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INLEDNING
Mellan Landstinget Västmanland och respektive kommun i Västmanlands län har

Överenskommelse angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende

av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopnings-
medel antagits. Syftet med överenskommelsen är att personer med missbruk-eller be-

roendeproblematik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med kontinuitet och
delaktighet.
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Bilaga KS 2016/218/1, överenskommelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun
angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narko-
tika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
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a_ttgodkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun
angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narko-
tika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
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1. PARTER
Mellan Landstinget Västmanland, nedan kallad landstinget, och respektive kommun
i Västmanlands län, nedan kallad kommunen, har Följande överenskommelse om
samverkanantagits.Tillöverenskommelsenskadet finnasen handlingsplansom
beskriverinsatser för att utvecklasamverkan.

Om landstingetellerkommunentecknaravtalmed någonannanaktörochöverlåter
uppgifter de har ansvar Förska denna överenskommelsetillämpas.

2. BAKGRUND
Parterna har ett lagstadgat ansvar att samverka. Sedan juli 2013 har landstinget och
kommunenenligthälso-ochsjukvårdslagen(HSL)ochsocialtjänstlagen(SoL)även
skyldighet att ingå en skriftligöverenskommelseom sitt samarbete när det gäller
personermedmissbruks-ellerberoendeproblematik.

Dennaöverenskommelseomsamverkanavseratt uttryckaparternasgemensammamål
och viljeinriktning, uppfylla lagstiftningenskrav' och medverka till att Förtroendevalda
och andrabeslutsfattarekanskapalångsiktigastrukturerförsamverkan,samarbeteoch
ansvarsfördelningz.

Begreppensamarbete,samverkanochsamordningcleñnierasenligtföljande:

' Samverkansessomett samlingsbegreppförsamordningochsamarbete.
° Samarbeteanvändsföratt betecknamellanmänskligarelationermedoch kring

enskildabrukare.
' SamordningbetecknarstödstrukturerFörsådantsamarbete,somtill exempel

övergripande(samordnings-)rutiner,ledningsgrupperochprincipiellafrågor.

Samverkan

Sa marbete Samordning
personer resurser
relationer organisation
metoder styrning
interaktion ledning

Värdegrund, värderingar etik

SYFTEMED SAMVERKAN
Parterna är överens om att syftet med samverkan är att tillgodosebehovet av
samordnadeinsatsertförpersonermedmissbruks-ellerberoendeproblematik.
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Syftetmedöverenskommelsenäratt personermedmissbruk-ellerberoendeproblematik
ska Fåen jämlik och säkervård samt omsorg med kontinuitet och delaktighet.

l Prop.2012/13:77God kvalitetoch ökadtillgänglighetinom missbrukaroch beroendevârden
2 Socialstyrelsen, (2008). Samverkan i rcfhabiliteriirg. En vägledning
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4. MÅLGRUPP
Målgruppen för överenskommelsenär personer med ett riskbeteendeeller missbruki'av
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
Fortsättningsvisbenämnsmålgruppensommissbrukare.

GEMENSAMMAUTGÄNGSPUNKTEROCH
MÅLFÖRSAMVERKAN
överenskommelsenskageFörutsättningarforatt stärkasamverkanmellan
huvudmännen, tillgodose den enskildes behov av stöd, vård och behandling samt
säkerställatillgångenpå godvårdochett brabemötande.Barnperspektivetskabeaktasi
varjeärende.
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Målet är att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder
är utformad utifrån befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i enlighet
medSocialstyrelsensriktlinjer.

Överenskommelsen uttrycker en målinrikrning, där Heta områden måste ttrvecklas,
förstärkasochförtydligasinnankommunerna,landstingetochövrigagemensamt
kan levaupp tilldokumentetsintentioner.Ett viktigtförhållningssätti detta
utvecklingsarbeteär att huvudmännen på centrala nivåer skapar tydliga förutsättningar
för utveckling och förändring. Förverkligandetav överenskommelsenkan endast
ske genom att kommunerna, landstinget och Övrigatar gemensamtansvar för såväl
förebyggandesombehandlandeinsatser.Parternaskavidvarjesamverkanstillfallekring
en enskild individ sträva efter att hitta bästa möjliga insatsavgod kvalitet och hög
patienrsäkethet,somstöderprincipenlägstaeffektivaomhändertagandenivå.

Insatser från landstinget och kommunen ska samordnas med syfte att skapa en
kontinuitet för missbrukaren samt säkerställa dennes medverkan i vården och
omsorgen.

6. ÖVERGRIPANDEFORMEROCHRUTINERFOR
SAMARBETET
Myndigheter har en allmän lagstadgadskyldighet att samverkamed stöd av 6 §
förvaltningslagen.Myndigheternaskaenligtlagbestämmelsernaintebarasamverkamed
andra myndigheter, utan även med organisationer, samhällsürgan och andra som berörs.
Det innebär exempelvis att ideella organisationer och andra offentliga och privata
företrädare för olika samhällsintressen omfattas av kravet på samverkan. Samverkan är
en komplex process som kräver prioriteringar, kunskap, styrning och struktur. Det är
viktigt att den politiska och administrativa ledningen aktivt tar ställning för samverkan.
Föratt det skabli långsiktigtochhållbartmåstesamverkanintegrerasochförankras
i de ordinarieverksamheterna.Vi måsteskapasamverkangenomklaraoch tydliga

 

vårdkedjorl.

3 Begreppet misshruk deñnieras i ordlistan
4 Sebilaga4, exempelpå vârdketljor
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Landstingetochkommunenskaraett gemensamtansvarföratt en samordnad
individuell plan (SIP) upprättas. Insatser från landstinget och kommunen ska
samordnasmedsyfteatt skapaenkontinuitetförpersonenmedmissbruks-eller
beroendeproblematiksamtsäkerställadennesmedverkani vården.I densamordande
individuellaplanenskadet framgåhur den enskildesbehovavsocialtjänstinsatsersamt
hälso- och sjukvårdsinsatserska tillgodosesoch följas upp?

LOKALALEDNINGSGRUPPERFÖR SAMVERKANOCH
HANDLINGSPLANER
Det ska finnas lokala ledningsgrupperoch handlingsplaner i samtligakommuner i
Västmanland som inkluderar kommunen, primärvården, Vuxenpsykiatrinoch bam-
och ungdomspsykiatrinsamteventuelltandrasamverkansparteri respektivekommun.
Socialtjänstenär sammankallandeutifrånSocialtjänstlagen.Socialchefen(altden
chef som socialchefen utser) är ansvarigför att vara sammankallande. Den lokala
ledningsgruppenförsamverkanskaupprättaen handlingsplanförFörebyggandearbete,
vårdoch behandlingi enlighetmedöverenskommelsensintentioner.l handlingsplanen
ska ansvarsområden för respektivehuvudman klargöras liksomrutiner för samverkan.
Det är angeläget att chefspersonermed mandat ansvarar för upprättandet av
handlingsplanensamtatt dennaförankrasblandpersonaleni de olikaverksamheterna.
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Handlingsplanenska:

' Klargöraansvarsgränsernainomförebyggandearbeteoch tidigupptäcktavmissbruk
samt för vård och behandling av personer med missbruk.

° innehållarutinerFör'samverkanmellande olikaaktörernasamthur insatsernaska
organiserasinomoch mellanyrkesgrupper,funktioner,verksamheteroch huvudmän.

° Respektivehuvudman har ansvarför att samverkan och rutiner fungerar även internt
inom den egna organisationen.

' Varaett styrandedokument.Detär kommun-respektivelandstingsledningensansvar
att de lokalaverksamheternagesmandatochkunskapatt arbetai enlighetmed
handlingsplanen.

° Fastställarutiner för uppföljning av handlingsplanen så att detta görs kontinuerligt.

' Handlingsplanenskainnehållamätbaramål.

5 Särskilda rutiner för upprättande av SIP firmsantagna i Västmanland. Se bilaga 2. Samordnad individuell plan.
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7.1 Ansvaroch interventionerpåolikabehovsnivåer

Teamsamverkan
D:individermedmissbrultlberoende0thsamtidig EnligtSol,HSL,LVM,LPT,LVU,[RV

långvarigotlrlellersomatisksjukdom(samsjuklághet) Utredning.diagnos,behandling.
uppföljning

Samordnadbehandling,uppföljning
EnligtSol,HSLLVM,LPT,LVU,LR‘!
Utredning,diagnos,behandling,
uppföljning

C= Individermedmissbrukellerberoende

Tidigupptäckt
B=individermedriskbrult ldflflfifiefiflg*W'i5k9l"PF9T

Streenlng
Kortrâdgivning

H _ Förebyggandeinsatser
A_ Befolkningen Folkhälsoperspektiv

Trappanillustrerarvilkentypavinsatssomskagörasförolikamålgrupper.:lt-nivånärbetoiknirtgeni stort.Härskamanarbetamedförebyggandearbete.
PåB-nivånfinnsdepersonersomharettriskbrult.Pånästanivå,C-nivån,krävssamordnadbehandling0th,medpersonernassamtycke,vårdplaneringför
demmedmissbrukellerberoende.PåD-nivânfinnsdesombeliöverteamsamverkan,alltsåpersonermedsamsjuklighet

8. GEMENSAMVÄRDEGRUND
Bemötandeskapräglasavenhumanistiskmänniskosynochallamänniskorslika
värdesamträtttill ettvärdigtliv.Bemötandet,ettgemensamtförhållningssättochen
behandlingsalliansäravgörandeförhurdenFortsattakontaktenochvårdenkommeratt
fungera.

Professionellt bemötande handlar om samspeletmellan den enskilde, de anhöriga och
personalenochäravgörandeförenpositivutveckling.Bemötandetskapräglasavett
professionelltförhållningssättdärdenenskildesFörutsättningarochbehovskaståi
centrumochledatill flexibelochindividuellvård.

Denenskildesegenmedverkanvidochansvarstagandeförvärdochbehandlingär
väsentligförattettgottvârdresultarskauppnås.Personalenskatillsammansmedden
enskildeochdeanhörigafokuserapåochbyggavidarepådetsomärfrisktochsom
fungerar.Denenskildeskafåindividuelltanpassadinformationomsitthälsotillstånd
ochomdeolikaalternativsomfinnsnärdetgällerundersökning,vårdochbehandling
föratt kunnatillvaratasinapersonligaintressen.Denomsorg,vårdochbehandlingsom
erbjudsskai möjligastemånvaraevidensbaserad.Familjensochnärståendesdelaktighet i" '
harstorbetydelseochdeskadärför,i samrådmeddenenskilde,kontinuerligtengageras
i arbetet.

Hänsynskatastill genus,etnicitetochsocioekonomiskbakgrundnärdetgällerden
enskildesmöjligheter att utifrån livserfarenhet,kulturell och religiös tillhörighet, bli
delaktig och tillgodogöra sig information om vård, riskbeteende,kroppens reaktioner på
alkohol och narkotika, samt på behandling och medicinering.
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8.1 Grunden för samarbete

En grundförutsättning för en konstruktiv vrd- och omsotgsplanering är den
enskildesdelaktighetoch ett bra bemötandqdet gällersåväldenenskilde,
närståendesom samarbetspartners.Respektivepart frånkommunerochlandsting
utreder,bedömeroch beslutarom insatserinomramenfördetegnauppdragetoch
därmed förenadekostnader.Respektivepart ansvararför sitt kompetensområde
och parterna kan inte göra utfästelserom övrigapartersinsatser. Parternaär
överensom att insatserskasamordnasiett såtidigt skedesom möjligt.

9. BARNENS RÄTTIGHETER
Avprincipernai barnkonventionenüochsvensklagstiftningframgåratt barnetsbästa
särskiltskabeaktasochatt vadsomär bästförbarnetskavaraavgörande.Bestämmelser
om barnets rätt att komma till tals, rätten för barn att fritt få uttrycka sina åsikter och
att bli hörda, att få relevant information och att hänsyn ska tas till barnets vilja med
beaktandeavbarnetsålderoch mognadomvadsompågårochplanerasochsom har
med barnetsellerden ungessituationatt göra,återfinnsiSocialtjänstlagen3 Kap5§.
Barnsrätt till relevantinformationochmöjlighetatt framförasinaåsikterframgårav 11
Kap 10§. I dennabestämmelseframgårävenatt barnsomhar fyllt15år harenligt11
Kap 10§ rätt att själva föra sin talan i ärenden.

När åtgärderrör barnskadet enligt l kap2 §SoLsärskiltbeaktasvadhänsyntill
barnetsbästakräver.EnligtLagenomvärdavunga l § skavidbeslutenligtLVUvad
som är bäst förden ungevaravgörandevid beslutenligtdennalag.

Hälso-ochsjukvårdenskaenligtHälso-ochsjukvårdslagen2§ g ochPatientsäkerhets-
lagen 6 kap 5§ särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en
psykiskstörningelleren psykiskfunktionsnedsättning,en allvarligfysisksjukdomeller
skada, eller ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsammagällerom barnetsförälderellernågonannanvuxensombarnetvaraktigtbor
tillsammansmedplötsligtavlider.Riskfaktorerochkonsekvenserförbarn till föräldrar
med missbruksproblematik,barn till föräldrarmedpsykiskfunktionsnedsättningoch
barn somupplevtvåldi familjenskauppmärksammasochdessabarnskagesadekvata
insatser. En av dessa insatser kan vara stöd i föräldraskapet.

Barn under 18 år som självahar missbruksproblem eller är i riskzonenska särskilt
uppmärksammas.Det innebäratt derasbehovavstöd ochbehandlingsäkerställs.

10. PATIENT-,BRUKAR-OCH
ANHÖRIGORGANISATIONER

Mångafrivilligorganisationerarbetarförpersonersomharmissbruksproblem.
Organisationernas insatser kan variera från allmänt förebyggandearbete och rehabili-
teringtillvårdochbehandling.Förmångamänniskorkankontaktenmeddessa

6 Sebilaga2, FN:5harnkonvemrion
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organisationervaraett förstastegpå vägmotprofessionellomsorg,vårdochbehandling
men ocksåen väg in eller ut från behandlingshem. Frivilligorganisationernasverksamhet
utgördärförett viktigtkomplementtillkommunensochlandstingetsutbud.

11. GEMENSAMKOMPETENSUTVECKLING

11.1Gemensam kunskap och metoder
Förökadkunskapom förebyggandearbeteochtidigupptäcktkrävskontinuerlig
utbildningavolikaomfattningoch nivå.Måletskavaraatt personalsomkommeri
kontakt med riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblematik ska kunna identifiera
problematiken,gekort rådgivningochgenomföramotiverandesamtal.

11.2 Gemensam utbildning och kompetensutveckling
Ledningeni kommunenoch landstingetär ansvarigaföratt Litbildningoch
kompetensutvecklinggenomförs.Huvudmännenmåstesamverkasåatt
kompetensutvecklingenhar högkvalitetmedsåvälmedicinskt,psykologisktsomsocialt
perspektiv.Respektivehuvudman ansvarar för att utse ansvarigperson för samverkan
kringutbildningochkompetensutveckling.Viktigautgångspunkterär socialstyrelsens
nationellariktlinjerochde kvalitetsindikatorersombeskrivsi riktlinjedokumenr.

Utbildningbör genomförasgemensamti tvärgrupper,i såstorutsträckningsom
möjligt,så att bådecheferochpersonalinomkommunen,landstingetochävenandra
samverkanspartnerskan delta. Det ger ökad kunskap och Förståelsenär det gäller
ansvarsområden, uppdrag och begrepp. Syftetär att personaloch chefer ges möjlighet
att läraavvarandraföratt fåökadrespektochFörståelseförvarandraskunskaper
och uppdrag, så att de olika yrkesgrupperna "talar samma språk". Chefer är mycket
betydelsefullaeftersomde leder förändringsprocessennär det gäller att ta in och
användanykunskap,implementeranyaarbetssättochse tillatt dearbetssättoch
metodersomanvändsföljsupp och utvärderas.

