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1. PARTER
Mellan LandstingetVästmanland, nedan kallad landstinget, och respektivekommun
i Västmanlands län, nedan kallad kommunen, har följande överenskommelse om
samverkan antagits.Till överenskommelsenska det finnasen handlingsplan som
beskriverinsatserför att utvecklasamverkan.

Om landstingetellerkommunentecknatavtalmed någonannanaktörochöverlåter
uppgifter de har ansvar för ska denna överenskommelsetillämpas.

2. BAKGRUND
Parternaharett lagstadgatansvaratt samverka.Sedanjuli2013har landstingetoch
kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (l-ISL) och socialtjänstlagen (SoL) även
skyldighetatt ingåen skriftligöverenskommelseom sitt samarbetenär det gäller
personermedmissbruks-ellerberoencleproblematik.

Denna överenskommelseom samverkan avseratt uttrycka parternas gemensamma mål
och viljeinriktning, uppfylla lagstiftningenskrav' och medverka till att förtroendevalda
och andra beslutsfattare kan skapa långsiktiga strukturer lör samverkan, samarbete och
ansvarsliordelningz.

Begreppen samarbete, samverkan och samordning definieras enligt följande:

° Samverkansessomett samlingsbegreppförsamordningochsamarbete.
' Samarbeteanvändsföratt betecknamellanmänskligarelationermedochkring

enskildabrukare.

' SamordningbetecknarstödstrukturerFörsådantsamarbete,somtill exempel
övergripande(samordnings-)rutiner,ledningsgrupperochprincipiellaFrågor.

Samverkan

Samarbete Samordning
personer resurser
relationer organisation
metoder styrning
interaktion ledning

Värdegrund, värderingar etik

SYFTEMEDSAMVERKAN
Parternaär överensom att syftetmedsamverkanäratt tillgodosebehovetav
samordnade insatsereforpersoner med missbruks- ellerberoendeproblematik.
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Syftetmedöverenskommelsenär att personermedmissbruk-ellerberoendeproblematik
skafåen jämlikochsäkervårdsamtomsorgmedkontinuitetochdelaktighet.

 

I Prop.2012/1327?God kvalitetochökad tillgänglighetinomrnissbrulrs-och beroendevården
2 Socialstyrelsen,(2008).Samverkani rellrabilitering.En vägledning
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4. MÄLGRUPP
Målgruppen för överenskommelsenär personer med ett riskbeteendeeller missbruk3av
alkohol,narkotika,andraberoendeframkallandemedel,läkemedelellerdopningsmedel.
Fortsättningsvisbenämns målgruppen som missbrukare.

5.GEMENSAMMAUTGÄNGSPUNKTEROCH
MÅLFÖRSAMVERKAN
ÖverenskornmelsenskageFörutsättningarföratt stärkasamverkanmellan
huvudmännen, tillgodose den enskildes behov av stöd, vård och behandling samt
säkerställatillgångenpå godvårdochett brabemötande.Barnperspektivetskabeaktasi
varjeärende.

Måletär att den missbruks-och beroendevårdsomkommuneroch landstingerbjuder
är utformadutifrånbefintligkunskapom effektivametoderocharbetssätti enlighet
medSocialstyrelsensriktlinjer.

Överenskommelsenuttryckeren målinriktning,därHeraområdenmåsteutvecklas,
förstärkasoch förtydligasinnankommunerna,landstingetochövrigagemensamt
kan levaupp till dokumentersintentioner.Ett viktigtförhållningssätti detta
utvecklingsarbeteär att huvudmännenpå centralanivåerskapartydligaFörutsättningar
för utveckling och förändring. Förverkligandetav överenskommelsenkan endast
skegenomatt kommunerna,landstingetochövrigatargemensamtansvarFörsåväl
förebyggandesombehandlandeinsatser.Parternaskavidvarjesamverkanstillfällekring
en enskildindividsträvaefteratt hitta bästamöjligainsatsavgodkvalitetochhög
patientsäkerher,somstöderprincipenlägstaeffektivaomhändertagandenivå.

Insatserfrånlandstingetochkommunenskasamordnasmedsyfteatt skapaen
kontinuitet för missbrukaren samt säkerställadennes medverkani värden och
omsorgen.

