad av god samverkan
mellan kommunerna och regionen:

1

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41753 Internet 2015-11-25
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En tydlig vårdkedja ska kunna beskrivas för patienter, brukare, anhöriga.
All personal som berörs ska vara insatta i vårdkedjan.
Oavsett var man bor i länet ska man ha samma möjligheter till lika vård.
Brukarinflytandet ska framgå tydligt.

Vård med god kvalitet ska nås genom att verksamheter följer nationella riktlinjer, jobbar utifrån
en kunskapsbaserad vård som utgår från de tre delarna: vetenskaplighet, professionens och
brukarnas/patienternas kunskap och erfarenheter.
Aktuell handlingsplan, se bilaga, är ett stöd i arbetet med att nå målen för samverkan.

Lokala aktiviteter
Lokala aktiviteter ska formuleras för hur man ska nå det övergripande målet och därigenom
bidra till att LÖK får reell betydelse för det praktiska arbetet i kommunerna och i regionen. De
lokala aktiviteterna ska bidra till att länets invånare garanteras lika vård oavsett var man bor
och den övergripande överenskommelsen ska omsättas till lokala överenskommelser och
aktiviteter för att nå övergripande mål. Det ska tydligt framgå hur det övergripande målet ska
uppnås.

Syfte
Överenskommelsen ska identifiera, tydliggöra och reglera de områden där det krävs ett
gemensamt ansvar och samordning samt att även definiera ansvarsområden. Ett annat syfte är
att tydliggöra att stöd, vård och behandling ska vara kunskapsbaserad.

Målgrupp
Denna överenskommelse omfattar samarbete kring personer med riskbruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra beroendeframkallande
medel i Jönköpings län, oavsett ålder. Den omfattar även de personer som vårdas i enskild
verksamhet som kommuner och landsting har slutit avtal med i enlighet med 3 § HSL och 2
kap. 5 § SoL. I aktuell lagrådsremiss beskrivs att:
" ... kvinnor och män med missbruks- beroendeproblematik är en heterogen grupp med olika behov och
förutsättningar, man kan ha socialt och ekonomiskt ordnade förhållanden eller vara försörjningsstödstagare och bostadslös//...//innehållet i vården bör anpassas efter olika målgrupper, t ex unga med
eget missbruk, gravida, våldsutsatta kvinnor etc .. "

I följande text används begreppet personer med risk-, missbruks- eller
beroendeproblem då det är den benämning som rekommenderas av Socialstyrelsen i
nationella riktlinjer publicerade 2007.
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Grupper med särskilda behov av samverkan
I Proposition 2012/ 13:77 ”God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
Beroendevården” lyfts några grupper med samtidigt missbruk fram för vilka samverkan är
särskilt viktig och som båda huvudmännen har skyldighet att uppmärksamma för
samverkan. Dessa är:
 barn och unga i familjer med missbruks- och beroendeproblem
 personer med samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom
 barn och ungdomar
 våldsutsatta kvinnor
 kvinnor
 personer med utländsk härkomst
 personer med funktionsnedsättning
 äldre personer
 personer som kräver omedelbart omhändertagande, LOB, tillnyktring,
 LVM,LPT
 personer med läkemedelsbehandling - LARO
 personer som använder dopningspreparat
 personer som är läkemedelsberoende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vidmissbruk och
beroende - Stöd för styrning och ledning
I nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och
beroende. Riktlinjerna är en revidering av Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård från 2007.
Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva
åtgärder inom detta område samt att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riktlinjerna riktar sig i första hand till
beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän
och verksamhets- och enhetschefer. Rekommendationerna bör påverka resursfördelningen
inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt
prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. En viktig del av
riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala
rekommendationerna i riktlinjerna. Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att
genomföra en utvärdering av vården av personer med missbruk och beroende.

Samordnad individuell plan
I anslutning till överenskommelsen finns SIP. SIP utgör ett stöd för att insatser planeras och
genomförs samlat ur individens perspektiv. Syftet med den samordnade individuella planen är
att:
 erbjuda samordnade insatser


identifiera personens behov av stöd



försäkra sig om att familj och/eller andra viktiga erbjudits stöd



säkerställa att personens och familjens behov av stöd blir tillgodosett
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Om den ”nya” verksamheten påbörjar en insats och det framkommer behov av
samordning kan någon av de aktuella verksamheterna kalla till samordningsmöte –
SIP

Intern samverkan i individärenden

Personen kan även ha insatser från olika aktörer inom samma huvudman. Om behovet kräver
samordning av insatserna från samma huvudman ska detta ske på samma vis som samordning
mellan huvudmännen. SIP kan användas även här, även om det inte sker i lagens mening.

Ansvarsfördelning











Hälso- och sjukvården ansvarar för:
att ge alla hälso- och sjukvårdsinsatser inom hälso- och sjukvårdens öppen- och slutenvård
att genomföra utredning, diagnostik, behandling, habilitering, uppföljning och omvårdnad på
specialistnivå vid psykisk och fysisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
utvecklingsstörning.
att ge medicinsk och psykiatrisk behandling samt habilitering för personer som är boende i hem
för vård och boende, HVB, i länet
att ge råd och stöd till dem som omfattas av lagen om stöd och service, LSS § 9:1.
att skyndsamt lämna remissbekräftelse och besvara remisser från socialtjänsten
att genomföra läkarkontroll/bedömning när socialtjänsten begär detta för personer som är
föremål för vård enligt LVM, LPT, LRV
att genomföra läkarundersökning för personer med samsjuklighet
att vid behov planera sina insatser för personer med missbruk/beroende i samverkan med
socialtjänst, andra samhällsorgan och organisationer.
att erbjuda abstinensbehandling för barn och unga med missbruksproblem
att när personens behov kräver detta, planera och följa upp sina insatser i samverkan med den
egna organisationens verksamheter, socialtjänsten och andra samhällsorgan och organisationer,
samt upprätta en samordnad individuell plan.
Socialtjänsten ansvarar för:









att erbjuda förebyggande insatser, råd och stöd till kommunernas invånare
att utreda behov av, besluta om, utföra, följa upp och samordna psykosociala/sociala insatser
enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
att i samband med vård utanför hemmet följa upp de psykosociala/sociala insatserna och vid
behov samordna dessa med hälso- och sjukvården
att vid behov begära in specialistutlåtande för bedömning av vård och behandling
att vid behov remittera personen till hälso- och sjukvårdens primär- eller specialistenheter.
att ta initiativ till att personer placerade i boenden med särskild service eller boendestöd, får
sina hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda
att när individens behov kräver detta, planera och följa upp insatserna i samverkan med berörda
aktörer i den egna organisationens verksamheter, hälso- och sjukvården, andra samhällsorgan
och organisationer, samt upprätta en samordnad individuell plan

6

Uppföljning av överenskommelsen
Uppföljning av den reviderade överenskommelsen i sin helhet ska vara klar senast 2016-12-31.
Ansvariga för uppföljning och eventuell revidering är Strategigrupp psykiatri/missbruk samt
Ledningsgruppen för samverkan.