11.3 Metoder7

Föratt upptäckaochbedömagradenavalkohol-ellernarkotikamissbrukhosen person
behövsolikaevidensbaseradebedömningsinstrumentsåsombiologiskamarköreroch
psykosocialatest.Dessatestgördet möjligtattväljaåtgärderpå rätt nivåochatt följa
utfallet av de åtgärder som den enskilde erbjudits, dvs bedöma om åtgärderna har hjälpt
den enskilde att minska eller bryta sitt riskbruk, missbruk eller beroende.

För förstagångenharSocialstyrelseni riktlinjerna"Vårdochstödvidmissbrukoch
beroende, 2015” genomfört prioriteringar av de metoder som används. Prioriteringen
innebäratt förhållandevismer resurserbör fördelastillhögtrangordnademetoderän
till metodersomhar fåtten lågrangordning.

7 l förstahand börde avSocialstyrelsenföreslagnaevidensbaserademetoderanvändas.De nationellariktlinjer"Vårdochstöd
vid missbrukochberoende2015”
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12.UTVECKLINGSOMRÄDEN
Dessautvecklingsområdenfokuserarpå områdendär landstingetVästmanlandoch
kommunerna har behov av att utveckla samverkan, utifrån lagstiftning, nationella
riktlinjeroch/ellerFöratt få tillstånden bramissbruks-ochberoendevårdi
Västmanlandmedpatientenlklienteni centrum.

12.1Tilinyktring”
Tillnyktringsenhet bör tillskapasutifrån de behov som tydliggjortsi utredning
"Utvecklingav tillnyktringoch abstinensvårdi Västmanland- God kvalitet
ochökadtillgänglighetinommissbrukaochberoendevârden2014-05-12”.
Tillnyktringsenhetenskata emotpersonersomsökerpåegenhand,somidagblir
inlagdapå andraavdelningarinomlandstingetellersomsökerhjälphoskommunenför
att bryta ett missbruk eller beroende.

12.2 Omhändertagande av berusade personerg
I enlighet med Lag (19761511) Omomhändertagande avberusadepersoner (LOB) 3§
"Om det behövsmed hänsyntillden omhänderragnestillstånd,skallhansåsnartdet
kanskeundersökasaven läkare"(Lag1984:391)och4§ "enomhändertagenperson
sominte beredsvårdpå sjukhusellernågonannanvårdinrärtningoch inteheller
tasom hand på någotannatsätt ellerannarskan Friges,fårhållaskvar".I utredning
"Utvecklingav tillnyktringochabstinensvårdi Västmanland- God kvalitetoch
ökad tillgänglighet inom missbtuks- och beroendevården,2014-05-12" sid. 5 har
arbetsgruppen tagit fram förslagpå Framtidastruktur vid omhändertagande enligt LOB.
OmhändertagnaenligtLOBskai förstahandskjutsastilltillnyktringsenhetenunder
förutsättning att de inte är aggressiva, våldsamma eller hotñilla.

12.3 Abstinensvård”
Sedan 2013-12-12 finns två abstinensvårdsplatserför planeradabstinensvrd
på avdelning 91 enligt kompletterande Överenskommelsemellan Landstinget
Västmanland, PPI-IVoch Västmanlands kommuner. På avdelningenfinns även sex
platser för akut missbruksvårdoch allrnänpsykiatriskvård. Enligt utredning "Utveckling
av tillnyktring och abstinensvård i Västmanland —God kvalitetoch ökad tillgänglighet
inom missbruks- och beroendevården 2014-05-12" finnsbehov av totalt 10-12
abstinensvårdsplatset.Inskrivningtillplaneradabstinensvârdskeri samverkanmellan
Beroendecentrum och socialtjänsten Förutomi vissaärenden som initieras genom
primärvården.

12.4 Dopning
Begreppetdopninganvändsi lagtextenför DopningslagertSFSlag(1991:1969)om
Förbud mot vissa dopningsmedel. Det är Förbjudet att införa, sälja, inneha, framställa
eller bruka anabola androgena steroider (AAS).

B Bilagati. Förslagpå várdkcdja
9 Bilagati. Förslagpå värtlkedja
10 Bilaga4. Förslagpå.vårdkedja
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Dopningingårinte i de nationellariktlinjerna(2014)eftersomunderlagom åtgärder
tillstordelsaknas.Ett nationelltvårdprogramhar utarbetatsavDopingjourenoch
behandlingsenheterna i Göteborg, Stockholm och Örebro utifrån deras erfarenhet
avmissbrukavanabolaandrogenasteroider.Örebrolänslandstingharhösten2015
fått regeringensuppdragatt Fördjupakunskapenom dopningsmissbrukochutveckla
behandlingsformernaFörpersonersommissbrukardopningsmedel.Uppdragetinnebär
att ta frammetoderföratt Förebygga,upptäckaochbehandladopningsmissbruksamt
att läggafasten plattformför forskning.

LänsstyrelseniVästmanlandhar ett samordningsuppdragvadgällerregeringens
strategiFöralkohol-,narkotika, dopnings-,och tobakspolitiken(ANDT).En strategi
ochhandlingsplanfinnsregionaltförANDT-arbeteti Västmanlandslän2014-
2016.FolkhälsomyndighetenFöljerårligenupp detANDT-Förebyggandearbeteti
kommunernagenomlänsstyrelsen.

Medutgångspunktfrånkunskapsläget,det pågåendearbetetnationelltsamti länetmed
länsstyrelsenssamordningsansvarkringANDT är inriktningenFöråren2015och 2016
att ta varapå det arbetesompågårochvid revideringavöverenskommelsen2018 Följa
upp vilkenutvecklingsomskett inomområdetochutredaeventuellasamverkansfrågor.

12.5Läkemedelsmissbruk
Opioidanalgetikaär en grupp narkotikaklassadeläkemedelmedberoendeframkallande
egenskapersom används for behandling av svårasmärttillstånd. Beroende
avopioidanalgetikaär sannoliktbetydligtmervanligtförekommandeän
heroinberoende.Här avsesbådeiatrogentberoendeefterlångtidsbehandling
mot smärtaoch beroendedär läkemedletinforskaffarsillegalt.De nationella
riktlinjerna "Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015" omfattar dels
nedtrappningvidopioidanalgetikaberoende,delsläkernedelsassisteradbehandlingvid
opioidanalgetikaberoende.

EnligtSocialstyrelsensrekommendationerbörhälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjuda personer med opioidanalgetikaberoenclenedtrappning och Förpersoner
där nedtrappninginte fungerarbör hälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjudaläkemedelsassisteradbehandlingmedbuprenorhn-naloxon.Avgörandeför
rekommendationernaär att det ökarandelenpatientersombliropioidfria.

Det har framkommitatt det finnsbristeri samverkaninterntinomlandstingetoch
mellanhuvudmännenkringdenna målgrupp.Beträffandeläkemedelsberoende
där primärvårdens resurser ej räcker till behöver vården utvecklas tillsammans med
Beroendecentrum Västmanland. För samverkan med kommunen rekommenderas
användandet av Samordnad Individuell Plan (SIP). -'-_ -

12.6 Ungdomar
Medungdomaravsespersoneri åldern12-18 år.Dessaåldersspannbehöverdockinte
sessomen striktgränsför när rekommenderadebehandlingsmetoderär tillämpbara.
Förungdomarkrävssärskildainterventionersomär utarbetadeochprövadepå
ungdomarochderasförutsättningar.Underdesenaste10årenhar densystematiska
kunskapenom effektivbehandlingavungdomarökat.
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Vidmissbrukhosungdomarsamspelaroftapsykiskaochsocialafaktorerochpåverkar
missbruket.Förekomstenavsamtidigtmissbrukochpsykiskaproblemärhög.
Det är viktigt att samsjuklighetetlmed psykiskaproblem uppmärksammasoch att
ungdomarnafårhjälpmedbådatillståndensamtidigt.Bådebedömningochbehandling
av psykiskatillstånd behöver därför genomförassamtidigt som de insatsersom
rekommenderasi dessariktlinjer.I riktlinjernaingårendastpsykologiskochpsykosocial
behandlingoch inteläkemedelsbehandling,eftersomläkemedlensällanprövatspå
ungdomar och effekterför ungdomar därmed inte är studerat.

EnligtSocialstyrelsensrekommendationbörhälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjuda ungdomar med alkohol eller narkotikaproblem kort intervention eller
MET". MET i kombination med KBT”, eller ACRA” eller ACC”. Avgörande för
rekommendationenär att åtgärdernahargodeffektpå andelensomanvänderalkohol
eller narkotika.

EnligtSocialstyrelsensrekommendationbörhälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjudaungdomarmedalkoholellernarkotikaproblemfamiljebehandlingi formav
FFT” eller MDFT”.

EnligtSocialstyrelsensrekommendationkan hälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjudaBSFT”ellermultisystemiskterapi.Avgörandeförrekommendationenär
att BSFThar någotmerbegränsatvetenskapligtstödän FFToch MDFTsamtatt
multisystemisk terapi inte har visat lika god effekt på alkohol- eller narkotikaproblem
somövrigaåtgärder.Däremothar det godeffektpå antisocialahandlingar.

Det saknas idag kompetens inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården i
mångaavde metodersomSocialstyrelsenrekommenderari de nationellariktlinjerna
"Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015”.

12.6.i'Barn och ungdomspsykiatrin
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Bam- och ungdomspsykiatrin saknar idag ett tydligt formulerat uppdrag avseende
missbruksvårdför barn och ungdomar. Förekomsten av missbrukfberoendebland
ungdomarsomäraktuellaför barnpsykiarriskvårdharökatochdet är storaskillnader
mellan olika delar av länet avseende tillgång till kommunala öppenvårdsinsarseroch
möjlighettillsamverkanmellanBarn-och ungdomspsykiatrinochkommunen.
Det saknasvårdform inom Landstinget som kan ta emot ungdomar med utvecklar
beroendetillstånd.

Ungdomar som är i behov av akut vård på grund av överdosav alkohol ellerdroger/
läkemedel skrivsin på intensiv vårdsavdelning.Vården genomförs i samarbetet mellan
akutvård och barnpsykiatriskvårdavdelning. 1

MotivationalEnhancementTherapy
KognitivBeteendeTerapi
Adolescent Community Reinforcement approach

Assertive Community Can:

Functional family therapy

Multidimensional family therapy

Brief strategic family treatment
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Ungdomarsomvarkenär i behovavintensivsomariskvårdellerpsykiatriskvård,men
somärutagerande,stökigaochdärbeteendetbedömssomriskForfaraförindividen
själv eller andra, är svåra att ta hand om på barnpsykiatriska vårdavdelningen på
grundavbristpå ändatnålsenligalokalerochutifrånett patientsäkerhetsperspektiv.
Ungdomar som är i behov av abstinensvåtd placerasidag på olika öppna HVB” eller
SiS-institutionervilket Forsvårarmöjligheten att erbjuda psykiatriskSpecialistvård.

Barn- och ungdomspsykiatrin behöver kompetensutveckling i området missbruk och
beroende hos ungdomar. Det finns även behov av att utveckla vårclformer och metoder
Fordenhärgruppeni samverkanmedBeroendecentrumVästmanlandochlänets
kommuner.

12.6.3 Barn tillföräldrar med missbruk och/eller beroende
I vissafallsaknasett barn- och familjeperspektivinom missbruks-och beroendevården.
Det finns behov av tidiga insatser Frånsocialtjänstenssamtligaverksamheternär man
upptäckeratt det finnsbarnmedföräldrarmedmissbrukellerberoende.

Det finnsForbättringsbehovavsamverkansrutinerinomsocialtjänstensolika
verksamheterkringbarnoch Föräldrardär det finnsett missbrukellerberoende.
Samverkanmedmödra-och barnhälsovårdsamtandraverksamhetersomkommeri
kontaktmedFöräldrarmedmissbruks-ochberoendeproblematikbehöverForbärtras.

Det saknasbredbaskompetensom riskbruk,missbrukochberoendehospersonal
inomvissaverksamheterinomsocialtjänstenochvårdenbehöverstärkasupp med
struktureradepåverkans-och behandlingsprogram.Socialtjänstenbehöverutveckla
gruppverksamheterochfamiljebehandlingmm.

12.7 spelmissbruk
Spelmissbrukär ett område där huvudmannens ansvar är oklart. Det förekommer
att rättendömt tillkommunensfördelmenocksådomarsomdömt till landstingets
fördel.I Västmanlandhänvisarmerpartenavkommunernatill landstingetnären
klientansökerom hjälpförspelmissbruk.Ett paravlänetskommunererbjuder
Öppenvårdsbehandlingförspelmissbruk,bådeindividuelltoch i grupp.

I BeroendecentrumVästmanlandsuppdragingårintespelmissbruk.De nationella
riktlinjerna "Vårdoch stöd vid missbruk och beroende" tar inte upp frågan kring spel.
Frånoch med2015 ingårspelom pengari länsstyrelsensANDT-strategi.

Eftersomdet saknasklaranationellariktlinjerFörvemavhuvudmännensombör
ta ansvar för behandling av spelmissbruk behöver kommunerna och landstinget
gemensamt utreda hur vården ska organiseras i länet, på ett för befolkningenjämlikt
satt.

12.8Äldre
Forskningenvisaratt alkoholskadorsamtpsykiskohälsaökarhosäldre.Denvisarockså
att kunskapenom hur vanligtalkoholproblemär blandäldreär dålig.Äldreremitterasi
mindreomfattningän yngretillvårdellerbehandling.

18 Hem Förvärd och boende
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Samtal med äldre har visatatt äldre inte får frågor om alkoholäven om det skullevara
befogatochatt, ävennärvårdpersonalupptäckeralkoholproblemdrarmansigföratt
göranågotåt detta.

Studierochrapporteromäldreomsorgochmissbrukvisarpå bristandekunskaperhos
personal inom kommuner och landsting, brist på riktlinjerlpolicy för arbetet, bristande
samarbetemellanoch inomkommunerochlandstingsamtatt detofta år upp till
omsorgspersonalenatt lösaproblemet.

Socialstyrelsensriktlinjer "Vårdoch stöd vid missbruk och beroende" drar ingen övre
gränsnär detgällerinsatserutifrånålder.Hälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
skaerbjudapersoneröver65 år sammamöjlighettillvårdochbehandlingsomandra
personermedmissbruks-ellerberoendeproblematik.

Inriktningeni länetbordeförde kommandeårenvaraatt kompetensutveckla
biståndshandläggare,cheferochövrigpersonal.Det bordeävenrasframriktlinjer/
policysförarbetetmedäldreochderasalkohol-ochdrogvanorsomett stöd för
personalen i deras arbete samt för att vid revideringav överenskommelsen2018 kunna
följauppvilkenutvecklingsomskett i länet inomområdet.

12.9 Brukarmedverkan
Staten ställer högre och högre krav på att det ska erbjudas och finnas brukar, patient-
och anhörigmedverkani verksamheternaoch i patientsåkerhetsarbetet.Verksamheterna
bör bjudain till fokusgrupper,olikavarianteravbrukarmedverkanochleller
brukarrevisioner. Erfarenheter har visat att det kan ñnnas svårigheter med stabilitet hos
brukarråden. Ekonomi och finansiering av brukarrådens insatserdiskuteras och bör
finnas budgeterat hos kommuner och landsting.

Det är angelägetatt bådahuvudmännenutvecklarkonkretsamverkanmed
frivilligorganisationernaoch tar tillvaraderaskompetensocherfarenhet.Forskningen
visaratt fleraaktiviteterär nödvändigaför att fåen fungerandestrukturför inflytandet.
Kommunenoch landstingetbörökasinakunskaperom hurbrukatinflytandeuppnås
ochvilkahindersomståri vägenförett fungerandebrukatinflytande.

12.10 Kompetensutveckling
De nationellariktlinjernaförmissbruks-och beroendevården”Vårdochstödvid
missbrukochberoende,2015”tydliggörbådahuvudmännensansvarinommissbruks-
och beroendevården.UtifrångranskningavforskningrekommenderarSocialstyrelsen
hälso-ochsjukvårdenochkommunernassocialtjänstanvändandeta_vspecifikametoder
förmissbruks-och beroendcvården.Vissaavdessametoderkräverkompetensutveckling
avpersonaleninombådehålso-ochsjukvårdenochkommunernassocialtjänst.Ett
utvecklatlänssamatbeteför kompetensutvecklinginomområdetkan varaen vågatt
samla resurser.