6. ÖVERGRIPANDEFORMEROCHRUTINERFOR
SAMARBETET
Myndigheterhar en allmänlagstadgadskyldighetatt samverkamedstöd av6§
förvaltningslagen.Myndigheternaskaenligtlagbestämmelsernaintebarasamverkamed
andra myndigheter, utan även med organisationer, samhällsorgan och andra som berörs.
Det innebärexempelvisatt ideellaorganisationerochandraoffentligaoch privata
företrädare för olika samhällsintressenomfattas av kravet på samverkan.Samverkanär
en komplexprocesssomkräverprioriteringar,kunskap,styrningochstruktur.Det är
viktigtatt den politiskaochadministrativaledningenaktivttarställningförsamverkan.
Föratt det skabli långsiktigtochhållbartmåstesamverkanintegrerasochförankras
i de ordinarie verksamheterna. Vi måste skapasamverkangenom klara och tydliga
värdkedjorl.

3 Begreppetmissbrukdefinierasi ordlistan
4 Se bilaga 4, exempel på vårrlkedjor
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Landstinget och kommunen ska ta ett gemensamt ansvarFöratt en samordnad
individuell plan (SIP) upprättas. Insatser från landstinget och kommunen ska
samordnas med syfteatt skapa en kontinuitet Förpersonen med missbruks-eller
betoencleproblematiksamtsäkerställadennesmedverkani vården.I densarnordande
individuella planen ska det framgåhur den enskildesbehovav socialtjänstinsatsersamt
hälso-ochsjukvårdsinsatserskatillgodosesochföljasupp’.

LOKALALEDNlNGSGRUPPERFÖR SAMVERKANOCH
HANDLINGSPLANER
Det ska finnas lokala ledningsgrupper och handlingsplaner i samtliga kommuner i
Västmanland som inkluderar kommunen, primärvården, Vuxenpsykiatrin och barn-
och ungdomspsykiatrin samt eventuellt andra samverkansparteri respektivekommun.
Socialtjänstenär sammankallandeutifrånSocialtjänstlagen.Socialchefen(altden
chef som socialchefen utser) är ansvarig för att vara sammankallande. Den lokala

ledningsgruppenförsamverkanskaupprättaen handlingsplanFörFörebyggandearbete,
vård och behandling i enlighet med överenskommelsens intentioner. l handlingsplanen
ska ansvarsområden för respektivehuvudman klargöras liksomrutiner Församverkan.
Det är angelägetatt chefspersonermed mandat ansvarar för upprättandet av
handlingsplanen samt att denna förankras bland personalen i de olikaverksamheterna.

7

Handlingsplanenska:

° Klargfira ansvarsgränserna inom förebyggande arbete och tidig upptäckt av missbruk

samtförvårdoch behandlingavpersonermed missbruk.

' innehålla rutiner Församverkanmellan de olika aktörerna samt hur insatserna ska
organiserasinomochmellanyrkesgrupper,funktioner,verksamheterochhuvudmän.

° Respektivehuvudman har ansvarför att samverkanoch rutiner fungerar även internt
inomden egnaorganisationen.

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

' Fastställarutiner Föruppföljning av handlingsplanen så att detta görs kontinuerligt.

° Handlingsplanenskainnehållamätbaramål.

5 Särskilda rutiner för upprättande av SIP finns antagna i Västmanland. Se bilaga 2. Samordnad individuell plan.
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7.1 Ansvarochinterventionerpåolikabehovsnivåer

Teamsamverkan
D:individermedmisshrultlberoendeorhsamtidig EnligtSol,HSL,LVM,LPT,LVU,LRV

långvarigotitfellersomatisksjukdom(samsjukiighet) Utredning,diagnos,behandling.
uppfölining

Samordnadbehandling,uppföljning
EnligtSol,HSL,LUM,lPl,LVU,LPN
Utredning,diagnos,behandling,
uppföljning

C= individermedmissbrukellerberoende

Tidigupptäckt
B=lndividermedriskhrulr Identifieringavriskqrüttoer

screening
Korrrådgivning

_ . Förebyggandeinsatser
AuBefolkningen Folklriiisoperspektiv

Trappanillustrerarvilkentypavinsatssomskagörasföroiiiramålgrupper.A-nivänärbefolkningenistortHärskamanarbetamedfdrebyggandearhete.
PâB-nivânlinnsdepersonersomharettriskbruk.Pånästanivå,C-nivan,krävssamordnadbehandlingoch,medpersonernassamtycke,vårdplaneringför
demmedmissbrukellerberoende.PåD-nitiånfinnsdesombehöverteamsamverkan,alltsåpersonermetlsamsjoklighet

8. GEMENSAMVÄRDEGRUND
Bemötandeskapräglasavenhumanistiskmänniskosynochallamänniskorslika
värdesamträtttillettvärdigtliv.Bemötandet,ettgemensamtförhållningssättochen
behandlingsalliansäravgörandeförhurdenfortsattakontaktenochvårdenkommeratt
fungera.