Brukarmedverkan
Överenskommelsen har kommunicerats för synpunkter till brukarorganisationer inom NSPH
samt Länsbrukarrådet för missbruk och beroende.

Handlingsplan
En aktuell handlingsplan ska alltid finnas och som preciserar prioriterade områden avseende
samverkan mellan kommunerna och Region Jönköpings län. Här anges även gemensamma mål,
indikatorer, ansvarig samt tidsplan. Kontinuerlig gemensam uppföljning och utvärdering av
gemensamma mål och indikatorer ska följas upp årligen och ska följas samlat för hela länet.

Ansvarsfördelning inom huvudmännen
Fördelning inom regionen/primärvård/specialistvård framgår i Faktadokument missbruk
beroende2.
Fördelning inom kommunerna framgår på respektive kommuns hemsida.

Uppdragets ledning och styrning
Arbetet med LÖK utförs på uppdrag av ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna
och Region Jönköpings län. Uppföljning och revidering ska ske i samråd med brukar- och
anhörigorganisationer. På politisk nivå fastställs överenskommelsen länsövergripande i REKO
varefter fullmäktige i respektive kommun fattar beslut om antagande av överenskommelsen.
Tvister

Tvister löses i första hand med berörda chefer på den nivå där den uppstått, i andra hand i de
befintliga samrådsgrupper som finns i varje länsdel. I tredje hand kan tvisten lyftas till
tolkningsgruppen. Tolkningsgruppen har i uppdrag att ge förslag till tolkning för beslut i
ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget. I de fall parterna inte
kan komma överens kan man gemensamt inhämta ett utlåtande från juristerna på Sveriges
Kommuner och Landsting. Kostnaden för inhämtande av sådant utlåtande fördelas lika mellan
huvudmännen.
Ledningssystem för samverkan

Ett nytt ledningssystem för samverkan i gemensamma frågor för kommuner och Region
Jönköpings län gäller från den 1 januari 2014. För ledning och styrning finns en struktur, både
politiskt och på tjänstemannanivå.
2

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15045&nodeId=39803 Internet 2015-11-25
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Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt i en sammanhållen vård och omsorg som
utgår från invånarens behov och fokuserar på att uppnå bästas möjliga kvalitet. Utvecklingen av
ett gemensamt ledningssystem syftar till:
att öka fokuseringen på det arbete som skapar värde för invånaren
att bygga nödvändiga gemensamma processer där man kan dra nytta av att fler agerar på
samma sätt och för att kunna standardisera behöver processer för samverkan beskrivas,
dokumenteras och accepteras.
att förbättra arbetet med att identifiera slöseri, dvs. sådant som inte bidrar till att lösa en
arbetsuppgift eller inte bidrar med ett värde för medborgaren.
Ledningsgruppen för samverkan

Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Regionen (kallas REKO) ansvarar
för:
 övergripande analyser om att arbetet utgår från värderingen och att invånarnas behov av
samverkan tillgodoses
 att bereda ärende till Kommunalt forum
 att föra kontinuerlig dialog med strategigrupperna och skapa goda förutsättningar för
deras arbete, göra uppföljningar och ange inriktning av arbetet
 att bereda strategigruppernas handlingsplaner för beslut i Kommunalt forum
 att följa upp handlingsplanerna från strategigrupperna, med särskild hänsyn till resultat
 att leda och följa upp stödprocesserna
 att leda chefsgruppen
 att utse representanter till olika övergripande grupper
 att besluta i tvistefrågor som har beretts i strategigrupperna eller tolkningsgruppen
Regionen representeras av: regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör samt
utvecklingsdirektör. Kommunerna representeras av: tre socialchefer, tre utbildningschefer samt
utvecklingschef FoUrum. Till ledningsgruppen för samverkan finns en chefsgrupp för
förankring och dialog inför nya satsningar. Chefsgruppen sammanträder tre gånger/år och
utgörs av länets samtliga socialchefer, utbildningschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och
primärvårdsrepresentanter.
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Strategigrupp psykiatri/missbruk

En förutsättning för att samverkan och samordning ska kunna genomföras effektivt och med
god kvalitet för brukares/patienters bästa är att cheferna inom verksamheterna i socialtjänst,
hälso- och sjukvården tar ett gemensamt ansvar för att detta ska ske.
Det finns tre länsövergripande strategigrupper; barn och unga, psykiatri/missbruk samt äldre.
Samtliga strategigrupper ansvarar för följande områden.
 Omvärldsbevakning.
 Verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara våra resurser: personella,
utrustning och lokaler över länet.
 Ta fram en årlig handlingsplan för sitt ansvarsområde som innehåller
utvecklingsområden, arbetsfördelning mellan kommun och Region samt
kompetensutveckling. Handlingsplanen ska innehålla mål och hur de ska mätas och
följas upp.
 Handlingsplanen bereds i Strategigrupp psykiatri/missbruk (länsövergripande nivå) i
samverkan med de delregionala gemensamma ledningsgrupperna, och beslutas på
övergripande nivå i Kommunalt forum.
 Uppföljning av de gemensamma utvecklingssatsningarna varje tertial
 Rutiner för avvikelser.
 Spridning till berörda inklusive samverkan med invånarna.
Länsdelsgrupper för samverkan

I länet finns tre länsdelsgrupper för samverkan där berörda chefer ingår. Länsdelsgrupperna för
samverkan har kontinuerlig kommunikation med Strategigrupp psykiatri/missbruk. Uppdraget
för länsdelsgrupperna för samverkan kan formuleras enligt följande punkter:
 Arbetet skall utgå från god kännedom om målgruppens behov. Behoven skall
kontinuerligt inventeras gemensamt och omvärldsanalyser skall ligga till grund för
planeringsarbetet.
 Länsdelsgrupperna för samverkan ansvarar för att samverkan utvecklas och upprätthålls
för bästa möjliga vård.
 När förändringar inom respektive huvudmans verksamhet planeras som kan antas få
konsekvenser för annan parts verksamhet skall information ges och synpunkter inhämtas
från samordningsgruppen. Ansvarar för att samverkan och samordning enligt detta avtal
följs och att det årligen görs en gemensam utvärdering över framgångsfaktorer och
utvecklingsbehov i samverkan och samordningen för barn. Utvärderingen inrapporteras
till ledningsgruppen för samverkan, samt till en gemensam länsövergripande
ledningsgrupp mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola på
förvaltningschefsnivå.
 Strategigrupp psykiatri/missbruk har utgångspunkter för det länsgemensamma arbetet