För första gången har Socialstyrelsen i riktlinjerna "Vård och stöd vid missbruk och
beroende, 2015" genomfört prioriteringar av de metoder som används. Priotiteringen
innebär att förhållandevismer resurser bör fördelastill högt rangordnade metoder än
tillmetodersom harfåtten lågrangordning.
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Landstingets Lärcentrum erbjuder idag utbildning inom vissaområden även till
kommunernas personal. Inom missbruks- och beroendevårdenär SIP” och MI” de
utbildningarsomerbjudsavLärcentrum.Diskussionerpågåromen eventuellutökning
av dessa metodutbildningar.

12.11 Samlokaliserade mottagningar
Socialstyrelsengör bedömningen att rekommendationerna i de revideradenationella
riktlinjerna" kommer att krävautökad samverkan, både mellankommuner och
landsting, och mellan olika kommuner. Det är viktigt med samarbetemellan
socialtjänstensmissbruks-och beroendevård och hälso- och sjukvårdenspsykiatri,
beroendevårdochprimärvårdföratt kunna införariktlinjernai verksamheterna.Vidare
kan det innebäraatt småkommunerbehöversamarbetaFöratt kunnaerbjudaett
bredareutbud avinsatsersamten integreradvårdoch behandling.

I mångafallbör läkemedelsbehandling,psykologiskoch psykosocialbehandlingoch
psykosocialtstöd gessamtidigt och vård- och behandlingsplanerbehöversamordnas.
Dettaställerkravpå kommuneroch landstingatt lokalttillgodosebehovenavsåväl
medicinsk,psykologisksomsocialutredningochdiagnostiksamtgemensamoch
individuellvårdplaneringochbehandling.Erfarenheternafrånutvecklingenav
samverkandevårdsystem,tillexempelfrånStockholmsintegrerademottagningar,är att
landstingetoch kommunerkanspararesursergenomen ökadsamverkan.

För att säkerställaen smidi och inte rerad samverkan rekommenderasen or aniserin3 8 B 8
genomfastastrukturersomexempelvissamlokaiiserademottagningarsomuppfattas
som lättillgängligaochsombemannasavpersonalfrån bådehälso-ochsjukvårdenoch
socialtjänsten..

13. STRUKTUROCH ANSVARFÖR SAMVERKAN
Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelser och rutiner Församverkan är
välkändaoch fungerarinterntmellanolikaFörvaltningarochverksamheterinomden
egna organisationen. Om landstinget eller kommunen tecknar avtal med någon annan
och överlåteruppgifterde har ansvarFörskadennaöverenskommelsetillämpas.

Nedan beskrivs hur samverkan organiseras i Västmanlands län.

13.1Samverkan på Iänsnivå

13.7.1Förtroendevalda "> '
Huvudmyndigheten, det vill sägapolitiska Företrädareför länetshälso- och sjukvårdoch
socialtjänstharett ansvarFöratt initieraoch följaupp strategiskaochlänsgemensamma
utvecklings-ochsamverkansfrågor.

19 SamordnadindividuellPlan
20 Motiverandeintervju
2i Nationellariktlinjer,Vårdochstödvid missbrukochbero-ende.Stödför styrningochledning.2015.
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I Västmanlandär styrelsenFörVästmanlandskommuneroch landsting(VKL)det
länsgcmensammaorganetförsamverkan.VKLzsstyrelsekan rekommenderaparterna
att fattabeslutochdet ärsedanlandstingetochkommunernasomfattardet politiska
beslutet.

Vård-ochomsorgsberedningenärett politisktforumförsamverkanmellanlandstinget
ochkommunernai länet.Uppdragetär blandannatatt uppmärksammabristeri
samverkan,undanröjahinderFörsamverkanochstöttautvecklingenavvårdoch
omsorg i Västmanland.

13.1.2Uänstepersoner
PålänsövergripandenivåfinnsChefsforum(socialchefer,landstingscheferoch
tjänstepersonerfrånVKL)föratt behandlagemensammasamverkansfrågormellan
kommunernaoch landstinget.

OmrådensomChefsforumFöljerupp ärexempelvis:
° Att ansvaraföruppFoljningenavöverenskommelsernaochrapporteratillden politiska

nivån.

' Sammansättningoch arbetsformerFörlokalaledningsgrupperförsamverkan
' AktiviteterFöratt stärkasamverkanmellanhuvudmännen,tillexempelgemensam

kompetensutveckling
- Attpå systemnivåföljaupp att personersomär i behovavsamordnadeinsatserfårdet

och analyserabristersom upptäcksi samarbetet
° Chefsforumsrepresentantansvararföratt frågorsom behöverdelgesochbehandlasi

den egnaorganisationenförsvidaredit
° Följerutvecklingeninomområdet

13.2 Samverkan på lokal nivå

13.2.1 Tjrlinstepersoner
Pålokalnivåskadet finnasen ledningsgruppförsamverkanbeståendeavchefer
frånkommunenoch landstinget(vårdcentralochpsykiatri)sommötsregelbundet,
minst tvâ gånger per termin. Socialchefen(alt den chef som socialchefenutser) är
ansvarigFöratt varasammankallande.Gruppenutservemsomskavaraordförande,
hur minnesanteckningarskrivssamttillvilkadeskaspridas.Det ärviktigtatt även
representanterFörandraaktörerfrånden lokalanivånbjudsin att deltai samverkan,
det kanvaraFörsäkringskassan,arbetsförmedlingen,safnordningsförbunden,polisen
ochskolan.RepresentanterFörde länsgemensammaenheternaBeroendecentrum
Västmanland,RättspsykiatriVästmanlandoch Hjälpmedelscentrumbjudsinvid behov.

LedningsgruppenFörsamverkanhar i uppdragatt utformaen handlingsplanmed
utgångspunktfråndennaöverenskommelse.I handlingsplanenskaåtgärderna
Förhur samarbetetskautvecklasdokumenteras.Resultatetavsamarbetetur ett
btukarperspektivskabelysas.Informationspliktom Förändringarhoshuvudmännenbör
skrivas in i den lokala handlingsplanen.
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Handlingsplanenskaårligenföljasuppoch reviderasoch resultatetskarapporterastill
Chefsforum som i sin tur rapporterar till Vård- och omsorgsberedningen.

Behovetav samverkanpå kommunnivån gällersåväl:

' övergripandegemensamplanering

° infotmationsskyidighetomplaneradeverksamhetsförändringar

' anordnandeavgemensamkompetensutveckling

° stimuleraochföljaupp detsamarbetesomskerpå individnivå

' analyseraoch åtgärda de brister som upptäcks i samarbetet.

Arbetet ska utgå ifrån en god kännedom om målgruppens behov, som återkommande

skainventerasoch liggatillgrund förplaneringsarbetet.

14. DELAKTIGHETOCH INFLYTANDEFÖR PATIENTER,
BRUKAREOCH ANHÖRIGA

Det finns ett starkt uttalat önskemål från nationell nivå att organisationer för
patienter, brukare och anhöriga ska ha större delaktighet och ett ökat inflytande på
de verksamheter,somharbetydelseförindividenslivskvalitetochhälsa.Patient-,
brukar-och anhörigerfarenheterbehöverbli en naturligdeiavkvalitetsarbetetpå
lokal- och länsnivå. Deras inHytande och delaktighet ska öka, både individuellt och på

organisationsnivå.

14.1 Organisationer
Det är särskiltviktigt att de lokala ledningsgtupperna för samverkanregelbundet möter
de patient-, brukar- och anhörigorganisatioiter som finns regionalt och lokalt för att

stimulerartill infiytande.

Organisationer för patienter, brukare och anhöriga i Västmanland har bildat ett nätverk

kallar Västmanlands samverkan för psykisk hälsa (VSPH) för att samordna sitt arbete

blandannat i kontaktermedkommuneroch landsting.

14.2Individen
Den enskildesdelaktighet och inflytande ska öka. Patienters, brukares och anhörigas
synpunkter på verksamhetsnivåbör inhämtas, följasupp och användas för fortsatt
kvalitetsutveckling.

15. AVVIKELSER
Den som uppfattat att det skett avvikelse från det man kommit överens om ska göra

rapportering enligt respektivehuvudmans rutin.
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16. TVISTER
Tvistermellanparternasom intekan lösaspå handläggan/behandlar-/läkarnivåska
i förstahand lösasmellanansvarigachefer.Densomuppleveratt någon/någraav
parterna i samverkansarbetetavvikerfrån de rutiner som man fastställt för arbetet, ska
aktualisetaen avvikelserapporteringenligtgängserutiner.

Tvistefrågorsomär avprincipiellkaraktärochsomintekan lösaslokaltkanlyftasav
chefernatill länetsChefsforumFörberedningochFörslagtillåtgärd.Om tvistskulle
uppkomma som inte kan lösasav Chefsforum ska ett medlarråd tillsättas, det utses av
landstingsdirektörenochdirektörenförVKL.

17. UPPFÖLJNING
De lokalaledningsgruppernaförsamverkanskaårligenrapporteratillChefsforum,
som sedani sin tur rapporterartillVård-ochomsorgsberedningen,hursamverkanhar
bedrivitsutifrånintentionernai dennaöverenskommelse.

18. GILTIGHETSTIDOCH UPPSÄGNING
Dennaöverenskommelsegällerfrånochmed 1januari2016till ochmed31 mars
2018.

Viduppföljningkanförändringari lagstiftning,nyanationellariktlinjermedmera
upptäckas,vilketkan innebäraatt en kortareuppsägningstidmed tre månadersvarselär
nödvändig.Iannat Fallgälleratt uppsägningkanskemedsexmånadersvarsel.
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Bilaga I

VERKSAMHETERNASHUVUDSAKLIGAANSVAR

Huvudsakligansvarsfördelning
Föratt samverkanskakunnafungerabehöverrespektivepartkännatillbådesitt eget
och övrigahuvudmäns ansvar.Nedan beskrivsparternas huvudsakligaansvarsfördelning
utifrån lagstiftning och verksamhet. Här beskrivs även Polisens, Kriminalvårdens,
Arbetsgivarnas,Försäkringskassans,ArbetsförmedlingensochSiSansvarävendå
de inte är parter i denna överenskommelse.Detta för att åskådliggöraen helhet i
ansvarsfrågornarunt personermedmissbrukellerberoende.

KOMMUNERNA
Varjekommunsvararförsocialtjänsteninomsitt område.Kommunenhar det yttersta
ansvaretföratt de somvistasi kommunenfårdet stödochdenhjälpsomde behöver.
Dettaansvarinnebäringeninskränkningi det ansvarsomvilarpå andrahuvudmän.

Kommunenhar ansvarföratt bedrivauppsökandearbeteriktattillsåvälungdomarsom
vuxna. Det uppsökande arbetet måste organiserasoch utformasutifrån lokala behov
och Förutsättningaroch ska ske i samverkan både inom kommunen och med andra
aktörersåsomhälso-ochsjukvård,hyresvärdar,närpolisochföreningsliv.

Personalen inom kommunen, framförallt inom socialtjänsten, äldreomsorgen och
skol- och fritidsverksamheten ska ha kunskap om risk- och missbruksbeteende. Det
skafinnasändamålsenligaochskriftligarutinerför informationsöverforinginom
kommunen.

Socialtjänsten
Samhälletssocialtjänstskallpå demokratinsochsolidariterensgrundfrämja
människornas

' ekonomiskaochsocialatrygghet,
° jämlikhet i levnadsvillkor,

° aktivadeltagandei samhällslivet.
Socialtjänstenskall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
socialasituation inriktas på att frigöra och utvecklaenskildasoch gruppers egna
resurser.Verksamhetenskallbyggapå respektför människornassjälvbestämmanderätt
och integritet. l

Vid behov är det viktigt med samverkan inom socialtjänstensolika områden kring
personer med missbruk och/eller beroende.

När denenskildehar behovav insatserbådefrånsocialtjänstenochfrånhälso-och
sjukvårdenska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en samordnad
individuell plan (SIP)”'.

22. SeSamordnadindividuellplanbilaga2 idokumentei.
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Socialnämndenskallaktivtsörjaföratt denenskildefårdenhjälpochvårdsomhan
eller hon behöver för att komma ifrån missbrukar. Nämnden skall i samförstånd med
den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Socialtjänstenskaha rutinerföratt regelbundetochstruktureratidentiñerarisk«
ochmissbruk.Den enskildeskagesstödatt utifrånegnavillkorochmållevaett så
självständigtochaktivtlivsommöjligt.Dettakräverindividanpassadeochflexibla
formerforstöd,vägledningoch i vissafallävenomvårdnaddå personerhar mycket
varierandebehov utifrån exempelvismissbruk och/eller beroende.

individ-och familjeomsorgen
Individ-ochfamiljeomsorgen(IFO)är den avdelninginomkommunenssocialtjänst
somhar det ytterstaansvaret.Någraavde ansvarsområdensomoftastfinnsinom
kommunernas IFO-verksamheter är barn och unga, ekonomiskt bistånd, Familjerätt,
missbruk och beroende. Socialtjänsten ska även ge stöd till våldsutsatta kvinnor,
barnsombevittnarvåld,övrigabrottsoffersamtmänsomutövarvåld.Någraviktiga
uppgifteri lFOrsarbetemed missbruksftågorär att identifieraföräldrarsmissbruk,
hittavägaratt arbetaförebyggandeochmedtidigupptäcktsamtatt finnaverksamma
insatserförungamed missbruk.Dettagöratt det är extraviktigtatt uppmärksamma
problematikenmed risk-,missbrukellerberoende-problematikinomalladelarav
IFO:s avdelningar, inte bara på vuxensidan utan också inom barn-och ungdom och
Familjerätt.I olikaundersökningaruppskattasatt minsten tredjedelavde somfår
ekonomisktbiståndhar rnissbruksproblem.Dethar underdesenasteårenskett
en utvecklingavöppna insatserinomkommunernasmissbruksvård.Individ-och
familjeomsorgenhar ansvarforatt initieratvångsvårdenligtLVUochLVM.Det sker
genomutredningoch ansökantill Förvaltningsrättensombeslutaromvårdskagesmed
stöd av lagen.

Äldreomsorgen
Socialnämnden(nämndorganisationenoch benämningvarierari olikakommuner)
skallenligtsocialtjänstlagenverkaforatt äldremänniskorfårmöjlighetatt levaoch
bo självständigtunder tryggaförhållandenochha en aktivochmeningsfulltillvaro
i gemenskapmedandra. Insatserfrånhemtjänstengesforatt underlättaför den
enskildei den dagligalivsföringenoch i mångafallävenforatt det skavaramöjligtför
denneatt bo kvari det egnahemmet.Tillhemtjänstensuppgifterhör bådeinsatserav
servicekaraktäroch personlig omvårdnad. Kommunen har ocksåenligt socialtjänstlagen
skyldighetatt inrättasärskildaboendeformerförserviceochomvårdnadfor
äldre människor som behöver sådant stöd. I särskilda boendeformer (inklusive
kortfidsboende)har kommunenett hälso-ochsjukvårdsansvar.Fastvårdkontakrska
utsesom denboendebegärdet ellerom vårdgivarenanseratt det föreliggersådant
behov”.

Kommunensansvaromfattarintesådanhälso-ochsjukvårdsommeddelasavläkare.
I såvälhemtjänstsom i särskildboendeformfinnspersonermedmissbruks-och
beroendeproblematik.

23 l enlighet med HSLlPatientlag(1014:821)
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Kvaliteten i äldreomsorgen är beroende av en väl Fungerande samverkan med såväl
individ-ochfamiljeomsorgensom medhälso-ochsjukvårdeninomlandstinget.
Detta är särskilt viktigt när personer inom äldreomsorgen har missbruks- eller
beroendeproblematik.

Omsorg om person er med funktionsnedsätrningar
Socialnämnden (nämndorganisarion och benämning varierar i olika kommuner) skall
enligtsocialtjänstlagenverkaföratt människorsomavBøsiska,psykiskaellerandraskäl,
exempelvissamsjuklighet,möterbetydandesvårigheteri sinlivsföringfårmöjlighet
att delta i samhälletsgemenskap och levasom andra. Socialnämndenska medverka till
att denenskildefåren meningsfullsysselsättningochett boendesomär anpassatefter
hans/ hennes behov av stöd. Kommunen ska tillhandahålla boendestöd i vardagen, om
det behövsför att den enskilde ska nå en skäliglevnadsnivåoch inrätta bostäder med
särskildserviceför dem som behöver ett sådant boende.