Professionelltbemötandehandlar'omsamspeletmellandenenskilde,deanhörigaoch
personalenochäravgörandelörenpositivutveckling.Bemötandetskapräglasavett
professionelltförhållningssättdärdenenskildesFörutsättningarochbehovskaståi
centrumochledatillflexibelochindividuellvård.

Den enskildesegenmedverkanvid och ansvarstagandeför vårdochbehandlingär
väsentligförattettgottvärdresultatskauppnås.Personalenskatillsammansmedden
enskildeochdeanhörigafokuserapåochbyggavidarepådetsomärfrisktochsom
fungerar.Den enskildeskafå individuelltanpassadinformationom sitt hälsotillstånd
ochom de olika alternativsomfinnsnärdet gällerundersökning,vårdoch behandling
för att kunnatillvaratasinapersonligaintressen.Den omsorg,vårdochbehandlingsom
erbjudsskai möjligastemånvaraevidensbaserad.Familjensochnärståendesdelaktighet 3 '
harstorbetydelseochdeskadärför,i samrådmedden enskilde,kontinuerligtengageras
i arbetet.

Hänsynskatastillgenus,etnicitetochsocioekonomiskbakgrundnärdetgällerden
enskildesmöjligheteratt utifrånlivserfarenhet,kulturellochreligiöstillhörighet,bli
delaktigoch tillgodogörasiginformationom vård,riskbeteende,kroppensreaktionerpå
alkoholochnarkotika,samtpåbehandlingochmedicinering.
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8.1 Grunden för samarbete

Engrundförutsättning för en konstruktivvårdwochomsorgsplaneringär den
enskildesdelaktighetoch ett bra bemötandedet gällersåväldenenskilde,
närstående som samarbetspartners. Respektivepart från kommuner och landsting
utreder,bedömerochbeslutarom insatserinomramenfördet egnauppdragetoch
därmed förenadekostnader.Respektivepart ansvararfor sitt kompetensområde
ochparterna kan inte göra utfástelseromövrigapartersinsatser. Parternaär
överensom att insatserskasamordnasiett såtidigt skedesom möjligt.

9. BARNENSRÄTTIGHETER
Avprincipernai barnkonventionenéochsvensklagstiftningFramgåratt barnetsbästa
särskiltskabeaktasochatt vadsomär bästförbarnetskavaraavgörande.Bestämmelser
om barnetsrätt att kommatill tals,rättenförbarnatt fritt fåuttryckasinaåsikteroch
att bli hörda, att få relevant information ochatt hänsyn ska tas till barnets vilja med
beaktande av barnets ålder och mognad om vad som pågår och planerasochsom har
med barnetsellerden ungessituationatt göra,återfinnsi Socialtjänstlagen3 Kap5§.
Barns rätt till relevant information ochmöjlighet att framförasina åsikter framgår av ll
Kap 10§. l dennabestämmelseframgårävenatt barnsomhar fyllt15år harenligt I1
Kap I0§ rätt att självaförasin talani ärenden.

När åtgärder rör barn ska det enligt l kap 2 §SoL särskilt beaktas vad hänsyn till

barnets bästa kräver. Enligt Lagen om vård av unga l § ska vid beslut enligt LVU vad

somär bästförden ungevaravgörandevidbeslutenligtdennalag.

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

psykiskstörning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarligfysisksjukdom eller
skada, eller ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bot

tillsammans med plötsligt avlider. Riskfaktorer och konsekvenser för barn till föräldrar

medmissbruksproblematik,barn till föräldrarmedpsykiskfunktionsnedsättningoch
barn som upplevt våld i familjen ska uppmärksammas ochdessabarn ska gesadekvata
insatser. En av dessa insatser kan vara stöd i föräldraskapet.

Barn under 18 år som själva har missbtuksproblem eller är i riskzonen ska särskilt

uppmärksammas.Det innebäratt derasbehovavstödochbehandlingsäkerställs.

10. PATlENT-,BRUKAR-OCH
ANHÖRIGORGANISATIONER

Många frivilligorganisationerarbetar för personersom har missbruksproblem.
Organisationernas insatser kan variera från allmänt förebyggandearbete ochrehabili-
teringtillvårdochbehandling.Förmångamänniskorkankontaktenmeddessa

6 Se bilaga 2. FN:s barnkolwemliun
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organisationer vara ett första steg på väg mot professionell omsorg, vård och behandling
menocksåen väginellerut frånbehandlingshem.Frivilligarganisationetnasverksamhet
utgördärförett viktigtkomplementtillkommunensochlandstingetsutbud.