Samverkansproblem
Identifierade brister i samverkan rapporteras till närmaste chef som om möjligt vidtar åtgärder i
den egna verksamheten. Samverkansproblem ska lösas skyndsamt och återkoppling ska ske till
alla berörda parter. Det är värdefullt att cheferna dokumenterar brister som uppstår i samverkan
i avvikelsesystemen eftersom detta kan ge viktig kunskap om eventuella systemfel eller ”glapp”
i ansvarsfördelningen mellan verksamheterna. Avvikelser sammanställs och analyseras av
analysgruppen och följs upp årligen av Strategigrupp psykiatri/missbruk.
I de fall den lokala nivån inte kan lösa samverkansproblemet tas avvikelsen vidare till
Strategigrupp psykiatri/missbruk som bereder avvikelsen och tar ställning till förtydliganden
och utvecklingsbehov.
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Dåvarande primärkommunala nämnden beslutade att anta den länsövergripande
överenskommelsen om samverkan kring missbruk/beroende Läns-LAKO den 28 april 2014.
LÖK har reviderats och beslutats av Strategigrupp psykiatri/missbruk samt ledningsgruppen för
samverkan. Överenskommelsen har sammanställts av Cecilia Strandlund i samarbete med Peter
Tydén, Peter Jonsson och Johan Björk.
Anders Saldner
t.f. Utvecklingschef FoUrum
Region Jönköpings län

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län
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MISSIV
2015-11-27

RJL 2015/1894

Kommunalt forum

Handlingsplan riskbruk, missbruk och
beroende
Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar
bilagd skrivelse till Kommunalt forum för beslut.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

MISSIV
2015-12-04

RJL 2015/1894

Förvaltningsnamn
Kommunalt forum

Handlingsplan riskbruk, missbruk och
beroende
Förslag till beslut
Kommunalt forum godkänner Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende.

Bakgrund
Handlingsplanen innefattar de utvecklingsområden i samverkan som bedrivs
länsövergripande. Handlingsplanen och Överenskommelsen om samverkan kring
vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel är
två dokument som hör samman.
Detta är en reviderad version av den Handlingsplan som antogs i Läns-LAKO den
28 april 2014 och ersätter densamma. Revideringen som gjorts är både av
redaktionellt slag och med innehållsändringar med förslag på nya identifierade
utvecklingsområden. Handlingsplanen består av en matris.
Handlingsplanen är framtagen i samverkan och under ledning av strategigrupp
psykiatri/missbruk.

Beslutsunderlag


Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende

LEDNINGSGRUPPEN FÖR SAMVERKAN
REGION JÖNKÖPINGS LÄN OCH LÄNETS KOMMUNER

Mats Bojestig
Region Jönköpings län
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anders Saldner
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling
Tf utvecklingschef

RJL 2015/1894

Handlingsplan för överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende, Jönköpings län 2016
Handlingsplanen antagen i REKO inom ”Överenskommelsen i Jönköpings län om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
 Kontinuerlig gemensam uppföljning och utvärdering är ett krav och nedan redovisas aktuella utvecklingsområden för samverkan och beskrivs med
identifierade mål och indikatorer som ska följas samlat för hela länet.
Utvecklingsområde
Gemensamma mål
Indikator
Ansvar
Tidsplan
Plus.rjl
Mer lätttingänglig och
Antal besökare ökar under
Arbetsgrupp Cecilia
2016
uppdaterad samverkanswebb
året ska öka
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
strategigrupp
Definiera rekommenderade
Tydlighet i vad som erbjuds
Prioriterade metoder
Arbetsgrupp Cecilia
2016
metoder och se över vem som
och vad som ska prioriteras
Strandlund, Johan Björk,
gör vad Psykosocial res.
Mattias Jonsson, Peter
Psykologisk behandling
Tudén driver arbetet via
strategigrupp
LARO
Att LARO patienter erhållller
Att nedskrivna rutiner finns
Arbetsgrupp Cecilia
2016
psykosocialt stöd/behandlinf
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
strategigrupp
Stöd till anhöriga med missbruk Erbjuda stöd
Genom brukarenkäter
Arbetsgrupp Cecilia
2016
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
verksamhetschefer
Tillnyktring och abstinensvård
Avvakta
Minskat antal LoB i arrester
Johan Björk Mattias
Jan 2016
Inriktningsbeslut
Vejklint
2017
Barn och Unga med
Utreda förutsättningar för
Överenskommelse där
Bodil Monwell
2016
missbruksproblem
Mini-Maria enheter
aktörerna tagit fram en
handlingsplan för B & U

RJL 2015/1894

SIP

Att SIP används enligt ÖK

Antal SIP i förhållande till
antal patienter/klienteruppföljning i respektive
verksamhet

Brukarmedverkan

Att brukarrevisioner
genomförs inom missbruk –
beroende vård är del av
underlag vid
förbättringsarbeten
Rutiner och
ansvarsbeskrivning

Att förbättringar utifrån
brukarperspektiv kan
beskrivas

Drogscreening

Ett framtaget dokument som
beskriver ansvar

Arbetsgrupp Cecilia
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
verksamhetschefer
Arbetsgrupp Cecilia
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
verksamhetschefer r
Arbetsgrupp Cecilia
Strandlund, Johan Björk,
Mattias Jonsson, Peter
Tudén driver arbetet via
strategigrupp

2016

2016

2016

RJL 2015/1895

Bilaga 1.

Centrala rekommendationer i riktlinjer för
missbruk/beroende
Riktlinjerna för missbruk och beroende innehåller ett antal centrala rekommendationer om vård
och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälsooch sjukvården och socialtjänsten ur ett styr- och ledningsperspektiv. Ett urval av dessa
rekommendationer presenteras nedan.
Bedömningsinstrument och medicinska test

Bedömningsinstrument kan underlätta beslut om behandling och kan användas för att följa
utfall av åtgärder. De är ett snabbt sätt att samla in information, göra den jämförbar och förvissa
sig om att viktig information inte glöms bort. Socialstyrelsen rekommenderar
bedömningsinstrumenten AUDIT och DUDIT för identifiering av alkohol och
narkotikaproblem, och ADDIS, SCID I och MINI som underlag för diagnostik av skadligt bruk,
missbruk eller beroende av alkohol och narkotika. SCID I och MINI kan också ge viktig
information om psykiatrisk samsjuklighet. För att bedöma hjälpbehov rekommenderas ASI för
vuxna och ADAD för ungdomar.
Medicinska test är ett viktigt komplement till självrapport och klinisk intervju (som kan
genomföras med hjälp av bedömningsinstrument). Socialstyrelsen rekommenderar mätning av
EtG eller EtS i urin för att påvisa nyligt intag av alkohol. För långvarigt högt intag av alkohol
rekommenderas PEth eller CDT. För att påvisa intag av narkotika rekommenderas i första hand
urinprov som analyseras vid laboratorier. Snabbtest bör endast användas i situationer då det
krävs ett snabbt svar, och inte som grund för beslut kopplade till tvångsvård, följsamhet till
kontraktsvård eller liknande.
Läkemedelsbehandling