BoendestödlStödteam
Boendestödutövertraditionellhemtjänstgesblandannattillpersonermedpsykisk
funktionsnedsättning,medmissbruksproblemellertillpersonersomavandraskäl
harbehovavstödföratt kunna hanteratillvaron.Stödetkangällavardagssituationeri
bostaden, i närsamhället, på fritiden och i kontakter med vårdgivare. Stödet beviljas och
utformasgenomatt vägledaoch motiveradenenskilde.I vissafallkandenenskildes
psykiskafunktionsnedsättningarochfellermissbruks-ochberoendeproblemvaraså
omfattandeochsammansattatt det kanvaraextremtkompliceratatt geett adekvat
stöd.exempelvisviddestruktivabeteenden.Det kanhandlaomstorasvårigheteratt
etablera kontakt, skapa motivation att nå ett självständigt liv med god livskvalitet
samt förmå den enskilde att bryta sin isolering.I dessafallkrävsatt personalen har
speciellkompetensgenomlöpandefortbildningochhandledning.Det är också
viktigtatt utredningochanalysavproblemochbehovfortsätterkontinuerligtunder
insatsensgång samt att allt sker i samverkan med den enskilde.Samverkanoch
gränsöverskridandearbete mellan olika avdelningaroch enheter är viktig.
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LANDSTlNGET
inom landstingetskadetvaranaturligtatt ställafrågorkringlevnadsvanor.För
personermedriskbrukavalkoholkandet räckamedenklafrågoromalkoholvanorna
samten kortrådgivningföratt genereraen minskningavalkoholkonsumtionen.
Enligt Socialstyrelsensriktlinjer” tillhör dessainsatsernågra av de mest effektiva
Förebyggandeinsatserna inom sjukvården. Det är viktigt att man vid förskrivandeav
beroendeframkallandemediciner vid till exempelångesttillstånd tar hänsyn till eventuell
korstoleransdå människormedjust desymptomeniblandhar detpga.missbruk/
beroende.Försiktighetbör iakttagas.

Enligthälso-ochsjukvårdslagenskahälso-ochsjukvårdenmedicinsktutredaoch
behandlasjukdomarochskador.Arbetssättetskautmärkasavdelaktighetfrånden
enskilde.Fastvärdkontaktskautsesom patientenbegärdet elleromvåtdgivarenanser
att det Föreliggersådantbehov”. Detskafinnasändamålsenligaochskriftligarutinerför
informationsöverföring och gemensam vårdplanering inom och mellan primärvården,
den specialiseradeberoendevârden, psykiatrin och socialtjänsten”.

Landstingethar tagitbeslutom tillgångtill hälso-ochsjukvårdförasylsökandevilket
äveninbegripetmissbruks-ochberoendevård.

Primärvården
Primärvårdenskaerbjudaen välfungerandeforstalinjenshälso-ochsjukvrd. Det
innebäratt systematisktarbetaförebyggandemedtidigupptäckt,stödoch behandling
avlivsstilsrelateradohälsapå individnivå,samtutveckladet förebyggandearbetetmot
alkoholochpsykiskohälsa.Vidareskaprimärvårdengekunskapom egenvârdoch
medverkatill tidigupptäcktavbarn somfar illa.I arbetetingårävenatt arbetamed
behandlingavpersonermedriskbrukoch behandlingavdesomatiskaochpsykiska
problemsomär relateradetill missbruk/beroende.Socialtjänstenska,i samrådmed
den enskilde, kontaktas i ett tidigt stadium. Vid alkoholberoendel missbruk och
narkotikabrukskadetHnnastydligariktlinjerförhur samverkanskasäkerställas
ochvilkasamverkanspartnerssombör kontaktas.Vidbehovskasamverkanmed
socialtjänstenoch/ellerkriminalvårdenske.Vidkompliceratberoendetillstândkan
personenremitterasför bedömninginomVuxenpsykiatrinsspecialiseradeberocndevård,
enligtgällandesamverkansavtal.

Läkemedel
Förskrivningen av särskilt smärtstillande beroendeframkallande läkemedel (tramadol)

_ har tidigare varit mycket hög i Västmanland men har minskat de senaste åren. Antalet
— patienter som brukar tramadol är idag 5.613 mot 10.407 år 201 1.

Ansvaret for utsättande av beroendeframkallande läkemedei åligger i första hand den
läkare som insatt desamma.

24 Socialstyrelsensnationellariktlinjerför ltälso-och sjnlcdomsförebyggandemetoder2012samtnationellariktlinjerför
missbmks-och baroendevåtden2015

25 [enlighetmedl-ISUPatientlag(2014:821)
26 Se även kapitel Samordnad individuell plan, bilaga 2
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Beträffandeläkemedelsberoendeär Beroendecentrum Västmanlandi första hand
konsulrstödförprimärvården.Om nedtrappningutifråndeföreslagnaåtgärdernainte
Fungerar,skickasremisstillpsykiatrin.När abstinensfaseninnebären medicinskfara
ska patienten avgiftasinom psykiatrin eller invärtesmedicinberoende på tillstånders
allvarlighetsgrad.

Barn- och ungdomshälsan
Barn-och ungdomshälsanären förstalinjensvårdinsatsfår barnoch ungdomar
med lätt till måttlig psykiskohälsa.Verksamhetenärorganiseradunder barn-och
ungdomspsykiatrin, är länsomspännande och finns på flera orteri länet. Verksamheten
tar emot patienter främstviahänvisningfrånvårdcentralerochSkolhälsovården
ocharbetarmedkorta ochriktade insatser.Vidbehovkanverksamhetenremittera
vidaretillbarnpsykiatrin. Barn-och ungdomshälsanarbetarforatt förebyggaoch
tidigtupptäckaeventuelldrog-,alkoholmissbrukellerannatriskbeteendegenom
att ställariktadefrågor.Videventuellmisstankeom drog-elleralkoholproblematik
skainformationtillSocialtjänstensäkerställasi formavorosanmälan.Vidbehovav
screeningellerannanundersökninghänvisasungdomentillprimärvården.

Barn-och ungdomspsykiatrin
Barn-ochungdomspsykiatrinsuppdragär att gebarnpsykiatriskSpecialistvårdtill barn
och ungdomar i åldern O till och med 17 år. Verksamheten ska erbjuda såvälakuta
somplaneradevårdinsarsertillbarnoch ungdomarmed allvarligpsykiskstörning
ellerpsykisksjukdom.Insatsernakanomfatta bedömning,utredning,behandling,
rehabiliteringellervidareremittering,ochgesinom bådeöppen-ochslutenvården.
Verksamhetenskasamverkaoch samarbeta med vårdgrannaroch myndigheter och
vidbehovmedverka,ochkallatillSIP.i uppdragetingårävenatt erbjudastöd
ochkonsultationtill vårdgrannarsombehöverbarn ochUngdomspsykiatrisk
specialkompetens.

Barn-och ungdomspsykiatrinhar uppdragatt Förebyggaochtidigtupptäckadrog-inkl.
läkemedel-ochalkoholmissbrukgenomatt ställariktadefrågorom egetbrukellerbruk
i omgivningenvidallatyperavpatientkontakterbådeinomöppen-ochslutenvård.Vid
läkemedelbehandling ska läkemedelslistanuppdateras regelbundet,samt Förbrukningav
läkemedelskakontrollerasvid receptförnyelse.Barn-ochungdomspsykiatrinerbjuder
drogscreeningvidmisstankeutifrånanamnestiskauppgifterellersvårbedömttillstånd.
Drogscreeningkanerbjudasävenvidstart avpsykologiskutredningellermedicinsk
behandling.Vid positivtresultatgerverksamhetenstöd ochvägledningtillannan
kvalificeradhjälp.Orosanmälanskickastill Socialtjänsten.

Barn- och ungdomskliniken
Barn-och ungdomsklinikensuppdragär att bedrivahälso-ochsjukvårdför barn
och ungdomar0 tillochmed 17år i Västmanland.Hälsovårdsuppdragetgälleratt
utarbeta metodik och rutin för barnhälsovårdsverksamheteni länet och att bemanna
barnavårdcentralernamedbarnläkarkottsult.l hälsoochvårdsuppdragetingårockså
att ta fram hälsoråd till allmänheten i samverkan med primärvården, skolan och andra
samarbetspartners.
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I sjukvårdsuppdragetingåratt gespecialistsjukvårdinombarnmedicini närasamverkan
medprimärvården,barn-ochungdomspsykiatrinsamtregionsjukvården.

Vuxenpsykiatrin
Psykiatrinskaerbjudaspecialiseradpsykiatriskvårdförlänetsinnevånare.Psykiatrins
arbetssätt ska utmärkas av samverkansåvälinternt som med vårdgrannaroch andra
samverkanspartners.Rutinerskafinnasförett samlatansvarstagandeFörpersonervilka
har behovavinsatserfrånHeraaktörer.Det ärviktigtatt i varjesamverkansärendedär
behovfinnsupprättaen skriftligsamordnadindividuellplansomtydligtangervilken
huvudman som är ansvarigför de olika insatserna. Konsultation och kompetensstöd ska
erbjudasvårdgrannarochandraverksamheter,särskiltprimärvården.Vidbehandlingav
personermedkomplexavårdbehovpå grundavpsykiskstörningochmissbrukskadetta
ske samtidigt och integrerat i samverkan med andra aktörer, exempelvis socialtjänsten.

Den specialiseradeberoendevårdenär organiseradunderVuxenpsykiarri
Västmanland vilken ansvarar Föratt utreda och behandla personer med svår eller
kompliceradmissbruks/beroendeproblematikavseendeElikOhOi-r,narkotika-eller
läkemedelsmissbruk.Beroendevårdenska aktivt medverka till att insatserna för personer
medkomplexavårdbehovpgapsykiskstörningoch missbruk/beroendeär samordnade
och att det Finns dokumenterade, ändamålsenliga rutiner med vårdgrannar och andra
sarnverkanspartnersi varje kommun.

Beroendecentrum Västmanland

Beroendecentrumerbjuderutredning,behandlingsamtnedtrappningoch avgiftning
avpatientermedsvåraberoendetillståndochsamtidigannanpsykiatriskoch!eller
somatisksjukdom.PolikliniskabstinensvårderbjudsFördepatientersominteär i behov
av heldygnsvård.Möjlighet till psykologiskoch neuropsykiatriskutredning finns på
Beroendecentrum,dettagörsefterbedömningavpsykologochläkare.

Substitutionsbehandlingkanefterutredningochbedömningerbjudaspatienter
medminstett årsdokumenteratopiatmissbruk.Utredninggörsi samverkanmed
socialtjänsten.

Konsultationochsamverkanmedvårdgrannaringåri verksamhetensuppdragoch i
detta ingårocksåvissbemanningpå Irismottagningen,Västeråsmissbruksmottagning,
SpindelnochTreklövern.

Avdelning97
Avdelning91 är en avdelningmedhuvudsakliginriktningmot missbruk]beroende.
Avdelningenerbjuder abstinensvård både planerat och vid akut behov.Planerad
inskrivning för abstinensvård sker i samverkan med Beroendecentrumoch
Socialtjänstenenligtsärskildöverenskommelse”.

27 Se Samordnad individuell Plan i bilaga l
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Övrigspecialistsjukvård
Det råderen översjuklighetnärdet gällersomatiskabesvärhospersonermedmissbruk.
ÄvendensomatiskaspecialistsjulwårdenansvararFörtidigupptäcktavmissbruk.
Allpersonalskaha kunskapom riskbruk,missbrukochberoende.DettaFöratt
kunna informerapatienternaomskadeverkningarnaochom samhälletsstödinsatser.
Vårdkedjanskasäkerställasgenomrcmissförvarande.

SAMVERKANKRLNGPERSONERMEDMISSSRUKELLERBEROENDEAVALKOHOL.i-IAHKOTLKA,M!DR+\BEROENDEFRAMKAUATJDEMEDEL,LÄKEMEDELELLERDOPE-lN(}S+'\e'!EDEL27



GEMENSAMTANSVAROCHSAMARBETE

Ungdomsmottagningarna
Ungdomsmottagningen(UM)riktarsigtill ungdomar13-23år ochbedrivsi
samverkanmellanlanstingochkommunen.UMskafrämjafysiskochpsykiskhälsa,
stärkaungdomari identitetsutvecklingensåatt de kanhanterasinsexualitetsamtatt
förebyggaoönskadegraviditeteroch sexuelltöverförbarainfektioner.Tillgångfinns till
barnmorska, socionom och läkare.

POLISEN
SMADIT(Samvcrkan mot alkohol och droger i trafiken) är en verksamhet som Polisen
i samverkan med kommunerna bedriver. Syftet är att minska antalet alkohol och
drogrelateradetrañkolyckorgenomatt erbjudavård.

I korthet går verksamhetenut på att få personer ertappade för tralikbrott som är
drogrelateradeatt, genommotivationssamtal,blimottagligaförvårdoch inom24
timmar få en kontakt med beroendevården.

Tankenär att försökapåverkaförarnaatt gå in i en behandlingsfasnär manärsommest
mottagligförhjälp.

IRIS är en samverkansformmellan polis och VästeråsStad som riktar sig till ungdomar
upp till20år.FrånpolisenssidainitierassamverkanoftastmedIRISgenomatt polisen
anttäffaren ungpersonpåverkadavdroger.KontakttasmedIRISochmöjlighetfinns
att ingå i ett behandlingsprogram.

MUMIN är en verksamhetsombyggerpåsamverkanmellankommunochpolisoch
syftartillatt personersommisstänksför narkotikabrott(egetbruksamtinnehav)
snabbt ska lotsas till vård och behandling. insatserna ska riktas mot personer i åldern
[5-25 år och har goda resultat för ungdomar upp till 18 år.

KRIMINALVÅRDEN
Kriminalvårdenhar ansvarförverkställighetavstraffi fängelse,frivårdsamtför
omhändertagandeavintagnapå häkte.Verksamheteninriktaspå åtgärdersåsom
behandlingsprogram och sysselsättningsom syftar till att påverkaden dömde att
inte återfallai brott. Kriminalvårdenhar inte ansvarförvårdochbehandling,det
åvilarandrahuvudmän.Sedan1974råderden såkalladenormaliserings-principen
beträffandesjukvårdochmedicinskbehandlingav kriminalvårdensklienter.
Principen innebär att dömda till kriminalvårdspåföljdinte skallsärbehandlasmed'
avseendepå tillgångtillsamhällsserviceutan skallha sammatillgångtillsocialtjänst,
bostadsförmedling,sjukvårdocharbetsmarknadsåtgärdei'somandra.Kriminalvården
ska, vid sidan om återfallsförebyggandeåtgärder,svara för att dömda får den sjukvård
de behöver,menhar ingenskyldighetatt självabedrivahälso-ochsjukvård.Av
praktiskaochsäkerhetsmässigaskålbedriverkriminalvårdenändåvisshälso-och
sjukvårdi anstalterochhäkten.Vidbehovavannanvårdän densomkantillgodoses
genom kriminalvården är det sjukvårdshuvudmanncns sak att tillhandahålla denna.
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Kriminalvårdenharmyndighetsforordningochriktlinjersom pekarpåsamverkanmed
andramyndigheterochsamhällsorgan.

Frivården
Frivårdenbedriverkriminalvårdi frihet.En frivårdspåfijljdkan innebäraatt klienten
dömstillskyddstillsynmedellerutanföreskriftom tillexempelbehandlingeller
programverksamhet. Behandling eller program sker genom kommunens, landstingets
ellerfrivårdensförsorg.Skyddstillsyninnebärbådestödochkontroll.Misskötsamhet
sanktioneras.Klientcrsomblivitvillkorligtfrigivnafrånanstaltochställtsunder
övervakninghar ävenkontaktmedfrivårdenochkanerbjudasprogramverksamhet
samtmotiverastillövrigakontaktermedsamhälletsaktörer.En annanfrivårdspåfoljd
är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård, vilket är en
mer regleradformavskyddstillsyn.En behandlingsplanupprättasdå infordomoch
innehållerbeskrivningavvårdinnehåll,behandlingstid,reglergällandedrogkontroll
samt åtgärdervidmisskötsamhet.Kontraktsvårdupprättasi närasamarbetemed
socialtjänstoch i förekommandefallberoendevårdensamtklienten.Kriminalvården
står för behandlingskostnaden för 2/3 av det alternativa fångelsestraffet som domstolen
meddelati dom. Kontraktsvårdkräveren ansvarsforbindelsefrån kommunenpå
den delav behandlingsplanensominte rymsinomKriminalvårdcnskostnadsansvar.
Misskötsamhetmot behandlingsplanenochandraåliggandenkan ledatill att alternativt
fängelsestraffdömsut.