11. GEMENSAMKOMPETENSUTVECKLING

11.1Gemensam kunskap och metoder
FörökadkunskapomFörebyggandearbeteochtidigupptäcktkrävskontinuerlig
utbildningavolikaomfattningoch nivå.Måletskavaraatt personalsomkommeri
kontakt med riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblemarik ska kunna identifiers
problematiken,gekort rådgivningochgenomföramotiverandesamtal.

11.2 Gemensam utbildning och kompetensutveckling
Ledningeni kommunenoch landstingetär ansvarigaforatt utbildningoch
kompetensutveckling genomförs. Huvudmannen måste samverkaså att
kompetensutvecklingen har hög kvalitet med såvälmedicinskt,psykologisktsom socialt
perspektiv.Respektivehuvudmanansvararföratt utseansvarigpersonförsamverkan
kringutbildningochkompetensutveckling.ViktigautgångspunkterärSocialstyrelsens
nationellariktlinjerochde kvalitetsindikatorersombeskrivsi riktlinjedokumcnt.

Utbildningbörgenomförasgemensamti tvärgrupper,i såstorutsträckningsom
möjligt, så att både chefer och personal inom kommunen, landstinget och även andra

samverkanspartnerskandelta.Det gerökadkunskapochFörståelsenärdet gäller
ansvarsområden,uppdragochbegrepp.Syftetär att personaloch chefergesmöjlighet
att läraavvarandraforatt fåökadrespektochförståelseförvarandraskunskaper
och uppdrag,så att de olikayrkesgtupperna”talarsammaspråk".Cheferär mycket
betydelsefullaeftersomde lederförändringsprocessennärdetgälleratt ta in och
använda ny kunskap, implementera nya arbetssätt och se till att de arbetssätt och
metodersomanvändsföljsupp och utvärderas.

11.3 Met0der7

Föratt upptäckaochbedömagradenavalkohol»ellernarkotikamissbrukhosenperson
behövsolikaevidensbasetadebedömningsinsttutnentsåsombiologiskamarköreroch
psykosocialatest.Dessatestgör det möjligtattväljaåtgärderpå rätt nivåochatt följa
utfalletavde åtgärdersomden enskildeerbjudits,dvsbedömaom åtgärdernaharhjälpt
den enskildeatt minskaellerbrytasitt riskbruk,missbrukellerberoende.

För förstagångenharSocialstyrelseni riktlinjerna"Vårdochstödvid missbrukoch
beroende, 2015” genomfört prioriteringar av de metoder som används. Prioriteringen
innebär att förhållandevismer resurser bör fördelastill högt tangordnade metoder än
till metodersomhar fåtten lågrangordning.

7 l förstahand börde avSocialstyrelsenföreslagnaevidensbaserademetoderanvändas.De nationellariktlinjer"Vårdochstöd
vid missbrukochberoende2015"
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12.UTVECKLINGSOMRÃDEN
Dessautvecklingsområdenfokuserarpå områdendär landstingetVästmanlandoch
kommunerna har behovav att utveckla samverkan,utifrån lagstiftning,nationella
riktlinjer ochleller for att få till stånd en bra missbruks-och beroendevårdi
Västmanlandmedpatientenfklienteni centrum.

12.1Tillnyktrings
Tillnyktringsenhetbör tillskapasutifrånde behovsomtydliggjortsi utredning
"Utvecklingav tillnyktring och abstinensvård i Västmanland-God kvalitet
ochökad tillgänglighetinommissbruks«ochberoendevården2014-05-12".
Tillnyktringsenhetenskata emotpersonersomsökerpåegenhand,somidagblir
inlagdapå andraavdelningarinomlandstingetellersomsökerhjälphoskommunenför
att bryta ett missbruk eller beroende.

12.2Omhändertagande av berusade personer*
I enlighet med Lag (1976:511) om omhändertagande av berusadepersoner (LOB) 3§
"Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd,skallhan så snart det
kanskeundersökasaven läkare”(Lag1984:391)och4§ "enomhändertagenperson
som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan värdinrättning och inte heller
tasom hand på någotannatsätt ellerannarskanfriges,fårhållaskvar”.I utredning
"Utvecklingav tillnyktringochabstinensvårdi Västmanland-Godkvalitetoch
ökadtillgänglighetinommissbruks-och berocndevården,2014-05-12" sid.5 har
arbetsgruppentagit framförslagpå framtidastrukturvidomhändertagandeenligtLOB.
OmhändertagnaenligtLOBskai förstahandskjutsastilltillnyktringsenhetenunder
förutsättning att de inte är aggressiva, våldsamma eller hotfulla.