Det finns i dag en underbehandling med läkemedel vid alkoholberoende. Personer med
alkoholberoende bör erbjudas behandling med disulfiram, akamprosat eller naltrexon, beroende
på om syftet är att uppnå helnykterhet eller en icke riskfylld konsumtion.
Bensodiazepiner kan fylla ett viktigt terapeutiskt värde som ångestdämpande,
sömngivande och muskelavslappnande läkemedel, men medför också en risk för utveckling av
beroende med omfattande negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Riktlinjerna ger
rekommendationer om nedtrappning till personer med långvarigt bruk av bensodiazepiner där
sedvanlig utsättning inte är möjlig. Missbruk och beroende av opioder förekommer
övergripande sett som missbruk eller beroende av dels heroin, dels opioidanalgetika
(smärtstillande läkemedel). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda
läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon eller metadon vid opiatberoende
samt nedtrappning eller läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon (i de fall
där nedtrappning inte har lett till opioidfrihet) vid beroende av opioidanalgetika. Läkemedelsassisterad behandling kan förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska
komplikationer och
dödlighet.
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Psykologisk och psykosocial behandling

Vid missbruk eller beroende av alkohol rekommenderas i första hand motivationshöjande
behandling (MET), kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention, Community
reinforcement approach (CRA), social behaviour network therapy (SBNT) eller
tolvstegsbehandling, eftersom dessa metoder har bäst bevisad effekt. MET innebär färre
behandlingstillfällen än andra psykologiska och psykosociala metoder, och utbildningen i
metoden är mindre omfattande. Den skulle därför kunna erbjudas även inom primärvård och
företagshälsovård, och därmed bidra till att öka tillgängligheten till vård och behandling för
personer med alkoholberoende. Vid missbruk eller beroende av bensodiazepiner, cannabis,
centralstimulerande preparat eller opiater bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda
psykologisk och psykosocial behandling. Metoder med hög prioritet är exempelvis KBT eller
återfallsprevention och CRA. Åtgärderna har ofta god effekt på andelen som blir drogfria. Vid
opiatberoende erbjuds den psykologiska eller psykosociala behandlingen oftast inom ramen för
läkemedelsassisterad behandling. Syftet är då bland annat att lindra eller förbättra psykiska
problem samt att öka följsamhet till behandling, påverka motivationen och därmed minska
avbrott och sidomissbruk.
Psykosociala stödinsatser

Tillgång till ett arbete innebär inte bara en möjlighet till försörjning utan kan också ha samband
med fullföljande av och framgång i behandling. På samma sätt är ett stabilt boende ofta en
förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller
beroende. Riktlinjerna innehåller därför rekommendationer om insatser för att främja
boendestabilitet och sysselsättning för personer med missbruk och beroende. Många personer
med missbruk och beroende behöver vård, stöd och behandling från flera olika myndigheter
och verksamheter samtidigt. Riktlinjerna ger därför rekommendationer om olika insatser för
personer som behöver hjälp att samordna sina olika vård- och stödåtgärder. För att stödja de
människor som finns i en person med missbruk eller beroendes närhet rekommenderar
Socialstyrelsen psykosocialt stöd till vuxna anhöriga, och även åtgärder för anhöriga som vill
motivera personer med missbruk eller beroende till behandling.
Behandling vid samsjuklighet

Med samsjuklighet menas här att någon har både ett diagnostiserat missbruk eller beroende och
någon annan form av psykisk störning. Personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett
sämre förlopp. Därför är det viktigt att uppmärksamma samsjuklighet och att behandla båda
tillstånden samtidigt. Socialstyrelsen rekommenderar bland annat att hälso- och sjukvården och
socialtjänsten erbjuder integrerad behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende
av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom. Integrerad behandlingsmetod
fokuserar på både det psykiska tillståndet och missbruket eller beroendet, inom ramen för en
psykologisk och psykosocial behandlingsmodell.
Behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem

Det är viktigt att missbruk och beroende uppmärksammas även hos ungdomar. Ungdomar
svarar inte alltid på insatser och behandlingsmetoder som är utvecklade för vuxna. Det kan
därför krävas särskilda interventioner som är utarbetade för ungdomar och deras
förutsättningar. Socialstyrelsen ger rekommendationer dels om interventioner som bygger på
motivationstekniker (till exempel motiverande samtal eller MET) eller på en kombination av
detta och KBT, dels om behandling baserad på familjeterapi som bygger på att hela eller delar
av familjen involveras.
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Bilaga 2.
Interventionstrappa för ansvarsfördelning utifrån Länsöverenskommelse riskbruk-, missbruk- beroendevård.
Ansvarsfördelning vid samverkan mellan Region Jönköpings läns kommuner och Region Jönköpings län som inkluderar primärvård, somatisk specialistsjukvård samt
psykiatrisk specialistsjukvård och kommunerna Vuxna Missbruk myndighetsutövning, Vuxna Öppenvård, Försörjningsstöd, Barn unga Myndighetsutövning, Barn
unga Öppenvård gällande riskbruk/missbruk/beroende av alkohol narkotika, läkemedel samt dopning. Kommunerna se sid.8.
Ansvarsfördelning för primärvård, somatisk specialistsjukvård samt psykiatrisk specialistsjukvård
Målgrupp

Interventioner på
olika behovsnivåer

Åtgärd

Befolkningen

Folkhälsoperspektiv
Samtal om levnadsvanor

Gravida kvinnor

Handlingsplan
Alkoholförebyggande
arbete under graviditet och
under spädbarn- och
förskoleåldern vid
kvinnohälsovård (KHV)
och barnhälsovården (BHV)
i Jönköpings län

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder
Primärvården
Alla verksamheter
Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer för:
sjukdomsförebyggande
metoder 2011 och:
riskbruk, missbruk och
beroende av alkohol,
narkotika, andra
beroendeframkallande
medel, läkemedel eller
dopningsmedel

Somatisk
specialistsjukvård
Alla verksamheter
Socialstyrelsens
Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande
metoder 2011

Psykiatrisk
specialistsjukvård
Alla verksamheter
Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer för
sjukdomsförebyggande
metoder 2011
och:
riskbruk, missbruk och
beroende av alkohol,
narkotika, andra
beroendeframkallande
medel, läkemedel eller
dopningsmedels amt för
missbruk, 2015

Kvinnohälsovården
– Samtala och identifiera
med AUDIT

1

RJL 2015/1895

Personer med
riskbruk av alkohol,
narkotika, läkemedel,
dopning

Tidig upptäckt och
bedömning av
svårighetsgrad.
Identifiering av riskgrupper
genom screening
Den organisation som tar
emot personen har ett
ansvar att i samråd med
denne, se till att han/hon
får hjälp inom rätt
organisation

Alkohol

– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
AUDIT
– Rådgivande samtal
– Biofeedback med hjälp av
laboratoriemarkörer
Utredning och behandling
av somatiska
komplikationer till missbruk
Vid komplikationer som ej
kan skötas i primärvården
hänvisas patienten till
kommuners missbruksvård
eller specialistsjukvård.