STATENSINSTITUTIONSSTYRELSE(SiS)
SiSbedriverbehandlingutifrånLVUoch LVMochbehandlarpersonermedredan
identifieradealkoholochnarkotikaproblent.Målgruppenharoftaett långvarigt
ellerdestruktivtmissbruksomi en akutfasbehövermedicinsktomhändertagande
medabstinensbehandling.Vanligtförekommandeformålgruppenär missbruk
i kombination med psykiskaproblem där pågående missbruk utgjort hinder for
kommunens behandlingsplanering och möjlighet till utredning i öppnare former.

Under LVM-tiden erbjuds samtliga klienter en utredning som ger stöd för planeringen
av§27-vérdenoch förvårdinsatserefterLVM.Närdetgällerbehandlingförmissbruk
respektivepsykiskafunktionshinderforordasensamordningavinsatsermellan
huvudmännen. Då SiS tillsammans med socialtjänstenbedömer att en samordnad
individuellplanbehöverttpprättas,foratt denenskildeskafåsinabehovtillgodosedda.
tas kontakter med landstinget (enligt 3 f§I-IoS).Ett av SiSuppdrag är att motivera
klienten till fortsatt frivilligbehandling i öppnare former.

ARBETSGIVAREN
Arbetsmiljölagen, AML, ger arbetsgivaren långtgående ansvar för att arbetsmiljön är
tryggochsäker.Arbetsgivarenskavidtaallaåtgärdersombehövsföratt förebygga
ohälsaocholycksfall.I dettaingårinformationtillallpersonalsamtutbildningav
arbetsledare och chefer i att tidigt upptäcka och hantera drogproblem. Det ska finnas
en planfor hur rehabiliteringsarbetetskaorganiseras.Kommunernaoch landstingetär
storaarbetsgivareochskafungerasomgodaförebilderförandraarbetsgivare.
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FORSAKRINGSKASSAN
Försäkringskassan(FK) har ett generellt ansvarför att klarläggarehabiliteringsbehover
för en försäkradpersonsomdrabbatsavsjukdomellerskadaochsomfårersättning
frånFK.FK:suppgiftär att samordnade insatsersomandraaktöreransvararföroch
medverkatillatt deåtgärdersombehövsföreneffektivrehabiliteringvidtas.Däremot
är FKinteen rehabilireringsalctör.RepresentantfrånFKadjungerasvidbehovtillde
lokala ledningsgruppetna för samverkan.

ARBETSFORMEDLINGEN
Arbetsförmedlingenskasamverkakringpersonermedsocialmedicinskt
funktionshinder,därmissbrukoch/ellerkriminalitetingår.Arbetetskavaraen delav
den socialarehabiliteringenochsamverkansparterkringdennamålgruppär socialtjänst,
hälso«ochsjukvårdochkriminalvårdmedHeta.RepresentantfrånAFadjungerasvid
behovtill de lokalaledningsgruppernaförsamverkan.

SAMORDNlNGSFÖRBUND

Rehabilitering och samverkan
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstinget Västmanland, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen bildat tre samordningsförbund, Norra Västmanlands
samordningsförbund(Skinnskatteberg,Fagersta,Norberg,Sala,Surahammaroch
Hallstahammar) Samordningsförbundet Västra Mälardalen (Arboga, Kungsör och
Köping)samtSamordningsförbundetVästerås.

Syftetmedförbundetär att genomfinansiellsamordning

° underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av
samordnande rehabilireringsinsatserså att dessaska kunna förbättra sin förmåga att
utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning

' underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsomrâdet mellan
Försäkringskassa,Arbetsförmedling,LandstingochKommun.

Förbundetskastödjaoch utvecklasamverkanmellanparternainom
rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter
lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bland annat
fördjupade samverkansinsatseroch kompetensutveckling.

30 S1'\MVERKAF‘lKRii-IGPERSONERMEDMISSBRUKELLERBEliUHJD£AVALKOHOL,i-JARKOTIKÄ.ANDRABERDELJDEFRAMKALLAFJDEMEDELU.K[i'v‘.EDEl.ELLERDOP\":l:‘iGS:‘a1[U[l



Bilaga 2

LAGSTlFTNlNGoch FÖRESKRIFTER

FN:sBarnkonvention

Huvudprinciperna, artiklarna 2,3,6 och 12 i FN:s barnkonvention talar om barns rätt
att inte särbehandlas/diskrimineras,att barns bästaskakomma i första rummet vid
alla åtgärdersom rör barn, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att sägasina
åsikterochbli lyssnadetill. Barnkonventionenbelyserocksåföräldrarsrätt till stöd
när de utövar sitt Föräldraskapi artiklarna 5 och I8. Artikel 19 handlar om barns rätt
till skydd när de riskerar att fara illa. Om den enskilde har hemmavarandebarn, ska
anmälningsskyldighetentill socialtjänstenFöljas.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)(1982:763)
HSL sägeri 2§ att hälso-ochsjukvårdenskallbedrivassådenuppfyllerkravenpågod
vård.Vårdenochbehandlingenskallsålångtdetärmöjligt utformasochgenomförasi
samrådmedpatienten.Dettabetydermedandra0rdattvi ärskyldigaatt tillsammans
medpatientenupprättaenplanFördenbehandlingvi erbjuderpatienten.

Offentlighets-ochsekretesslagen
Blanddegrundläggandeprincipersomangesi 1 kap.1§SOLärattsocialtjänsten
skallbyggapårespektför människornassjälvbestämmanderättochintegritet.
Bestämmelsernai förstastycketatt nämndensinsatserFördenenskildeskallutformas
tillsammansmedhonomär avgrundläggandebetydelseför socialtjänstensarbete.
Varkennämndenellersocialarbetarnafårvidta insatser"överhuvudet”påklienter.
Undantagfrån dennahuvudregelfårgörasför att möjliggöraingripandetill underårigas
skydd. Detsamma gäller då det är Fråganom tvångsingripandenenligt LVU, LVM
ellerLPT.DetfinnsävenärendendärnämndenenligtlagellerFörordningärskyldig
att yttra sigoavsettdenenskildessamtycke.Såär fallettill exempeldådomstoleller
åklagarebegäryttrandefrånnämnden.Vidarefinnsmöjligheterattutandenenskildes
medgivandelämnainformationmellanmyndigheterinomsocialtjänstochhälso-och
sjukvård,dåsyftetäratthjälpaungdomarochpersonersommissbrukar.I förstastycket
framhållsvidareattsocialtjänstenvidbehovskallsamverkamedandrasamhällsorgan
samtorganisationerochFöreningar.Härvidböruppmärksammasattsekretesslageni
princip förbjuderutlämnandeavpersonligauppgifterrörandeklienternautanderas
samtycke.

Parientsäkerhetslagen(SFS2010:659)
Träddei kraft 2011-0l -01 ochinnebärett Förtydligandeavvårdgivarensansvaratt
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbeteoch arbeteför att förhindra vårdskador.

Socialstyrelsenharansvarattprövaklagomålfrånpatienter,hanterasåkalladLex
Maria anmälningar från vårdgivare.Lagen reglerarävenhälso-och sjukvårdspersonals
skyldigheter och Socialstyrelsenhar skyldighet att vid behovvidta åtgärdermot hälso-
ochsjukvårdspersonal.
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Socialtjänstlagen, SoL:
Medanledningavomfattningenharvivaltatt läggautdragur socialtjänstlagensom
bilaga.

I kap. Socialtjänstensmål
l § Samhälletssocialtjänstskallpå demokratinsochsolidaritetensgrundfrämja
människornas
-ekonomiskaochsocialatrygghet,
-jämlikhet i levnadsvillkor,
-aktivadeltagandei samhällsliver.

Socialtjänstenskallunderhänsynstagandetillmänniskansansvarförsinochandras
socialasituationinriktaspå att frigöraochutvecklaenskildasochgruppersegna
resurser.Verksamhetenskallbyggapå respektförmänniskornassjälvbestämmanderätt
och integritet.

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa
kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.

3 §Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissafall och i lagen (1990:52) med särskildabestämmelserom vård av
unga.

3 kap.Vissauppgifter inom socialtjänsten,med mera

l §Till socialnämndens uppgifter hör att
-görasigvälförtrogenmedlevnadsförhållandenai kommunen,
- medverkai samhällsplaneringenochi samarbetemedandrasamhällsorgan,

organisationer, Föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
-genomuppsökandeverksamhetochpå annatsätt främjaförutsättningarnaförgoda

levnadsförhållanden,
- svaraforomsorgochservice,upplysningar,råd,stödochvård,ekonomiskhjälpoch

annat biståndtill familjerochenskildasombehöverdet.
2 §Socialnämndensmedverkani samhällsplaneringenskallbyggapå nämndens
socialaerfarenheteroch särskiltsyftatillatt påverkautformningenavnyaochäldre
bostadsområdeni kommunen.Nämndenskallocksåverkaföratt offentligalokaler
ochallmännakommunikationerutformassåatt de blir lätt tillgängligaföralla.
Socialnämndenskalläveni övrigtta initiativtillochbevakaatt åtgärdervidtasföratt
skapaen godsamhällsmiljöochgodaförhållandenförbarnochungdom,äldreoch
andra grupper som har behov av samhälletssärskildastöd. Socialnämndenskall i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

3 §Insatserinomsocialtjänstenskavaraavgodkvalitet.Förinförandeavuppgifter
inomsocialtjänstenskadet finnaspersonalmedlämpligutbildningocherfarenhet.
Kvaliteteni verksamheten ska systematisktoch fortlöpande utvecklasoch säkras. Lag
(2009.-596).
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4 § Socialnämndenskalli den uppsökandeverksamhetenupplysaomsocialtjänsten
ocherbjudagrupperochenskildasin hjälp.Närdet är lämpligtskallnämndenhärvid
samverkamedandrasamhällsorganochmedorganisationerochandraFöreningar.

5 §Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra
samhällsorganochmedorganisationerochandraFöreningar.

Nären åtgärdrörett barnskallbarnetfä relevantinformationochhansellerhennes
inställningsålångtdet är möjligtklarläggas.Hänsynskalltas tillbarnetsviljamed
beaktande av dessålder och mognad. Lag (2007:I3I5).

G§ Socialnämndenbörgenomhemtjänst,dagverksamheterellerannanliknandesocial
tjänst underlätta for den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

Nämndenböräveni övrigttillhandahållasocialatjänstergenomrädgivningsbyråer,
socialcentraleroch liknande,socialjour ellerannandärmedjämförligverksamhet.

Nämndenkanutseen särskildperson(kontaktperson)elleren Familjmed uppgift
att hjälpaden enskildeoch hansellerhennesnärmastei personligaangelägenheter,
om denenskildebegärellersamtyckertilldet. Förbarnsominte harfyllt15år får
kontaktperson utsesendast om barnets vårdnadshavarebegär eller samtycker till det.
Har barnetFyllt15år fårkontaktpersonutsesendastom barnetsjälvtbegäreller
samtycker till det.

Om enpersonsominte har fyllt21 år har behovavsärskiltstöd ochsärskildvägledning
för att motverkaen riskför missbrukavberoendeframkallandemedel,brottslig
verksamhetellernågotannat socialtnedbrytandebeteende,kan nämndenutseen
särskiltkvalificeradkontaktpersonFörden ungeomdennebegärellersamtyckertilldet.
Förbarnsom intehar fyllt 15år fåren sådankontaktpersonutsesendastom barnets
vårdnadshavarebegärellersamtyckertilldet. Harbarnet5:11:15är fären särskilt
kvalificeradkontaktpersonutsesendastom barnetsjälvtbegärellersamtyckertilldet.
Lag(2006-901).
7 § Socialnämnden skall arbeta for att Förebygga och motverka missbruk av alkohol och
andraberoendeframkallandemedel.

Socialnämndenskallgenominformationtill myndigheter,grupperochenskildaoch
genomuppsökandeverksamhetspridakunskapomskadeverkningaravmissbrukoch
om de hjälpmöjligheter som finns.

4 kap. Rätten till bistånd

1§Den som intesjälvkan tillgodosesinabehovellerkanfådem tillgodoseddapå
annat sätt har rätt tillbiståndavsocialnämndenförsin försörjning(försörjningsstöd)
och for sinlivsfötingi övrigt.

Vidprövningenavbehovetavbiståndförlivsforingeni övrigtfårhänsyninte tastill
den enskildesekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifterför biståndet regleras
i 8 kap.

Den enskildeska genom biståndet tillforsäkrasen skäliglevnadsnivå.Biståndetska
utformassåatt det stärkerhans ellerhennesmöjligheteratt levaett självständigtliv.Lag
(2010.52).
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l a§Följande inkomster ska inte beaktasvid bedömningen av rätten till bistånd enligt
l §
l. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarandeskolungdomarsinkomsteravegetarbete,omskolungdomarnaär
under 21 år.

Tillskolgångräknasstudieri grundskolanellergymnasieskolanellerannanjämfbrlig
grundutbildning.

Inkomstersomavsesi förstastycketfärdockbeaktasvid tillämpningav l §tilldendel
de överstigerett halvtprisbasbeloppperkalenderårenligtlagen(1962:381)om allmän
Försäkring. Lag {2007.'1429).

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som Följer av l §om det finns skäl för det.

3 §Försörjningsstödlämnas Förskäligakostnader för
l. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidning, telefon och radio- och TV-avgiPt,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.

SkäligakostnaderenligtförstastycketI skai enlighetmedvadregeringennärmare
föreskriverberäknasenligten för helariketgällandenorm(riksnorm)på grundval
avofliciellaprisundersökningaravolikahushållstypersbaskonsumtion.Om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en
högrenivå.Nämndenfårocksåi ett enskiltfallberäknakostnadernatillen lägrenivå,
om det finns särskildaskäl Fördetta. Lag (2009:1233).

4 § Socialnämndenfårbegäraatt den somuppbärförsörjningsstödundervisstid skall
deltai av nämndenanvisadpraktikellerannankompetenshöjandeverksamhetom den
enskildeinte har kunnatberedasnågonlämpligarbetsmarknadspolitiskåtgärd,och
1.inte har fyllttjugofemår,eller
2. har Fyllttjugofemår menavsärskildaskälär i behovavkompetenshöjandeinsatser,
eller
3. Följeren utbildningmed tillgångtillFinansieringi särskildordningmen under tid För
studieuppehållbehöverförsörjningsstöd.

Praktikellerkompetenshöjandeverksamhetsomavsesi förstastycketskallsyftatill
att utveckladen enskildesmöjligheter att i framtiden försörjasigsjälv.Verksamheten
skall stärka den enskildesmöjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller,där så
är lämpligt,på en fortsattutbildning.Denskallutformasmedskälighänsyntill den
enskildesindividuellaönskemåloch förutsättningar.

SocialnämndenskallsamrådamedArbetsförmedlingeninnanbeslutfattasenligtförsta
stycket.(Lag2007:409).