12.3 Abstinensvård”
Sedan2013-12-12 finnstvåabstinensvårdsplarserförplaneradabstinensvârd
på avdelning91 enligtkompletterandeöverenskommelsemellanLandstinget
Västmanland, PPHV och Västmanlands kommuner. På avdelningen finns även sex
platser for akut missbruksvårdoch allmänpsykiatriskvård. Enligt utredning "Utveckling
avtillnyktringoch abstinensvårdi Västmanland-God kvalitetochökadtillgänglighet
inommissbruks-ochbetoendevården2014-05-12" finnsbehovavtotalt 10-12
abstinensvårdsplatser.Insktivningtillplaneradabstinensvårdskeri samverkanmellan
Beroendecentrumochsocialtjänstenförutomi vissaärendensominitierasgenom
primärvården.

12.4 Dopning
Begreppetdopninganvändsi lagtextenför DopningslagenSFSlag(1991:1969)om
förbud mot vissa dopningsmedel. Det är förbjudet att införa, sälja, inneha, framställa
eller bruka anabola androgcna steroider (ÅAS).

8 Bilagad. Förslagpå vårdltcdja
9 Bilaga 4. Förslag på vårdkerlja

10 Bilaga4. Förslagpå vårdkedja
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Dopningingårinte i de nationellariktlinjerna(2014)eftersomunderlagomåtgärder
tillstordelsaknas.Ett nationelltvårdprogramhar utarbetatsavDopingjourenoch
behandlingsenheterna i Göteborg, Stockholm och Örebro utifrån deras erfarenhet
avmissbrukavanabolaandrogenasteroider.Örebrolänslandstinghar hösten2013
fått regeringensuppdrag att Fördjupakunskapen om dopningsmissbrukoch utveckla
behandlingsformernaför personer som missbrukar dopningsmedel.Uppdraget innebär
att ta frammetoderföratt förebygga,upptäckaochbehandladopningsmissbrulcsamt
att läggafast en plattform för forskning.

Länsstyrelseni Västmanlandhar ett samordningsuppdragvad gällerregeringens
strategiföralkohol-,narkotika-,dopnings-,och tobakspolitiken(ANDT).Enstrategi
ochhandlingsplanfinnsregionaltfö: ANDT-arbeteti Västmanlandslän2014-
2016.FolkhälsotnyndighetenföljerårligenuppdetANDT-förebyggandearbeteti
kommunerna genom länsstyrelsen.

Medutgångspunktfrånkunskapsläget,det pågåendearbetetnationelltsamti länetmed
länsstyrelsenssamordningsansvarkring ANDT är inriktningen för åren 2015och 2016
att tavarapå det arbetesompågårochvid revideringavöverenskommelsen2018följa
upp vilken utvecklingsom skett inom området och utreda eventuellasamverkansfrågor.

12.5Läkemedelsmissbruk
Opioidanalgetikaär en gruppnarkotikaklassadeläkemedelmedberoendeframkallande
egenskapersomanvändsforbehandlingavsvårasmärttillständ.Beroende
avopioidanalgetikaär sannoliktbetydligtmervanligtförekommandeän
heroinberoende.Här avsesbådeiatrogentberoendeefterlångridsbehandling
mot smärtaochberoendedär läkemedletinforskaffatsillegalt.Denationella
riktlinjerna"Vårdochstödvid missbrukochberoende,2015”omfattardels
nedtrappningvidopioidanalgetikaberoende,delsläkemedelsassisteradbehandlingvid
opioidanalgetikaberoende.

Enligt Socialstyrelsensrekommendationer bör hälso- och sjukvårdenoch socialtjänsten
erbjuda personer med opioidanalgetikaberoende nedtrappning och för personer
där nedtrappninginteFungerarbör hälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjudaläkemedelsassisteradbehandlingmedbuprenorHn-naloxon.Avgörandeför
rekommendationerna är att det ökar andelen patienter som blir opioidfria.

Det har framkommit att det finns brister i samverkan internt inom landstinget och
mellan huvudmännen kring denna målgrupp. Beträffandeläkemedelsberoende
där primärvärdens resurserej räcker till behövervärden utvecklastillsammansmed
Beroendecentrum Västmanland. För samverkanmed kommunen rekommenderas
användandet av Samordnad Individuell Plan (SIP). -'—,-