Narkotika

– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
DUDIT, DUDIT-E
Biofeedback med hjälp av

Av kvinnohälsovården
upptäckt riskbruk/
missbruk
– Samtalsstöd inom 1
vecka
– Frekventa stödsamtal
hos barnmorska
Eventuellt andra
kontakter
Personlig och skriftlig
överlämning från KHV till
BHV
– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
AUDIT
– Rådgivande samtal
– Biofeedback med hjälp
av laboratoriemarkörer
– Utredning och
behandling av
missbruksrelaterade
somatiska problem som
ej kan skötas inom
primärvården.

– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
AUDIT
– Rådgivande samtal
– Biofeedback med hjälp
av laboratoriemarkörer
– Utredning och
behandling av
missbruksrelaterade
psykiatriska problem som
inte kan skötas inom
primärvården.

– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
DUDIT
Biofeedback med hjälp

– Uppmärksamma och
diagnostisera riskbruk
DUDIT
Biofeedback med hjälp av
2
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Läkemedel

Dopning

Legalt förskrivna läkemedel
med risk att skapa
beroende ska förskrivas av
en läkare.
Läkemedelsberoende
handläggs i första hand av
den som förskrivit
läkemedlet. Det åligger
varje specialitet inom
sjukvården att inom sina
respektive kompetensområde ta hand om de
somatiska och psykiatriska
skador som ett missbruk av
kemiska substanser ger hos
patienten
Dopning ska handhas
liksom annat
substansmissbruk

laboratoriemarkörer
Utredning och behandling
av somatiska
komplikationer till missbruk
Vid komplikationer som ej
kan skötas i primärvården
hänvisas patienten till
kommuners missbruksvård
eller specialistsjukvård.
– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, behandling
och uppföljning
– Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

av laboratoriemarkörer
Utredning och
behandling av somatiska
komplikationer till
missbruk som ej kan
skötas inom
primärvården

laboratoriemarkörer
Utredning och behandling
av psykiatriska
komplikationer till
missbruk som ej kan
skötas inom primärvården

– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, behandling
och uppföljning
– Rådgivande samtal
med särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal–
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, behandling
och uppföljning
– Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

Tidig diagnostik av missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, – Rådgivande
samtal med särskild
uppföljning alternativt
kvalificerat rådgivande
samtal

– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, behandling
och uppföljning
– Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
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Personer med identifierat
missbruk och/eller beroende
av alkohol, narkotika,
läkemedel, dopning

Anmälningsansvar vid
misstanke att barn far illa,
vapen, körkort och
smittskydd

Alkohol

Narkotika

Läkemedel

Legalt förskrivna läkemedel
med risk att skapa
beroende ska förskrivas av
en läkare.

– Utredning, behandling
och uppföljning
AUDIT, DSM IV
– Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
– Alternativt kvalificerat
rådgivande samtal
– Behandling av somatiska
komplikationer till missbruk
– Enkel avgiftning i
öppenvård via vårdcentral
Vid komplikationer till
missbruk som ej kan skötas
i primärvården hänvisas till
specialistsjukvård,
Socialtjänst
– Utredning med
DUDIT, DUDIT-E
Behandling av somatiska
komplikationer till missbruk
Vid komplikationer som ej
kan skötas i primärvården
hänvisas patienten till
Socialtjänst och/eller
specialistsjukvård

– Utredning och behandling
av somatiska
komplikationer till missbruk
-Rådgivande samtal med

Handlägga missbruksrelaterade somatiska
problem som ej kan
skötas i primärvården
– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

Handlägga missbruksrelaterade somatiska
problem som ej kan
skötas i primärvården
– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal
Handlägga missbruksrelaterade somatiska
problem som ej kan
skötas i primärvården

rådgivande samtal
Utredning behandling och
uppföljning. Missbruk i
kombination med allvarlig
psykisk sjukdom hanteras
av psykiatrisk öppen- eller
slutenvård
Svarar för allvarlig
avgiftning.

Utredning behandling och
uppföljning. Missbruk i
kombination med allvarlig
psykisk sjukdom hanteras
av psykiatrisk öppen- eller
slutenvård
Svarar för allvarlig
avgiftning.
Avgiftning
Substitutionsbehandling
vid beroende
Medverka vid mycket
svårbehandlat
läkemedelsberoende
– Nedtrappning
4
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Dopning

Läkemedelsberoende
handläggs i första hand av
den organisation som
förskrivit läkemedlet. Det
åligger varje specialitet
inom sjukvården att inom
sina respektive kompetensområde ta hand om de
somatiska och psykiatriska
skador som ett missbruk av
kemiska substanser ger hos
patienten
Dopning ska handhas
liksom annat
substansmissbruk

särskild uppföljning
– Alternativt kvalificerat
rådgivande samtal.
Enklare nedtrappning

– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

– Avgiftning

Tidig diagnostik av missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, – Rådgivande
samtal med särskild
uppföljning alternativt
kvalificerat rådgivande
samtal

Handlägga missbruksrelaterade somatiska
problem som ej kan
skötas i primärvården
– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

Utredning behandling och
uppföljning. Missbruk i
kombination med allvarlig
psykisk sjukdom hanteras
av psykiatrisk öppen- eller
slutenvård
Svarar för allvarlig
avgiftning.
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Personer med
missbruk och
beroende och
samtidig psykiatrisk
och/eller somatisk
sjukdom, samsjuklighet

Samordnad individuell plan,
SIP ska erbjudas vid
samtycke och behov
kontaktas interna och
externa aktörer