5 §Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjeratt delta i praktik eller annan
kompetenshöjandeverksamhetsom anvisatsenligt4§, fårfortsattförsörjningsstöd
vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir
frånpraktikenellerden kompetenshöjandeverksamheten.
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6 §/Thider i krafi1:2011-01-01/ Den som deltar i praktik ellerannan
kompetenshöjandeverksamhetenligt4 §skai det sammanhangetinteansessom
arbetstagare.I den utsträckningden enskildeutföruppgiftersomstämmeröverens
med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller
hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och
6-13 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av

bestämmelserna om arbetsskadeförsäkritmg i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Barn och unga

l §Socialnämnden skall
- verkaför att barn och ungdom växer upp under tryggaoch goda Förhållanden,
- i närasamarbetemedhemmenfrämjaen allsidigpersonlighetsutvecklingochen

gynnsam fysiskoch social utveckling hos barn och ungdom,
- medsärskilduppmärksamhetföljautvecklingenhosbarnochungdomsomharvisat

teckentill en ogyttnsamutveckling,
- aktivtarbetaföratt förebyggaoch motverkamissbrukblandbarnoch ungdomav

alkoholhaltiga drycker,andra berusningsmedel eller beroendeframkallandemedel
samt dopningsmedel,

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskeraratt
utvecklas ogynnsamt fär det skydd och stöd som de behöver och, om ltäiusynerxtill
den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskildabehov av stöd och hjälp
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller

adoption har avgjorts,
—i sinomsorgom barn ochungdomtillgodosedet särskildabehovavstödoch hjälp

som kanfinnassedanvårdoch fostranutanfördet egnahemmetupphört.Lag
(2007:1315).

l a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illaeller riskeraratt fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. ifråga om
utlämnandeavuppgiftergällerde begränsningarsomföljerav 15kap.denna lagoch
av offentlighets-och sekretesslagen(2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att
samverkankommer till stånd. Lag (2009:496).

l b §Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas sä snart
det kan ske. Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd
ungdomstjänsti en arbetsplanoch utseen handledareförden unge.Socialnämnden
skall kontrollera att atbetsplanen följs. Lag (2006:9401).

1 c § Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med
anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år.
Lag (2006:901).

2 §När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa

möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot
andras barn. Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda
omständigheterär uppenbartbefogatatt ett barntasemoti hemmet.
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3 § Kommunenskallsörjaför
—att Föräldrarkan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syFteatt nå enighet i

Frågorsom gällervårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal)samt
- att föräldrar får hjälp att träEEaavtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15

a§trcdjestycketföräldrabalken.KommunenskallsörjaFöratt Familjerådgivning
genom kommunens försorgeller annars genom lämpligyrkesmässigrådgivarekan
erbjudas dem som begär det. Med Familjerådgivningavsesi denna lag en verksamhet
som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonllikreri parförhållanden och
familjer.Lag (2006:463).

Missbrukare

9 § Socialnämndenskallaktivtsörjaföratt denenskildemissbrukarenfården hjälp
och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i

samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen
fullföljs.

Lagen om vård av unga (LVU)
Den som är under 20 år skall beredasvård enligt denna lagom det kan antas att
behövligvårdintekangesden ungemedsamtyckeavdenellerdemsomharvårdnaden
om honom eller henne och, när den unge har fyllt [5 år, av honom eller henne själv.
Vårdskallbeslutasom detpå grund avFysiskellerpsykiskmisshandel,otillbörligt
utnyttjande,bristeri omsorgenellernågotannatförhållandei hemmetfinnsen påtaglig
risk för att den unges hälsaeller utveckling skadas.Vårdskallocksåbeslutasom den
ungeutsättersin hälsaellerutvecklingför enpåtagligriskatt skadasgenommissbrukav
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt iredbrytairde
beteende.Vidbeslutenligtdennalagskallvadsomär bästfördenungevaraavgörande.
Hänsynskalltas tillden ungesviljamed beaktandeavhansellerhennesålderoch
mognad.Beslutom vårdmedstöd avdenna lagmeddelasavfiörvaltningsrättenafter
ansökan av socialnämnden. När placering har gjorts på en LVU-institution år Statens
institutionsstyrelse (SiS) vårdgivare men kommunen har Fortfarande ansvar för att vård
gesochföratt planeraförvårdutanförLVU-institutionen.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Kommunenär ansvarigföratt personerberedsvårdenligtLVMnärvårdi frivillig
form enligt SoL kan uteslutas. Vården kan inledaspå sjukhus om en läkare bedömer
att personenär i behovavsjukvårdinnan transportskertillen LVM-institution.
Verksamhetschefenpå sjukhusetär då ansvarigatt underrättakommunenom personen
avvikerFrånsjukhuset. Kommunen kan vid behov begära handråckning av polis för
att utföra transporten till sjukhus respektive LVM-institution. Når placering har gjorts
på en LVM-institution är Statens institutionsstyrelse (SiS)vårdgivaremen kommunen
har Fortfarandeansvar för att vård ges och för att planera Förvård utanför LVM-
institutionen. SiShar beredskap och har plats redo om vård i öppnare Formermisslyckas
under vårdtiden. Kommunen ansvarar för planering Förutslussoch eventuell fortsatt
vård i Frivilligform när LVM-tiden är till ända.

36 S›'\a'ii\/ERK»\L*iKRLHGPERSONERMEDWSSBRUKELLERBEROENDEAVALKOHOL,NARKOLIKA.ANDRABERGENU[FRAM}(J\LLAr~lDEMEDEL,LÄKEMEDELELLEROOPHILJGSMLEDEL



Lagenomrättspsykiatriskvård(LRV)/Lagen om psykiatrisktvångsvård(LPT)
Enligt6§LRVochI6§ LPTskallenvårdplanupprättassnarastefterdetattpatienten
tagitsin förtvångsvård.Vårdplaneringenskallsäkerställaattsyftetmedtvångsvårdenkan
uppnåssåsnabbtsommöjligtochmedminstamöjligaanvändningavtvångsåtgärder.
Planenskallsålångtdetärmöjligtupprättasi samrådmedpatienten.

Omdetefterattvårdenpåbörjatsframkommerattdetvorelämpligtattinleda
enplaneringförenansökanomöppenpsykiatrisktvångsvårdrespektiveöppen
rättspsykiatriskvårdskaensamordnadvårdplanupprättas.Enförutsättningföröppen
tvångsvårdärattbådelandstingetsamtkommunenmedverkaraktivtochgernödvändiga
vård- stöd- och serviceinsatsernär det behövs.Enligt 7§ LPT och l2§ LRV skall en
samordnadvårdplanfogastill enansökanomöppentvångsvård.

individuellplan enligt lag om stödoch servicetill vissafunktionshindrade(LSS)
Den som har en insatsenligt LSS skaerbjudasen individuell plan enligt 10 § LSS.
Planenskainnehållabeslutadeochplaneradeinsatserochupprättasi samrådmedden
enskilde.Denenskildekansjälvbegäraattenplanskaupprättas.Parternaskaarbetaför
att insatsernai planensamordnas.

Samordningavinsatserför rehabiliteringochhabiliteringförpersonermed
omfattandeoch långvarigabehovinsatserfrån bådahuvudmännen(SOSFS
2007:7O)

Det finns samverkansrutineri Västmanlandslän, mellan kommunerna och landstinget,
utifrån SOSFS 2007:10,seSamverkansdokumentmellan landstinget och kommunerna
i Västmanlandslänavseendesamordningavinsatserforhabiliteringochrehabilitering.
Personersomharomfattandeoch långvarigabehovavinsatserfrånlandstingetoch
kommunenharrättattfåmerstödochhjälpmedsamordningen.Målgruppenär
personermedbehovavomfattandeellerlångvarigainsatserfrånfleraverksamheter
inomhälso-ochsjukvårdochlellersocialtjänst.Ensamordningsansvarigskautsesvid
planeringsrnötet.

Samordnadvårdplaneringvid in- och utskrivningilandstingetsslutenvård
(SOSFS2005:27)

Det finnssamverkansrutineri Västmanlandslän, mellankommunernaoch landstinget,
krin ut- och inskrivnin i slutenvård, se"Instruktion för informationsöverförin ochB g
samordnadvårdplanering”.

Hursamarbetetskaskenärenpersonblir inlagdinomlandstingetsslutenvårdregleras
i Socialstyrelsensföreskrift SOSFS 2005:27 och i ovanståendesamverkansdokument
Där beskrivssamverkanvid in- och utskrivning av patient inom slutenvård,
hur informationsöverforingen mellan de olika vårdnivåernaskaskeoch hur
betalningsansvarslagenskatillämpasvid regleringavekonomiskersättning.Begreppet
samordnadvårdplanering användsi sambandmed in- och utskrivning i slutenvård.
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Samordnadvårdplaneringvidöppenpsykiatrisktvångsvårdochöppen
rättspsykiatriskvård(SOSFS2008:I8)

l denförVästmanlandlänsgemensamma"instruktionenFörinfortnationsöverFöring
ochsamordnadvårdplanering"finnssamverkansrutinergällandenärenpersonvårdas
enligtöppenpsykiatrisktvångsvård(Lagompsykiatrisktvångsvård1991:1128)och
öppenrättspsykiatriskvård(Lagom rättspsykiatriskvård 1991:1129). Patientensvård
inledsalltidi slutenvårdochehefsöverläkarenansökeromöppenpsykiatrisktvångsvård
elleröppenrättspsykiatriskvrd i domstol.FördeFiestapatientersomkankommai
frågaför vårdformenkrävsett närasamarbetemellanpsykiatriskslutenvård,psykiatrisk
öppenvård,vårdcentralochsocialtjänst.

Samordnadindividuellplan (SIP)
Frånochmed2010-01-01 hardet införtsnyabestämmelseri hälsoøochsjukvårdslagen
(1982:763,I-ISL,3f§) ochsocialtjänstlagen0001:453, SoL,kap.7§) avseende
upprättandeavensamordnadindividuellplan(SIP)närdetbehövsförattdenenskilde
skafåsinabehovavhälso-ochsjukvårdochsocialtjänsttillgodosedda.Arbetetmed
planenskapåbörjasutandröjsmål.Planenskanärdetär möjligt upprättastillsammans
meddenenskilde.Närståendeskagesmöjlighetattdeltai arbetetmedplanen,omdet
ärlämpligtochdenenskildeintemotsättersigdet.

Avplanenskadetframgå:

I. vilka insatsersom behövs,

2. vilka insatserrespektivehuvudman skasvaraFör,

3. vilkaåtgärdersomvidtasavnågonannanänlandstingetellerkommunen,och

4. vemavhuvudmännensomskahadetövergripandeansvaretför planen.

Bestämmelsernaomsamordnadindividuellplanomfattarallasombehöverensådan
Förattfåsinabehovtillgodosedda,bådevuxnaochbarn.Missbruksvårdenoch
äldreomsorgenärexempelpåverksamheterinomsocialtjänstendärbestämmelserna
kanfasrorbetydelse.Inomhälso-ochsjukvårdenFinnsstorabehovavplaneringför
patienteri denpsykiatriskavårdenochberoendevåtden.Vidareärskyldigheteninte
begränsadtill personermedstoraochomfattandebehov,utankangällaallamänniskor
somlandstingochkommunerkommeri kontaktmedochdärensamordnad
individuellplanbehövsförattbehovenavsocialtjänstochhälso-ochsjukvårdska
tillgodoses.Behovetavenplankanuppmärksammasavkommunenellerlandstinget,
ochdenandrehuvudmannenärskyldigattdeltai upprättandetavplanen.Deträcker
alltsåattenavhuvudmännengörbedömningenattensamordnadindividuellplan
behövsFöratt-skyldighetenska inträda Förbåda.Även den enskilde,dennesnärstående
ellernågonannankantainitiativtill attkommunellerlandstingprövatomdetbehövs
enplan.Detärdockkommunellerlandstingsomi sistahandavgöromenindividuell
planbehövs,mendetbörbaravarai undantagsfallsomdenenskildenekasenplannär
hanellerhonanserattdetbehövsensådan.

Enplanskabaraupprättasomdenenskildesamtyckertill detochskallsåledesinte
Ltpprättasmotdenenskildesvilja.
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Patientlag 2014:82I
1 kap. Inledandebestämmelser

l §Dennalagsyftartillatt inomhälso-ochsjukvårdsverksamhetstärkaochtydliggöra
patientens ställningsamt till att främja patientens integritet, självbestämmandeoch
delaktighet.
Lagen innehållerbestämmelserom

-tillgänglighet(2 kap.),
- information (3 kap),

- samtycke (4 kap.),

- delaktighet (5 kap.),

-East vårdkonraktoch individuellplanering(6kap.),

-val av behandlingsalternativoch hjälpmedel (7 kap),

-ny medicinskbedömning(8kap.),
mval av utförare (9 kap),

- personuppgifter och intyg (10 kap),

-synpunkter,klagomålochpatientsäkerhet(ll kap.).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 §och 7 kap. I och 2 §§gäller endast

hälso-ochsjukvårdsverksamhetsombedrivsmedett landstingelleren kommunsom
huvudman.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1§och 9 kap. 1§gällerendast
hälso- och sjukvårdsverksamhetsom bedrivs med ett landsting som huvudman.

3 § Lagenomfattarinte tandvårdenligttandvårdslagen(1985:125).

4 § Bestämmelserom landstings,kommunersochprivatavårdgivaresskyldigheteroch
ansvar finns i hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar för vården av

patienterfinnsi patienrsäkerhetslagen(2010:659).

5 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt
Förebygga,utredaoch behandlasjukdomarochskador,delsSjuktransporter.

6 § Måletmedhälso-ochsjukvårdenär en godhälsaochen vårdpå likavillkorförhela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård

skagesföreträdetillvården.

7 § Patientenskafåsakkunnigochomsorgsfullhälso-ochsjukvårdsomär avgod
kvalitetoch somstår i överensstämmelsemedvetenskapochbeprövaderfarenhet.

8 §När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

9 §Bestämmelserom habiliteringoch rehabilitering,hjälpmedelförpersonermed
funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkningfinns i 3 b och 18 b §§hälso»
ochsjukvårdslagen(1982:765).
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Bilaga 3

ORDLISTA/BEGREPPSFÖRKLARINGAR
ABSTINENSVÃRDhar traditionelltkallatsavgiftninginomhälso-ochsjukvården.
Termenavgiftningansesdockintemedicinsktkorrektochharbådei Sverigeochi
internationellasammanhangalltmerkommitatt ersättasavbegreppetabstinensvård
ellerabstinensbehandling.Medavgiftningmenasatt substansenellerdrogenelimineras
ur kroppen. Med abstinensvârdavsesen lindring av de psykologiskaoch Fysiologiska
reaktionernasomuppträderi anslutningtill att intagetavdrogenellerdrogernaupphör.
Syftet med abstinenshehandlingär ofta också att Förberedaeller motivera till fortsatt
behandlingi andravårdformer.

Under abstinensfasenuppträder ibland med större eller mindre regelbundenhet symtom
på ångestochdepression.Dessaavklingaroftaspontanteftergenomfördbehandling.
Vidde Falldär påtagligångest-ochdepressionssymtomkvarstårefteravslutad
abstinensbehandlingbören psykiatriskundersökninggenomföras.

ACT (AssertiveCommunity Treatment). Intensiv casemanagement som omfattar
samhällsbaseraduppsökandevårdochomsorg.Denär en tearnbaserad(psykiater,
sjuksköterska,socialarbetare,psykolog,arbetsterapeutetc)åtgärdsomsträvarefteratt ge
en heltäckande insats med minimal användning av resurserutanför teamet.

ACRAellerACC (AdolescentCommunityReinforcementapproach)eller
(Assertive continuing care). Behandlingsmetoder För ungdomar, och avser oftast
eftervårdsbehandlingefteravslutadbehandlingi öppenvårdellerplacering.
Interventionerna genomförs i eller runt ungdomens boendemiljö. För att utöva ACRA
ellerACC bör behandlarenha relevantgrundutbildning,godkunskapom missbruk
och beroendesamtadekvatutbildningi metoden.

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Sttukturerad Standardiserad intervju som
syftartillatt geen bredbildavungdomarssituationochaktuellaproblematikpå nio
olika livsområden. ADAD är den evidensbaseradeungdomsversionenav ASI varssyfte
är att ge bättreunderlagFörbehandlingsplaneringoch möjligheteratt inledadialogmed
den unge om problem och behov.

ADDIS (AlkoholDrogDiagnosInStrument)år ett struktureratintervjuformulärsom
FårFramen bedömning/diagnosavalkohol-ochdrogproblematikenligtICD-10 och
DSM—IV:sdiagnoskriterier.Meddessakriterierkanmanseomproblemethandlarom
ett skadligt bruk/missbruk eller beroende. Bestårav 75 frågor.Användandet av ADDIS
intervjukräverutbildninggenomBörjeDahl och4 M konsultAB.