12.6 Ungdomar
Med ungdomar avses personer i åldern 12-18 år. Dessa åldersspann behöver dock inte
ses som en strikt gräns för när rekommenderade behandlingsmetoder är tillämpbara.
Förungdomarkrävssärskildainterventionersomär utarbetadeochprövadepå
ungdomarochderasförutsättningar.Underdesenaste10årenhardensystematiska
kunskapen om effektiv behandling av ungdomar ökat.
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Vidmissbrukhosungdomarsamspelaroftapsykiskaochsocialafaktorerochpåverkar
missbruket.Förekomstenavsamtidigtmissbrukochpsykiskaproblemär hög.
Det ärviktigtatt samsjukligheteitmedpsykiskaproblemuppmärksammasochatt
ungdomarnaFårhjälpmedbådatillsråndensamtidigt.Bådebedömningochbehandling
av psykiskatillstånd behöver därför genomförassamtidigt som de insatsersom
rekommenderasi dessa riktlinjer. I riktlinjerna ingår endast psykologiskoch psykosocial
behandling och inte läkemedelsbehandling,eftersom läkemedlensällanprövatspå
ungdomarocheflqekterför ungdomardärmedinteär studerat.

Enligt Socialstyrelsensrekommendation bör hälso- och sjukvårdenoch socialtjänsten
erbjudaungdomarmedalkoholellernarkotikaproblemkorrinterventioneller
MET". MET i kombinationmedKBT”, ellerACRA”ellerACC”. Avgörandeför
rekommendationenär att åtgärdernahar godeffektpåandelensomanvänderalkohol
ellernarkotika.

Enligt Socialstyrelsensrekommendation bör hälso- och sjukvårdenoch socialtjänsten
erbjuda ungdomar med alkohol eller narkotikaproblem Eamiljebehandlingi form av
FFT” cllerMDFT“.

EnligtSocialstyrelsensrekommendationkanhälsorochsjukvårdenochsocialtjänsten
erbjudaBSFT”ellermultisystemiskterapi.Avgörandeförrekommendationenär
att BSFTharnågotmerbegränsatvetenskapligtstödän FFToch MDFTsamtatt
multisystemisk terapi inte har visat lika god eFEektpå alkohol- eller narkotikaproblem
somövrigaåtgärder.Däremothar det godefEektpåantisocialahandlingar.

Det saknasidagkompetensinomsocialtjänstenoch inomhälso-ochsjukvårdeni
många av de metoder som Socialstyrelsenrekommenderar i de nationella riktlinjerna
"Vård och stöd vid missbruk och beroende, 201 S".

12.6.i Barn och ungdomspsykiatrin

li

12

13

15
I6
17

Barn-ochungdomspsykiatrinsaknaridagett tydligtformuleraruppdragavseende
missbruksvårdFörbarnoch ungdomar.Förekomstenavmissbruk!beroendebland
ungdomarsomär aktuellaför barnpsykiatriskvårdharökatochdet är storaskillnader
mellan olika delar av länet avseende tillgång till kommunala öppenvårdsinsatseroch
möjlighettillsamverkanmellanBarn-och ungdomspsykiatrinochkommunen.
Det saknasvårclforminom Landstinget som kan ta emot ungdomar med utvecklar
beroendetillstånd.

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

MotivationalEnhancementTherapy
KognitivBeteendeTerapi
AdolescentCommunityReinforcementapproach
Assertive Community Care

Functional family therapy

Multidimensional family therapy

Briefslrategic family treatment
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Ungdomar som varkenär i behov av intensiv somatisk vård ellerpsykiatriskvård, men
somär utagerande,stökigaochdärbeteendetbedömssomriskförfaraforindividen
självellerandra,ärsvåraatt tahand om på barnpsykiatriskavårdavdelningenpå
grundavbristpå ändamålsenligalokaleroch utifrånett patientsäkerhetsperspektiu
Ungdomarsomär i behovavabstinensvärdplacerasidagpå olikaöppnaHVB”eller
SiS-institutionervilketförsvårarmöjlighetenatt erbjudapsykiatriskSpecialistvård.

Barn-ochungdomspsykiatrinbehöverkompetensutvecklingi områdetmissbrukoch
beroendehosungdomar.Det finnsävenbehovavatt utvecklavårdformerochmetoder
fördenhärgruppeni samverkanmed BeroendecentrumVästmanlandochlänets
kommuner.

1.2.6.3Barntillföräldrarmedmissbrukoch/ellerberoende
l vissafallsaknasett barn-ochfamiljeperspektivinommissbruks-ochberoendevården.
Det finnsbehovav tidigainsatserfrånsocialtjänstenssamtligaverksamheternärman
upptäcker att det finns barn med föräldrar med missbruk eller beroende.

Det finnsförbättringsbehovavsamverkansrutinerinomsocialtjänstensolika
verksamheter kring barn och föräldrar där det finns ett missbruk eller beroende.
Samverkanmed mödra- och barnhälsovårdsamt andra verksamhetersom kommer i
kontaktmedföräldrarmedmissbruks-och beroendeproblematikbehöverförbättras.