Alkohol

Narkotika

Läkemedel

Legalt förskrivna läkemedel
med risk att skapa

Lätt till måttlig psykisk
störning vid samtidigt
missbruk

– Diagnos och behandling
av personer med
missbruk/beroende
sjukdom som inte kräver
specialistsjukvård.
Vid komplikationer som ej
kan skötas i primärvården
hänvisas patienten till
kommuners missbruksvård
eller specialistsjukvård.
– Diagnos av personer med
missbruk/beroende som
inte kräver
specialistsjukvård
Behandling av
komplikationer till missbruk
som ej kan skötas i
primärvården hänvisas
patienten till Socialtjänst
och/eller specialistsjukvård
– Diagnos och behandling
av personer med

-Utredning och
behandling av
missbruksrelaterade
somatiska problem som
ej kan skötas inom
primärvården

– Hög promille (3,5
promille eller svår
allmänpåverkan) i
utandningsluften är en
intoxikation och kräver
medicinskt
omhändertagande

– Utredning och
behandling av
missbruksrelaterade
somatiska problem som
ej kan skötas inom
primärvården

– Diagnos och behandling
vid allvarlig psykisk
sjukdom.
-Medverka vid
komplicerade
missbruksproblem
Blandmissbruk
Vid beroendediagnos
beroendeenheten övriga
allmänpsykiatrin
– Personer i behov av
abstinensbehandling vid
alkohol och
narkotikamissbruk. Avgiftning i slutenvård vid
komplicerade
abstinensbehandling

– Personer med
läkemedelsassisterad
underhållsbehandling vid
opiatberoende
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Dopning

beroende ska förskrivas av
en läkare.
Läkemedelsberoende
handläggs i första hand av
den organisation som
förskrivit läkemedlet. Det
åligger varje specialitet
inom sjukvården att inom
sina respektive kompetensområde ta hand om de
somatiska och psykiatriska
skador som ett missbruk av
kemiska substanser ger hos
patienten
Dopning ska handhas
liksom annat
substansmissbruk

missbruk/beroende som
inte kräver
specialistsjukvård
Behandling av
komplikationer till missbruk
som ej kan skötas i
primärvården hänvisas
patienten till Socialtjänst,
specialistsjukvård

Tidig diagnostik av missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, – Rådgivande
samtal med särskild
uppföljning alternativt
kvalificerat rådgivande
samtal

Handlägga missbruksrelaterade somatiska
problem som ej kan
skötas i primärvården
– Tidig diagnostik av
missbruk
DUDIT, DUDIT-E
– Utredning, –
Rådgivande samtal med
särskild uppföljning
alternativt kvalificerat
rådgivande samtal

Utredning behandling och
uppföljning. Missbruk i
kombination med allvarlig
psykisk sjukdom hanteras
av psykiatrisk öppen- eller
slutenvård
Svarar för allvarlig
avgiftning.
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Personer med
missbruk och
beroende och
samtidig svår
psykiatrisk sjukdom
och/eller somatisk
sjukdom,
samsjuklighet med
komplexa vårdbehov

Samordnad individuell plan,
SIP, ska erbjudas vid
samtycke och vid behov
kontaktas interna och
externa aktörer

Ansvarar för somatiska
hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansvarar för somatiska
hälso- och
sjukvårdsinsatser som ej
kan skötas inom
primärvården

I enlighet med avtalad
(SOC och VUP)
strukturerad lokal
samverkan avseende CM
enligt ACT modellen i
integrerade team för
samtidiga insatser t

Personer med misstänkt drog- och
alkoholrattonykterhet

Blodprovtagning kan
komma ifråga då den
misstänkte vägrar blåsa i
polisens bevisutrustning
eller då personen misstänks
för drograttonykterhet

Ansvarar för provtagning
08.00-17.00 i första hand
via den vårdcentral som har
det geografiska ansvaret för
platsen för polisens
ingripande. Finns personen
i förvar hos polisen vilar
ansvaret på vårdcentral
med geografiskt ansvar för
polishuset i fråga (se
regelbok avsnitt 3.3,
geografiskt närområde)
Respektive jourcentral i
länet har ansvartet mellan
17.00–22.00 samt helg
10.00–22.00

Respektive Akutmottagning ansvarar för
provtagning vardagar
22.00–08.00 samt helger
22.00–10.00

Körkortsintyg för patient
med pågående psykiatrisk
kontakt utfärdas på den
psykiatriska enheten där
patienten behandlas.

Smadit

Intyg för körkort och alkolås
handläggs av distriktsläkare
om länsstyrelsen så anger

Körkortsintyg kan
handläggas av
specialistläkare om

Den organisation som tar
emot personen har ett
ansvar att i samråd med
personen, se till att denne
får hjälp i rätt organisation
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länsstyrelse så anger
Informera om att möjlighet
till alkolås föreligger under
vissa omständigheter
Personer i behov av
tillnyktring

Om det behövs med hänsyn
till den omhändertagnes
tillstånd, ska personen så
snart det kan ske
undersökas av läkare för
bedömning av
sjukvårdsbehov
TNE utreds

Personer som
omhändertas enligt
LVM 18§

Anmälningsskyldighet enl
LVM 6 §
Läkarundersökning och
utfärdande av LVM-intyg.
Ambulans transport vid
behov

Sprututbyte

På begäran från
socialtjänsten lämna ut
medicinsk dokumentation
Beslutat 2015 och planeras
starta våren 2016

08.00-17.00 i första hand
den vårdcentral där
personen är listad, övrig tid
bakjour primärvård

Medicinskt
omhändertagande vid
svår
berusning/intoxikation
slutenvård inom
akutsjukvården, vuxna
och barn- och
ungdomsmedicinska
kliniken barn- och
ungdomar
Vården ska inledas på
sjukhus, om förutsättningar för sjukhusvård är
uppfyllda och det anses
lämpligt med hänsyn till
den planerade vården i
övrigt

Vården ska inledas på
sjukhus, om förutsättningar för sjukhusvård är
uppfyllda och det anses
lämpligt med hänsyn till
den planerade vården i
övrigt

Samverkan mellan
infektionskliniken och
psykiatrin och kommun

Samverkan mellan
infektionskliniken och
psykiatrin och kommun
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Tillnyktringsenhet

Utredning pågår sedan 2014 enligt uppdrag
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Ansvarsfördelning för kommunernas Missbruksvård, Försörjningsstöd samt Barn & Unga
Målgrupp

Interventioner
på olika
behovsnivåer

Åtgärd

Befolkning

Bedriva ett
förebyggande och
uppsökande arbete
för att förhindra att
skada uppstår,
verka för att
”frigöra och
utveckla enskildas
och gruppers egna
resurser”.
Att främja goda
levnadsförhållande
n innebär att ligga
steget
före – att inte
vänta tills skadan
är skedd.

Gravida kvinnor
som kommunen
har/får
kännedom om!