ÃDDIS-net. DatabaseratprogramförbearbetningavADDIS-intervjumaterial.

ALKOHOLABSTINENS En av konsekvensernaav alkoholberoende är
abstinenssymtomefterdetatt alkoholintagetharupphört.De bakomliggande
neurofysiologiskafaktorernatillabstinenssymtomär tillstoradelarkända.I regelär
abstinensbesvärenharmlösa,menkan utvecklastillallvarligaellerlivshotandetillstånd.
Symtomenvidalkoholabstinensdelasupp i tvåkategorier:
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Ospeciñka symtom, till exempel hög puls, förhöjt blodtryck, svertningar, darrningat,
oro,ångestochnedstämdhet.

Specifika symtom, till exempel abstinenshallucinos, delirium tremens och alkohol-
betingar psykotiskt syndrom samt krampanfall av generaliseradsåkallad tonisk-klonisk

WP-

Abstinensbehandlingsyftarfrämsttillatt förhindrakrampanfall,deliriumtremens
och död, men ska också behandla patientens ospeciñkasymtomoch lidande.
Alkoholabstinenskan uppträdaredaninnanblodalkoholhaltensjunkittill noll.
Behandlingen ska därför i normalfalletsättas in när symtom på abstinens uppträder.
Symtompå alkoholabstinens,trotsmätbarahalteravalkoholi blodet,innebär
ökadriskfördelirium,tremorellerabstinenskramper.Deospecifikasymtomen
uppträderi regelinom någratimmar,medande specifikaoftautvecklasförstefter
3-5 dygnmedundantagförkrampersomkanuppträdaredaninomett dygn.Kända
riskfaktorerförsvårabstinensär samtidigtakutkroppsligsjukdomellerskada(till
exempel lunginflammation, urinvägsinfektion, skelettfraktur och ansiktstrauma),
långvarigtintagavstoramängderalkoholochtidigareerfarenheteravdelirium,
tremorellersvåraabstinenssymtom.Ivissafallkanabstinenssymtomuppträdaflera
veckorefterdet att alkoholkonsumtionenupphört.Dettakan beropå exempelvis
missbrukavbensodiazepin,menocksåpå exempelvisdepressionochbipolär
sjukdom. Det vanligastesättet att bedöma effektenav behandlingenär att undersöka
graden av abstinenssymtom. Antalet abstinenskramper, delirium tremens och
dödsfall förekommer ocksåsom mått. Bedömningen sker i regelmed en utprovad
skattningsskala,menanvändsi dagi mycketlitenomfattning(s. 151).

ALKOHOLBEROENDEkan,enligtfolkhälsovetenskapligtlexikon,definieraspå
olikasätt beroendepå vilketdiagnostisktsystemsomanvänds.Menmedden generella
diagnosen alkoholberoende brukar menas att man utvecklartolerans och merbegär.
Kronisk alkoholism används när beroendet varit manifest i fleraår och det dessutom
uppstått komplikationer eller alkoholrelateradesjukdomar.

ANONYMAALKOHOLISTER(AA).Det endakravetförmedlemskapär en önskan
att sluta dricka. AA är en gemenskap som är Öppen för alla, män och kvinnor vars
främsta syfte är att hålla sig nykter och hjälpa andra att uppnå nykterhet. Det är en
heltobundenrörelsesom intehar någonanknytningtill någonreligion,politisk
organisationellernågonannanrörelseavnågotslag.Dedeltarintei någraoffentliga
debatter. Behöverdu hjälp? Ring Telejouren 08-720 38 42 och tala med en nykter
alkoholist, så får du veta mer. Bemannad alla dagar kl. 11-15 samt 18-20.

ASI (AddictionSeverityIndex).Struktureratstandardiseratintervjumaterialsom belyser
sju olikaliitsområdensompåverkasvidmissbrukoch/ellerberoende.Förvalav insats,
behandlingsplaneringoch uppföljningavdenenskildessituationochbehovskaASI
användas.ASI-intervjungeren kartläggningavpersonenslivssituationoch problem,
vilketsedanliggertill grundför bedömningavhjälpbehovet.Intervjuninnehållerfrågor
som räckerolikalivsområdenavbetydelseförpersonermedmissbrukellerberoende.
ASI-intervjttnställerhögakravpå intervjuarenochkräverdärförutbildning.

ASI-Nct. Databaserat program för bearbetning av ASI-intervjumaterial.Möjlighet till
att användasomunderlagi statistik.
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AUDIT (AlcoholUse Disorders IdentificationTest). Som psykologiskttest lör att
identifierapersonermedriskablaellerskadligaalkoholvanorrekommenderasatt
AUDITanvänds.Det är ett enkeltochsnabbtscreeningstestsomärkvalitetssäkratoch
användsinomsjukvård.socialtjänstochkriminalvård.AUDITfirmsi skriftligformoch
intervjuform.Testetinnehåller10frgor sommaximaltkange40poäng.

AVGIFTNING innebär ett planerat, och medicinskt övervakar, avvänjande från något

beroendeframkallande ämne, vanligen alkohol, narkotika ochfeller tabletten_

BEROENDE enligt DSM-IV:

l. Behovav allt större dos för att uppnå ruseffekt.

2. Abstineirsbesvärnär bruket upphör.

3. intagavstörremängdellerintagunder längretid än vadsomavsågs.

4. Varaktigönskan, eller misslyckadeFörsökatt minska intaget.

5. Betydandedelavlivetägnasåt att anskaH-a,konsumeraoch hämtasigfrånbruketav
alkoholellernarkotika.

6. Viktigasociala,yrkesmässigaeller fritidsmässigaaktiviteter Försummas.

7. Fortsatt användning trots kroppsligaeller psykiskaskador.

Ii/finsttrekriterier'uppfylldaunderenochsamma12 månadersperiod.

BEROENDE enligt [CD-ID (WHO):

l. Stark längtan efter drogen.

2. Svårigheteratt kontrollera intaget.

3. Fortsatt användning trots skadligaeffekter.

4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser.

5. Ökad tolerans.

6. Fysiska abstinenssymtom.

Minst tre kriterier uppfitllda under en ac/9samma 12 månaders period.

BSF (Beteende, Samtal, Förändring). Motivationshöjande program, kan även fungera
som en ”språngbrädi” in i längre brotts- och missbruksprogram. 5 st semistrukturerade

samtal med utgångspunkt i förändring enligt Prochaska och DiClementes

Förändringsmodelleroch MI.AUDIT och DUDIT finnskoppladetilldetta.Bedrivspå
anstalt och frivård.

BSFT(Briefstrategicfamilytreatment).Familjeterapenriskmetodsomges
till ungdomar med substansbruk, missbruk ellerberoende, eller som har
utåtagerattdeellerantisocialaproblem.Metodenär manualbaseradochliknarden
Eamiljebehandlingsmodellsom oftast praktiserasi Sverige,det vill sägasystemisk
eller strukturell familjeterapi. För att utöva BSFT bör behandlaren ha relevant
grundutbildning (till exempel socionom, psykolog eller motsvarande), adekvat

utbildningi den aktuellametoden,godkunskapom missbrukochberoendeoch om
barns och ungas utveckling, och vara förtrogen med systemteorioch familjeterapeutisk
behandling.
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CRA(CommunityReinforcementApproach).De huvudsakligastrategiernai
CRA är funktionsanalys, fårclighetsträning i form av självkontrollträning eller
problemlösningsfardigheter,kommunikationsrräning (exempelvistacka nej-träning).
Föratt utövaCRAbör behandlarenha relevantgrundutbildning,godkunskapom
missbrukochberoendesamtadekvatutbildningi metoden(inklusiveutbildningi
återfallsprevention).

CSM (CaseManagement)är en insatssomanvändsblandannat forpersonermed
allvarligapsykiskafunktionshinder.Syftetäratt koordineravårdendessapersonerfärså
att de kanlevaett såsjälvständigtlivsommöjligt.Konkretamålsättningarär:
' att flerpatienterhållerkontaktmedvård-ochstödsystemet,
° att minskaellerundvikaåterinläggningarpåsjukhus(ocksålängdpå inläggningar)
och

° att förbättra för klienten, framför allt när det gäller social ftlnktion och livskvalitet.

DOPNING Begreppetdopninganvändsi lagtextenfiirDopningslagenSFSlag
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Det är förbjudet att införa, sälja,
inneha, framställa eller bruka anabola androgena steroider (ÅAS).

DROGBEROENDEär när en personpå ett avgörandesättär i behovavdrogerföratt
kunnafungerai en vardagsfunktion.Det brukarkaraktäriserasav toleransökningvilket
ledertillökandedoseroch abstinens.Ytterligareteckenpådrogberoendeäreffekterpå
hälsaochsocialanpassning.

DSM (Diagnosticand statisticalmanualof mentaldisorders).En nyversionavDSM
har nyligen publicerats, DSM-S. I tidigare versionerav DSM ingår diagnoserna
substansberoendeoch missbruk.IdensenasteversionenavDSMersättsmissbruks-och
beroendediagnosernamed det samladebegreppetsubstansbrukssyndrom.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).Screeningsinstrument för att
identifierapersonermed narkotikaproblem.Utifrånresultatetavdessatestkan man
göraen bedömningavproblemetsallvarochvilkennästainsatsbörvara.

FEM FRÅGOR.AnvändsvidpatientkontaltterinomLandstingetVästmanlandfor
att belysa livsstilsfrågor. Frågeställningarna tar upp fem livsområden, motion, stress,
tobaksbruk, alkohol och mat.

FFT (Functionalfamilytherapy).Familjeterapeutiskmetodsomgestillungdomarmed
substansbruk,missbrukellerberoende,ellermedutåtagerandeellerantisocialaproblem.
Metoden är manualbaserad och liknar systemiskellerstrukturell familjeterapi.För att

_ utövametodenbör behandlarenha relevantgrundutbildning(tillexempelsocionom,
i i' 'psykologeller motsvarande), adekvat utbildning i den aktuella metoden, god kunskap

om missbruk och beroende och om barns och ungas utveckling, och vara förtrogen med
systemteori och familjeterapeutisk behandling.

HALVERINGSTID. Den tid inom vilken mängden av ett ämne hinner sjunka till
hälften,genomsönderfallellernedbrytning.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet).BehandlingenLttgârfråncannabisnegativa
inverkanpå de tankefunktionersomindividenanvänderföratt lösavardagliga
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problemochpå eliminations/tabstinensprocessen.Behandlingsperioden,som i princip
pågårlikalängesomabstinensfasen,sträckersigöversextill tioveckoroch innehåller
en medicinsk,en psykologiskoch en socialfas.Behandlingsteknikengårut på att
hjälpacannabismissbrukarenatt omorienterade tankemönstersomutvecklatsunder
missbrukstidenochdärmedökahans/hennessocialaochpsykologiskakompetens.

HEMLÖS/BOSTADSLÖS,Socialstyrelsensdefinition.Hemlöshetbeskriveren
situationen personbefinnersigi fören kortareellerlängretid. I mångasammanhang
förknippas begreppet hemlöshet med att sakna tak överhuvudet, som uteliggareeller
personersomborpå härbärgen.

ICD (International statistical Classification of diseases and related health problems.
Diagnossystem.I SverigeanvändsfrämstICD viddiagnosticinomhälso-och
sjukvården, medan DSM används inom forskning och I viss mån inom psykiatrisk
verksamhet. Den nu gällande versionen av ICD, IVD-IO är från 1990. Ett arbete
pågårinomWHO medatt uppdateraICD-IOtillICD-l I. I ICD-10ingårdiagnosen
substansberoende,ochde bådesystemensdefinitioneröverensstämmertillstoradelar.
ICD»l0 har även diagnosen skadligt bruk, medan tidigare versioner av DSM istället har
diagnosen missbruk.

KORSTOLERANS. När två beroendeskapandemedel är så pass lika att det ena
kan dämpabristenavdet andra.Toieransbetyderatt kroppenanpassatsigvid
medlet. Korstoleransenbetyder alltså att när du är beroendeav det ena kan du delvis
tillfredsställadet beroendet med det andra medlet. Ex: alkoholoch bensodiazepiner.

KORT INTERVENTION Syftet med kort intervention är att göra personer med ett
riskbruk,skadligtbruk missbrukellerberoendeavalkoholellernarkotikamedvetnaom
vilka hälsorisker och andra negativa konsekvenser de utsätter sig för samt att motivera
dem till att förändra sina vanor. Olika former av strukturerad samtalsmetodik kan
tillämpas,vanligtär motiverandesamtal.

LPT Lag(1991:1128)om psykiatrisktvångsvård.

l§ Föreskrifternai hälso-ochsjukvårdslagen(1982:763)gällerallpsykiatriskvård.
KompletterandeFöreskrifterom psykiatriskvårdsomår förenadmedfrihetsberövande
och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag.

2§ Tvångsvårdenligtdenna laggessomslutenpsykiatrisktvångsvårdeller,eftersådan,
som öppen psykiatrisk tvångsvård.Tvångsvårdenskall syfta till att sätta patienten i
ståndatt frivilligtmedverkatill nödvändigvårdoch ta emotdet stödhan ellerhon
behöver. Lag (2008:415).

3§ Tvångsvård får gesendast om patienten lider av en allvarligpsykiskstörning och på "—i
grund avsitt psykiskatillståndochsinapersonligaförhållandeni Övrigt:

1.har ett oundgängligtbehovavpsykiatriskvård,somintekan tillgodosespåannatsätt
än genomatt patientenär intagenpå en sjukvårdsinrättningförkvalificeradpsykiatrisk
dygnetruntvård(slutenpsykiatrisktvångsvård),eller

2. behöveriakttasärskildavillkorföratt kunnagesnödvändigpsykiatriskvård(öppen
psykiatrisktvångsvård).
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MDFT (Multidimensionalfamilytherapy).Familjeterapeutiskmetodsomges
till ungdomar med substansbruk, missbruk eller beroende och utåtagerande eller
antisoeialaproblem samt till ungdomars föräldrar. Behandlingenkan ges både som
intensivbehandling och som dagbehandling samt inom ramen for olika verksamheter,
såvälpå institution som i form av öppen vård. För att utöva MDFT bör behandlaren ha
relevantgrundutbildning(tillexempelsocionom,psykologellermotsvarande),adekvat
utbildningi denaktuellametoden,god kunskapom missbrukochberoendeoch om
barns och ungas utveckling, och vara förtrogen med systemteorioch familjeterapeutisk
behandling.

MET (Motivational enhancement therapy) vilarpå motiverandesamtal med tillägget
att det finns en manual for hur behandlingen ska genomföras.Behandlingens
utgångspunktär en kartläggningdär medicinskatestochfrågeformuläravolikaslag
ingår. För att utöva MET bör behandlaren ha relevantgrundutbildning, god kunskap
om missbruk och beroende samt utbildningi motiverande samtal.

MISSBRUKOCH BEROENDE.Begreppenmissbruk/beroendebetonarde negativa
socialaoch medicinskakonsekvensersomalkoholoch narkotikaledertill.Enligt
socialstyrelsensriktlinjerFörForhållningssättettillmissbrukochberoendeär de
multifaktoriellafenomen.Meddet menasatt mångafaktorer,iblandi samverkan,har
betydelsevidutvecklingenavmissbrukoch beroende.Pådetmedicinskaområdetär
begreppenhuvudsakligenkoppladetilldiagnosklassifikationernaICD-10och DSM-IV.
MedalkoholberoendemenasenligtICD-10engruppavfysiologiska, beteendemässiga
ochkognitivafenomendäralkoholfåren myckethögreprioritetavindividenän andra
beteendensom tidigarehaftstörrebetydelse.AlkoholmissbrukenligtDSM-IVär ett
upprepat drickande av alkohol det senaste året som lett till sociala,psykiskaeller fysiska
skador.

I socialtjänstlagensaknas definitioner av termerna "missbruk"och "missbrukare".
De uttrycksi ställetsomallmänthållnaformuleringar.Missbrukstermensvaghet
kan geupphovtillolikheteri rättstillämpningen.Det kanävenmedförasvårigheter
i samverkan. Det är därför angelägetatt huvudmännen formulerargemensamma
definitioner.I de revideradenationellariktlinjerna"Vårdochstödvidmissbrukoch
beroende, 2015" är det missbruk och bereonde enligt diagnosklassiñkationerna som
HVSCS.