Det saknas bred baskompetens om riskbruk, missbruk och beroende hos personal
inomvissaverksamheterinomsocialtjänstenochvårdenbehöverstärkasuppmed
struktureradepåverkans-och behandlingsprogram.Socialtjänstenbehöverutveckla
gruppverksamheterochfamiljebehandlingmm.

12.7 spelmissbruk
Spelmissbrukärett områdedär huvudmännensansvarär oklart.Det förekommer
att rättendömt tillkommunensFördelmenocksådomarsomdömt till landstingets
fördel.l Västmanlandhänvisarmerpartenavkommunernatill landstingetnären
klientansökerom hjälpforspelmissbruk.Ett paravlänetskommunererbjuder
öppenvårdsbehandling för spelmissbruk, både individuellt och i grupp.

I BeroendecentrumVästmanlandsuppdragingårinte spelmissbruk.De nationella
riktlinjerna"Vårdochstödvidmissbrukoch beroende"tar inteupp frågankringspel.
Från och med 2015 ingår spel om pengar i länsstyrelsensANDT-strategi.

Eftersom det saknas klara nationella riktlinjer lör vem av huvudmännen som bör
ta ansvar För behandling av spelmissbruk behöver kommunerna och landstinget
gemensamt utreda hur vården ska organiserasi länet, på _ettfor befolkningenjämlikt
satt.

12.8Äldre
Forskningenvisaratt alkoholskadorsamtpsykiskohälsaökarhosäldre.Denvisarockså
att kunskapen om hur vanligt alkoholproblem är bland äldre är dålig.Äldre remitteras i
mindreomfattningän yngretillvårdellerbehandling.

18 Hem för vård och boende
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Samtal med äldre har visat att äldre inte får frågor om alkohol även om det skullevara
befogat och att, ävennär vårdpersonal upptäcker alkoholproblem drar man sig for att
göra något åt detta.

Studier och rapporter om äldreomsorg och missbruk visarpå bristande kunskaper hos
personal inom kommuner och landsting, brist på riktlinjer/policy för arbetet, bristande
samarbetemellanoch inomkommunerochlandstingsamtatt det oftaär upp till
omsorgspersonalenatt lösaproblemet.

Socialstyrelsensriktlinjer"Vårdochstöd vidmissbrukochberoende"drar ingenövre
gränsnärdet gällerinsatserutifrånålder.Hälso-ochsjukvårdenochsocialtjänsten
ska erbjuda personer över65 år samma möjlighet till vård och behandling som andra
personermedmissbruks-ellerberoendeprobiemarik.

Inriktningeni länetbordeFörde kommandeårenvaraatt kompetensutveckla
biståndshandläggare,cheferoch övrigpersonal.Det bordeäventasframriktlinjer!
policys for arbetet med äldreoch deras alkohol- och drogvanorsom ett stöd för
personalen i deras arbete samt för att vid revideringav överenskommelsen2018kunna
följauppvilkenutvecklingsomskett i länet inomområdet.

12.9Brukarmedverkan
Staten ställer högre och högre krav på att det ska erbjudas och finnas brukar, patient-
och anhörigmedverkani verksamheternaoch i patientsäkerhetsarbetet.Verksamheterna
bör bjudain tillfokusgrupper,olikavarianteravbrukarmedverkanochleller
brukarrevisioner.Erfarenheterhar visatatt det kan finnassvårighetermedstabilitethos
brukarråden.Ekonomiochfinansieringavbrukarrådensinsatserdiskuterasochbör
finnasbudgeterathoskommuneroch landsting.

Det år angelägetatt båda huvudmännen utvecklarkonkret samverkanmed
frivilligorganisationernaoch tar tillvara deras kompetens och erfarenhet. Forskningen
visar att flera aktiviteter är nödvändiga för att få en fungerande struktur för inflytandet.
Kommunenoch landstingetbör ökasinakunskaperom hur brukarinHytandeuppnås
och vilkahindersomstår i vägenforett fungerandebrukarinHytande.

12.10 Kompetensutveckling
De nationellariktlinjernaförmissbruks-ochberoendevården"Vårdochstödvid
missbrukochberoende,2015”tydliggörbådahuvudmännensansvarinom missbruks-
och beroendevården. Utifrån granskning av forskning rekommenderar Socialstyrelsen
hälso-ochsjukvårdenochkommunernassocialtjänstanvändandetavspecifikametoder
för missbruks-ochberoendevârden.Vissaavdessametoderkräverkompetensutveckling
avpersonaleninombådehälso-ochsjukvårdenochkommunernassocialtjänst.Ett
utvecklatlänssamarbeteförkompetensutvecklinginomområdetkanvaraen vägatt
samla resurser.