Kombinationen
graviditet och
missbruk innebär
allvarliga risker.
Det föreligger alltid

HUR, När och VEM har ansvar för åtgärder
Vuxna Missbruk
myndighetsutövning
Det föreligger ett
brett ansvar:
– att förebygga en
negativ utveckling
gällande alkohol,
narkotika,
läkemedel och
dopning.
– kring psykosocialt
stöd-boendestöd,
sysselsättning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.

Snarast erbjuda
utredning och
psykosocial
behandling.
Förmedla kontakt

Vuxna
Öppenvård

Försörjningsstöd

Det föreligger
ett brett ansvar:
– att förebygga
en negativ
utveckling
gällande
alkohol,
narkotika,
läkemedel och
dopning.
– kring
psykosocialt
stöd-,
boendestöd,
sysselsättning,
kontaktpersone
r samt stöd till
anhöriga.
Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten
ska inrikta sig på

Det föreligger ett
brett ansvar:
– att förebygga
en negativ
utveckling
gällande alkohol,
narkotika,
läkemedel och
dopning.
– kring
psykosocialt stödboendestöd,
sysselsättning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
inrikta sig på tidig

Barn unga
Myndighetsutövni
ng
Det föreligger att
brett ansvar:
– att förebygga en
negativ utveckling
gällande alkohol,
narkotika,
läkemedel och
dopning.
– kring psykosocialt
stöd boendestöd,
sysselsättning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.

Barn unga
Öppenvård

Alla verksamheter
inom socialtjänsten
ska inrikta sig på
tidig upptäckt för
att ge stöd och

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
inrikta sig på tidig

Det föreligger ett
brett ansvar:
– att förebygga
en negativ
utveckling
gällande alkohol,
narkotika,
läkemedel och
dopning.
– kring
psykosocialt stöd, boendestöd,
sysselsättning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.
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nolltolerans
gällande alkohol
och droger.
Tidig upptäckt kan
vara avgörande.

Personer med
riskbruk
Alkohol

1

Tidig upptäckt och
bedömning av
svårighetsgrad.
Identifiering av
riskgrupper genom
screening.

mellan
Kvinnohälsovården
(KHV) och kvinnan
på ett tidigt
stadium.

Alla verksamheter
inom socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk och för
ändamålet ha
rutiner för att
Den organisation
samtala om alkohol
som tar emot en
och även ha en
hjälpsökande har
plan för hur
ett ansvar att i
användande av
samråd med den
screeninginstrume
hjälpsökande, se till nt t.ex. AUDIT ska
att denna får hjälp ske. Med fördel
inom rätt
används
organisation
flödesschema
AUDIT1
Det föreligger ett
brett ansvar kring
Vid upptäckt, följa

tidig upptäckt
för att ge stöd
och omgående
förmedla
kontakt mellan
kommunens
sektion för
missbruk
och/eller KHV
och kvinnan på
ett tidigt
stadium.
Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
alkohol och
även ha en plan
för hur
användande av
screeninginstru
ment t.ex.
AUDIT ska ske.
Med fördel
används

upptäckt för att
ge stöd och
omgående
förmedla kontakt
mellan
kommunens
sektion för
missbruk
och/eller KHV och
kvinnan på ett
tidigt stadium.

omgående
förmedla kontakt
mellan kommunens
sektion för
missbruk och/eller
KHV och kvinnan
på ett tidigt
stadium.

upptäckt för att
ge stöd och
omgående
förmedla kontakt
mellan
kommunens
sektion för
missbruk
och/eller KHV och
kvinnan på ett
tidigt stadium.

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
alltid
uppmärksamma
riskbruk och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
alkohol och även
ha en plan för hur
användande av
screeninginstrum
ent t.ex. AUDIT
ska ske. Med
fördel används
flödesschema
AUDIT

Alla verksamheter
inom socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om alkohol
och även ha en
plan för hur
användande av
screeninginstrume
nt t.ex. AUDIT ska
ske. Med fördel
används
flödesschema
AUDIT

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
alltid
uppmärksamma
riskbruk och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
alkohol och även
ha en plan för hur
användande av
screeninginstrum
ent t.ex. AUDIT
ska ske. Med
fördel används
flödesschema
AUDIT

Vid upptäckt, följa

http://plus.lj.se/info_files/infosida39803/flodesschema_utifran_auditpoang.pdf Hämtad Internet 2014-12-02
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Personer med
riskbruk
Läkemedel

psykosocialt stöd-,
boendestöd,
sysselsättning,
försörjning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.

upp och informera
om möjlighet till
utredning/stöd och
behandling samt
eventuellt
initiera/remittera
primärvård

Det föreligger ett
brett ansvar kring
att identifiera och
utreda samt vid
behov erbjuda
psykosocialt stödboendestöd,
sysselsättning,
försörjning,
kontaktpersoner
samt stöd till
anhöriga.

Alla verksamheter
inom socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk av
läkemedel och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
riskbruk av
läkemedel och
även ha en plan för
hur användande av
screeninginstrume
nt t.ex. DUDIT ska
ske.
Utreda om

flödesschema
AUDIT
Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remitter
a vidare till
missbrukssektio
n eller
primärvård
Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk av
läkemedel och
för ändamålet
ha rutiner för
att samtala om
riskbruk av
läkemedel och
även ha en plan
för hur
användande av
screeninginstru
ment t.ex.

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remittera
vidare till
missbrukssektion
eller primärvård

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
alltid
uppmärksamma
riskbruk av
läkemedel och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
riskbruk av
läkemedel och
även ha en plan
för hur
användande av
screeninginstrum
ent t.ex. DUDIT

upp och informera
om möjlighet till
utredning/stöd och
behandling samt
eventuellt
initiera/remittera
vidare till
primärvård

Alla verksamheter
inom socialtjänsten
ska alltid
uppmärksamma
riskbruk av
läkemedel och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
riskbruk av
läkemedel och
även ha en plan för
hur användande av
screeninginstrume
nt t.ex. DUDIT ska
ske.
Vid upptäckt, följa

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remittera
vidare till
myndighetssektio
n barn unga eller
primärvård

Alla
verksamheter
inom
socialtjänsten ska
alltid
uppmärksamma
riskbruk av
läkemedel och för
ändamålet ha
rutiner för att
samtala om
riskbruk av
läkemedel och
även ha en plan
för hur
användande av
screeninginstrum
ent t.ex. DUDIT
13
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problem med
läkemedel
föreligger
Vid upptäckt, följa
upp och informera
om möjlighet till
utredning/stöd och
behandling samt
initiera/remittera
vidare till aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.

Personer med
identifierat
missbruk
och/eller
beroende
Alkohol,
Narkotika
Läkemedel
Dopning

Identifiering av
andra aktörer som
är aktuella att
involvera för
ytterligare
utredning inom
respektive
kompetensområde
samt för
remittering för att
samverka.
Anmälningsansvar
vid misstanke att
barn far illa.
Dopning ska
handhas liksom
annat

DUDIT, ska ske.