MI (Motivational Interviewing, Motiverande samtal). En kognitiv beteendeterapeutisk
metod och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en klientcentrerad metod som
höjer den inre motivationen för Förändring genom att bland annat utforska och lösa
ambivalens. Metoden handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande stil och ser

i 'r ' sigsomenjämliksamarbetspartner,delsom att sökaefterochlockaframklientens
egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och hur det ska förändras, och dels om
respektforklientensautonomioch egnaförmåga.

MISSBRUK enligt DSM IV.

Ett maladaptivt (felanvänt) substansbruk som leder till kliniskt signifikant
funktionsned-sättningellerlidande,vilkettarsiguttrycki minstett avfyraföljande
kriterier under en och samma tolvmånadersperiod:
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° Ett upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckasmed att fullgöra
sinaskyldigheterpå arbetet,i skolanelleri hemmet(tillexempelsubstansrelaterad
upprepadarbetsfrånvaroellerdåligaarbetsprestationer;substansrelateradfrånvaro,
avstängningellerregleringfrånskola;substansrelateradvanskötselavbarneller
hushåll)

0upprepatsubstansbruki situationerdärdet medförbetydanderiskerförfysiskskada
(till exempelsubstanspåverkani samband med bilkörning, arbete med maskiner)

- upprepadesubstansrelareradeproblemmedrättvisan(tillexempelatt vidupprepade
tillfällenbli arresteradför substansrelaterat störande beteende)

- fortsattsubsransbruktrotsständigaelleråterkommandeproblemavsocialeller
mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (till exempel

slagsmål,gräl med partnern om följderna av berusning).

Att symtomenaldrighar uppfylltkriteriernaförberoendefördennasubstans.

MULTISYSTEMISKTEORI (Multisystemictherapy).Enmanualbaserad
familjeterapeutiskmetodsomgestillungdomarmedsubstansbruk,missbrukeller
beroendeochutåtagerandeellerantisocialaproblemsamttillungdomarnasföräldrar.
Syftetmedinsatsenäratt påverkade faktorersomantasbidratill ungdomensproblem.
Dessa faktorer kan finnas hos personen själv, i familjen eller i de sociala sammanhang
somungdomenochfamiljenbefinnersig i. MSTgrundarsigpå socialekologiska
ochfamiljesystemiskateoriersamtpå kunskapom risk-ochskyddsfaktoretför
antisocialtbeteendehosungdomar.Föratt utövaMSTbörbehandlarenha relevant
grundutbildning(tillexempelsocionom,psykologellermotsvarande),adekvat
utbildningi den aktuellametoden,godkunskapom missbrukochberoendeochom
barnsochungasutveckling,ochvaraförtrogenmedsystemteoriochfamiijeterapeutisk
behandling.Förverksamhetersomvillanvändametodenställskravpå licensavtalmed
det amerikanskaföretagetMSTServicesInc.

NARKOTIKA är ett samlingsnamn för illegalarusmedel avolika art. Den medicinska
termen narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel-framför allt
opioidersommorfinochheroin.Inomjuridikensyftarnarkotikapå desubstansersom
narkotikaklassatsav de olika ländernas myndigheter, till exempelLäkemedelsverketi
Sverigeochdärmedkan narkotikabegreppetskiljasigfrånlandtill land.I dagligttal
innefattar narkotika oftast alla icke socialt accepterade rusmedel, oavsett legal status
eller medicinsk effekt (såvidade inte används som läkemedel),och då används ofta
istället det besläktade slanguttrycket knark. Klassningenav preparat görs i Sverigeav
Läkemedelsverketsom har förteckningar över narkotika. Den senaste förteckningen
är "LVFS (1997:132), ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4 och 2002:4, om
förteckningenövernarkotika".Klassningenbestämstillstordelavinternationella
överenskommelser, 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års' i” I
psykotropkonvention,mendärutöverfinnsdet i narkotikastrafliagenett antalkriterier
somLäkemedelsverketskagrundasin bedömningpå. Föratt klassassomnarkotika
ska ett ämne anses vara hälsofarligt, beroendeframkallande eller euforisetande. I den
officiellaklassnlngetl finns det fem undergrupper.

' FörteckningI: Drogersomi Sverigeansessaknamedicinsktvärde,tillexempelheroin,
cannabisochhallucinogener.Dessaär förbjudnaatt tillverka,importeraellersälja.
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° Förteckning II-IV: Droger som används medicinskt och kräver import/
exporttillstånd, till exempelmorfin, amfetamin och bensodiazcpiner.

° FörteckningV: Droger som ej omfattas av internationella konventioner och
ej kräver import/exporttillståtlcl.Svagareopioider, bedövningsmedeloch vissa
bensodiazepinliknandesubstanser.

Medicinsk användning av narkotika med läkares föreskriftär den enda som är tillåten
enligtlag.Allannananvändning-bådelangning,innehavochbrukär förbjuden
ochkangeböterellerfängelse.I Sverigebetecknasallanvändningavnarkotikasom
missbruk eftersomdet är olagligt.

NARKOTIKAABSTINENS Behandling av abstinenstillståndvid vissa
beroendetillstånd har en väl utvecklad medicinsk metodik med god evidens.Den
omfattari dagmissbrukellerberoendeavopiater,bensodiazcpinerochalkohol.
Däremotsaknasspecifikaläkemedelsbehandlingarförabstinenstillståndvidmissbruk
eller beroende av amfetamin, kokain, cannabis och nyare ”partydroger”, som till
exempelecstacy,och nyare former av amfetamininderivat (preparat som utvecklatsur
amfetamin).Symtomatiskbehandlingavoro och agitationvidabstinenstiliståndkan
dock,enligtkliniskerfarenhet,lämpligenskemedbensodiazepiner.

ONE TO ONE. Kognitivt, beteendebaserat program som är manualsryrt. Enskilt

program. Bedrivs i anstalt och frivård. Riktat mot kriminalitet och problemlösning. 24
timmar 1-2 träffarlvecka_

Prime For Life.Upplysningsprogramom alkoholochdrogertill hjälpatt skyddadet
man värdesätter mest i livet. Programmet bygger på vad forskningen om alkohol och i
viss mån narkotika har kommit fram till om risken att utveckla problem, både på kort

och lång sikt avseendehälso- och situationsrelaterade problem.

Målgrupp:Klientersomharett riskbrukavalkoholochellernarkotika.
Tidsåtgång:Totalt5 halvdagaren gångi veckan.15timmar.
Bedömningsunderlag: Handläggare gör själva bedömningen utifrån den kunskap de har
om klienten. Inga personliga intervjuer krävs från programledarna. Bedrivs på anstalt

och frivård.

PRISM (Programme for reducing individual Substancemisuse). Bedrivspå anstalt
och frivård. Målgrupp: klienter med missbruk och där missbruket är kopplat till
kriminaliteten. Omfattning; formöte, kartläggning, fardighetsträning och tiliämpningar.

Sistadelenskräddarsysförden aktuellaklienten.Tidsåtgång:32,5 timmar.

RISKBRUK. Riskbruk av alkohol innebär en konsumtion i sådan mängd att risk för
svåra medicinska och sociala skador som till exempel leverskada, beroende, sociala -'-_ -
skadorochökadolycksfallsriskföreligger.Riskbrukär enetableradriskfaktorförohälsa
och ökar såvälsjuklighet som skador och dödlighet i ett stort antal sjukdomar. Riskbruk
bidrar i hög utsträckning till socialaproblem, fysiskaoch psykiskasjukdomar, skador
och förtidigdöd.Andraallvarligakonsekvenserär ökatanvändandeavvåldsamtökat
antalolyckorochsuicid.De Hestaalkoholrelateradeskadororsakasavpersonermed
riskfylldalkoholkonsumtion.
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Ibland definierasriskbruk utifrån vissmängd alkohol. Gränsdragningenvad som är
bruk, riskbruk ellermissbruk kan definierasefter en enkel konsumtionsmodell som
fastställts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Omräknat till så kallat

standardglas (=12 gram 100% alkohol) innebär ett riskbruk 9 glasper veckaför kvinnor
och 14 glasper veckaför män ett riskbruk. Allt berusningsdtickande bedöms som
riskbruk.Ävenberusningsdrickandemedmerän 4 glasförkvinnoroch 5 glasfor män
per tillfällebedöms som ett riskbruk. Ett standardglas motsvarar:2x33cl lättöl (2,l%)
eller45 cl folköl (2,8%) eller53 cl starköl (55%) eller 12 cl vin eller8 cl starltvineller
4 cl sprit.

Vad som år viktigt att notera är att det är alkoholen i sig och inte om det är vin, öl
ellerstarksprit som påverkarkroppen. Man ska ocksåobserveraatt det är individuellt
och situationsbetingat vad som är riskfyllt. Olika personer har olika känslighet för

hur omfattande alkoholkonsumtion som fordras för att ge alkoholrelaterade skador
ochsocialaproblem.Vanligtär att det blirnegativaföljderävenförbarnochövriga
närstående när en anhörig har för hög alkoholkonsumtion.

SAMSJUKLIGHET(comorbidity).Samtidigförekomstavminsttvåsjukdomarsom
påverkar individenssätt att fungera och överleva.I vissasammanhang syftarman i första
hand på samtidig förekomst av kroppslig och psykisk sjukdom, personlighetsstörning
ochalkohol/drogmissbruketc.

SAMVERKAN/SAMARBETE/SAMORDNING Samverkan ses som ett

samlingsbegreppförsamordningochsamarbete.Samarbeteanvändsföratt beteckna
mellanmänsldiga relationer med och kring enskilda brukare. Samordning betecknar
stödstrukturer för sådant samarbete, som till exempel Övergripande (samordningsJ
rutiner, ledningsgrupper och principiella frågor.

Definitionenillustreraratt samarbets-ochsamordningsperspekrivensamspelaroch i
verklighetenär beroendeavvarandraom samverkanskablilångsiktigtframgångsrik.
Processeni sin helhetmåsteocksåbyggapå gemensamdiskussionom värdegrundoch
etik.

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) Från och med 2010-01-01 har
det införts bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen )l982:763, HSL, 3f§) och
Socialtjänstlagen (2001 :453, SoL, kap 7§) avseende upprättande av en samordnad

individuell plan (SIP) när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso-
och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. Se bilaga 2 i dokumentet för ytterligare
information.

TILLNYKTRINGMedtillnyktringsverksamhetavsesatt beredaakutalkohol-och
drogpåverkade personer omvårdnad, viss medicinsk insatsbereds-kap och någonstans att
vistasunder en kortare tid medan personen nyktrar till. Tillnyktringsverksamhetbör ses
somen ingångi vård-ochstödprocessensomkan kombinerasmedefterföljandekort
intervention, abstinensvård och behandling. Det är dock långt ifrån alla som nyttjar
en tillnyktringsverksamhetsom är i behov av behandling för missbruk ellerberoende"
Definitionen är ett citat hämtad ur missbruksutredningens förslag"Bättre insatservid
missbruk och beroende —Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:55).
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I socialtjänstlagen(SoL)och i hälso- och sjukvårdslagen(HSL) är ansvaret for
tilLnyktringsverksamhetenintenärmarereglerad.Detta harinneburitatt det i
praktiken råder oklarheter omkring vilken huvudman som har ellerbör ha ansvaretför
tillnyktringsverksarnhet.

TOLERANSUTVECKLING.Närkroppenharvantsigvidett medelochkrävermer
föratt få fortsatteffekt.Toleranskan bådeutvecklasfortoch långsamt.

TOLVSTEGSBEHANDLING.Enligtde nationellariktlinjernaär målgruppen
för tolvstegsprogrammetvuxnapersonermedalkoholberoende.InomSiSanvänds
metodenävenvidbehandlingavungdomarmedalkoholmissbruk,ochvidbehandling
av såvälvuxna som unga med narkotikaberoende. I en behandling ingår lektioner om
"kemiskt"beroende.Deltagarnafårblandannatkännedomom sjukdomsbegreppet,
om Fornekandeochom hur manFörebyggeråterfall.I gruppterapitalardeltagarna
om konsekvensernaav missbruket och hur det påverkarderas liv.Identifikationen
medandramissbrukaregerinsiktochstyrkasomgördet Lättareatt ta ansvarfördet
egnatillfrisknandet.Inomtolvstegsprogrammetär det viktigtatt ävende anhöriga
medverkar.BehandlingenföljsavregelbundenmedverkanisjälvhjålpsgrupperiAA
(Anonyma alkoholister)eller NA (Anonyma narkomaner). Det finns kommuner som
har anställdaIZ-stegsterapeutersomgenomförtolvstegsbehandlingari öppenvård.

TOLVSTEGSPROGRANIMET,12-STEG.Alkohol-ochnarkotikaprogram,
baserarpå de 12stegen,utarbetadeavAnonymaAlkoholister.Bedrivsidagpå 14
kriminalvårdsanstalter.Målgrupp:klientermedmissbruk.Metod:programmetbedrivsi
tre faser; introduktion, grund och Förlängdbehandling.

VÅGAVÄLJA.Kognitivt beteendeterapeutiskt manualstyrt program som byggerpå
socialinlärningsteori.Målgrupp:drogmissbrukare.25gruppträflfarå 2,5 timmarplus
tre individuellaträffar.

VÅRDKEDJA.Envårdkedjaär en sammanfattandebenämningpå desamladeåtgärder
somgörsnären individår i behovavvård.En vårdkedjakanomfattaallatyperav
insatser och aktiviteter, oavsett huvudman/vårdgivare, som är ägnade åt att hjälpa
individenochse tillhennesfhanshelhetssituarion.

l ett samhällsperspektivbörvarjelänki en sådanvårdkedjavetavilkaåtgärdersom
vidtagitstidigareochvadsomkommeratt skei fortsättningenaven behandling.
Detta oavsetthuvudmannaskapellerorganisationsform.Vårdkedjetätrkandetkan
uppnåsgenomatt formellaellerinformellanätverkskapasmellansamhälletsolika
aktörer. Gemensamma utbildningar, erfarenhetsutbyten och klara överlämningsrutiner
tillsammansmedett gemensamtspråkbrukkanhärvaraframgångsfaktorer.Optimalt
kansamlokaliseringavverksamhetermellanmyndigheterochaktöreri vårdkedjan
skapaframgångari dettavårdkedjearbete.

ÅTERFALLSPREVENTION(ÅP).Metodensyftartillatt upprätthållaett nyktert!
drogfrittbeteendesamttill att göraeventuellaåterfallsåkortaoch lindrigasommöjligt.
Gruppbehandling,i undantagsfallenskilt.Målgrupp:Missbrukareavalkoholoch/
eller droger som passeratden omedvetna!uppgivna fasen i förändringsprocessen.OBS!
Klientenskallha haftdrogfriaperiodersåvi haråterfallatt prataom. Klientenskall
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varaASIutredd.Varjedeltagarefåridentifierasinaegnaindividuellarisksituationer
ochhandlingsmönster.En kursi Återfallspreventionbeståravåttaobligatoriska
kärnsessioner;att identifierahögrisk-situationcr,hanterasugefteralkohol/droger,
tackanejträningmm.Om klientenär i ambivalenskanenBSFserieFörstvara
motivationshöjande.Tiøiråtgâng:I Förträffsamt8 träfifarom 1,5 timmeåt gången.
Bedrivsinomsocialtjänstenochpå anstaltochfrivård.

SiS har tagit fram en manual som är anpassad För institutionsvärd (slutenvård). Den
innehållerävenett kapitelomÅterfallspreventionFörungdomar.

ÖVERFÖRSKRIVNINGFörskrivningavläkemedeli störreFörpackningarän vadsom
är adekvatFörsjukdomsbilden.KanävenståFöratt tvåläkare,ovetandeavvarandra,
skriverut sammaläkemedeltillen ochsammapatient.Attså kalladestartförpackningar
inte Förskrivsnär nymedicinordineras.
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Tillnyktring/Abstinensvérd
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Planeradabstinensvârdkommunerna/beroendecentrum
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