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remitter
a vidare till
aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.
Utredning och
Uppföljning
uppföljning med
med ASI, DUDIT,
DUDIT, DUDIT-E ASI DUDIT-E
kring
missbruk/beroende Insatser:
Psykosocialt
Bedömning av
stöd,
vårdnivå kring
behandling
behov av
enligt nationella
psykosocialt
riktlinjer
stöd/vård/behandli
ng
Boende,
boendestöd,
Informera om, och stöd till
delta vid
anhöriga och
Samordnad
närstående
Individuell
vårdplanering (SIP) Informera om,
och delta vid

ska ske.

upp och informera
om möjlighet till
utredning/stöd och
behandling samt
eventuellt
initiera/remittera
vidare till aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.

ska ske.

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt
initiera/remittera
vidare till aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.

Utredning och
uppföljning med
ADAD DUDIT,
DUDIT-E, kring
missbruk/beroende

Uppföljning med
ADAD DUDIT,
DUDIT-E,
Insatser:
Psykosocialt stöd,
behandling enligt
nationella
riktlinjer

Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering
(SIP)

Informera om, och
delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering (SIP)

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remittera
vidare till aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.

Bedömning av
vårdnivå
psykosocialt
stöd/vård/behandli
ng

Vid upptäckt,
följa upp och
informera om
möjlighet till
utredning/stöd
och behandling
samt eventuellt
initiera/remittera
vidare till aktuell
vårdenhet inom
sjukvården.

Boende,
boendestöd, stöd
till anhöriga och
närstående,
Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering
14
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substansmissbruk

Personer med
missbruk och
beroende och
samtidig
psykiatrisk
och/eller
somatisk
sjukdom,
samsjuklighet
Alkohol
Narkotika
Läkemedel
Dopning

Gemensam
vårdplanering.
Utredning,
behandling och
uppföljning

Samordnad
Individuell
vårdplanering
(SIP)

Utredning och
uppföljning med
ASI kring
missbruk/beroende

Anmälningsansvar
vid misstanke att
barn far illa.

Bedömning av
vårdnivå
psykosocialt
stöd/behandling

Dopning ska
handhas liksom
annat
substansmissbruk

Psykosocialt
behandlingsansvar
delas med
psykiatrin/beroend
evård/primärvård

Insatser:
Psykosocialt
stöd,
behandling
enligt nationella
riktlinjer
Boende,
boendestöd,
stöd till
anhöriga och
närstående,

(SIP)

Identifiering av
andra aktörer
som är aktuella
att involvera för
ytterligare
utredning inom
respektive
kompetensområd
e samt för
remittering för
att samverka.
Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell

Utredning och
uppföljning med
ADAD
Bedömning av
vårdnivå
psykosocialt
stöd/behandling
Psykosocialt
behandlingsansvar
delas med
psykiatrin/beroend
evård/primärvård

Insatser:
Psykosocialt stöd,
behandling enligt
nationella
riktlinjer
Boende,
boendestöd, stöd
till anhöriga och
närstående,

Identifiering av
15
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vårdplanering
(SIP)

Identifiering av
andra aktörer som
är aktuella att
involvera för
ytterligare
utredning inom
respektive
kompetensområde
samt för
remittering för att
samverka.

Personer med
missbruk och
beroende och
samtidig svår
psykiatrisk
sjukdom
och/eller
somatisk
sjukdom,
samsjuklighet
med komplexa
vårdbehov

Samordnad
vårdplanering, SIP,
ska erbjudas
Den organisation
som tar emot en
hjälpsökande har
ansvar att i samråd
med personen, se
till att denne lotsas
till rätt instans.
Anmälningsansvar
vid misstanke att
barn far illa.

Informera om, och
delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering (SIP)
Utredning och
uppföljning med
ASI.
bedömning bistånd
om stöd och
psykosocial
behandling
I lokalt avtalsstyrd
integrerad
verksamhet med
professioner från
landstingets
psykiatri och
kommunernas

andra aktörer som
är aktuella att
involvera för
ytterligare
utredning inom
respektive
kompetensområde
samt för
remittering för att
samverka.
Informera om, och
delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering (SIP)

CM-team
(Kommun och
Landsting)
ansvarar
gemensamt för
psykosocialt
stöd och
behandling
Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering
(SIP)

CM-team
(Kommun och
Landsting)
ansvarar för
psykosocialt stöd
och behandling
Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering
(SIP)

Utredning och
uppföljning med
ADAD
bedömning bistånd
om stöd och
psykosocial
behandling
Informera om, och
delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering (SIP)

Informera om,
och delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering
(SIP)
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Dopning ska
handhas liksom
annat
substansmissbruk

missbruksvård.
Insatserna för de
båda tillstånden
ges samordnat och
samtidigt
Primärvården har
ansvar för somatisk
hälsa.

Personer med
misstänkt drogoch
alkoholrattonykt
erhet

SMADIT
(Samverkan mot
alkohol och droger
i trafiken)

Informera om, och
delta vid
Samordnad
Individuell
vårdplanering (SIP)
Samtal och ev.
utredning om
behov

SMADID fax
erbjuda
information om
utredning och
hjälpinsatser

Samtal och ev.
utredning om
behov

Om det behövs
med hänsyn till den
omhänder-tagnes
tillstånd, ska
han/hon remitteras
till läkare för
bedömning av
sjukvårdsbehov
Anmälningsansvar
vid misstanke att
barn far illa
17
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Tillnyktringenhet

Utredning pågår

Sprututbyte

Beslut tagits 2015 och planerad start är våren 2016

Vid fara för liv,
oförmåga att ta
hand om sig själv,
destruktivitet
etc,, i samband
med
substansmissbruk
-/beroende

LVM/LVU lag
Anmälningsansvar
vid misstanke att
barn far illa.

Bedömning om
LVM utredning ska
öppnas utifrån
kännedom/anmäla
n/ Läkarintyg LVM

Bedömning om
LVU - utredning ska
öppnas utifrån
kännedom/anmäla
n/ Läkarintyg LVM

Bedömning om
LVM – vård ska
inledas utifrån
kännedom/anmäla
n/Läkarintyg LVM

Bedömning om
LVU-vård ska
inledas utifrån
kännedom/anmäla
n/Läkarintyg LVU

Bedömning om
omedelbart
omhändertagande
ska ske utifrån
kännedom/anmäla
n/ Läkarintyg LVM
intyg

Bedömning om
omedelbart
omhändertagande
ska ske utifrån
kännedom/anmäla
n/ Läkarintyg LVU
intyg
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