För första gången har Socialstyrelseni riktlinjerna "Vårdoch stöd vid missbruk och
beroende, 2015” genomfört prioriteringar av de metoder som används. Prioriteringen
innebär att förhållandevis mer resurser bör fördelas till högt rangordnade metoder än
tillmetodersomhar fåtten lågrangordning.
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Landstingets Lärcentrumerbjuder idag utbildning inom vissaområden även till
kommunernaspersonal.Inommissbruks-ochberoendevårdenär SIP” och MI” de
utbildningarsomerbjudsavLärcentrum.Diskussionerpågårom en eventuellutökning
avdessametodurbildningar.

12.11Samlokaliserade mottagningar
Socialstyrelsengör bedömningen att rekommendationerna i de revideradenationella
riktlinjerna” kommer att kräva utökad samverkan, både mellan kommuner och
landsting, och mellanolika kommuner. Det är viktigt med samarbete mellan
socialtjänstensmissbruks-ochberoendevårdochhälso-ochsjukvårdenspsykiatri,
beroendevårdochprimärvårdFöratt kunna införariktlinjernai verksamheterna.Vidare
kan det innebära att små kommuner behöversamarbeta Föratt kunna erbjuda ett
bredare utbud av insatsersamt en integrerad vård och behandling.

l många fall bör läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling och
psykosocialtstödgessamtidigtochvård-och behandlingsplanerbehöversamordnas.
Dettaställerkravpå kommuneroch landstingatt lokalttillgodosebehovenavsåväl
medicinsk, psykologisk som social utredning och diagnostik samt gemensam och
individuell vårdplaneringoch behandling. Erfarenheterna från utvecklingenav
samverkandevårdsysrern,tillexempelfrånStockholmsintegrerademottagningar,är att
landstingetoch kommunerkanspararesursergenomen ökadsamverkan.

För att säkerställa en smidig och integrerad samverkan rekommenderas en organisering
enom fasta strukturer som exam elvis samlokaliserade motta nin ar som u fattasP g g PP

som lättillgängligaochsombemannasavpersonalfrånbådehälsanochsjukvårdenoch
socialtjänsten..

13. STRUKTUROCH ANSVARFÖR SAMVERKAN
Respektivehuvudman ansvararför att överenskommelseroch rutiner för samverkanär
välkändaoch Fungerarinterntmellanolikaförvaltningarochverksamheterinomden
egnaorganisationen.Om landstingetellerkommunentecknaravtalmednågonannan
och överlåteruppgifterdeharansvarförskadennaöverenskommelsetillämpas.

Nedan beskrivshur samverkanorganiserasi Västmanlandslän.

13.1 Samverkan på länsnivå

13.1.1Förtroendevalda år»'
Huvudmyndigheten, det vill sägapolitiska företrädare för länetshälso- och sjukvårdoch
socialtjänst har ett ansvar för att initiera och följa upp strategiskaoch länsgemertsamma
utvecklings-och samverkansfrågor.

I9 SamordnadIndividuellPlan
20 Motiverande Intervju

21 Nationellariktlinjer.Vårdochstödvid missbrukoch beroende,Stödförstyrningochledning.2015.
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I Västmanlandär styrelsenförVästmanlandskommuneroch landsting(VKL)det
länsgemensammaorganetförsamverkan.VKL:sstyrelsekan rekommenderaparterna
att fattabeslutoch det ärsedanlandstingetochkommunernasomfattardet politiska
beslutet.

Vårdvochomsorgsberedningenärett politisktforumförsamverkanmellanlandstinget
ochkommunernai länet.Uppdragetärblandannatatt uppmärksammabristeri
samverkan,undanröjahinderförsamverkanochstötta utvecklingenavvårdoch
omsorgi Västmanland.

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

OmrådensomChefsforumföljerupp ärexempelvis:
' Att ansvaraför uppföljningenavöverenskommelsetnaochrapporteratillden politiska

nivan.
° Sammansättningoch arbetsformerförlokalaledningsgrupperFörsamverkan
' Aktiviteter för att stärka samverkan mellan huvudmännen, till exempel gemensam

kompetensutveckling
°Attpå systemnivåföljaupp att personersomär i behovavsamordnadeinsatserfårdet

och analyserabristersomupptäcksi samarbetet
° Chefsforumsrepresentantansvararföratt frågorsom behöverdelgesoch behandlasi

den egnaorganisationenförsvidaredit
' Följerutvecklingeninom området

13.2 Samverkan på lokal nivå

13.2.7Tjdinstepersoner
Pålokalnivåskadet finnasen ledningsgruppförsamverkanbeståendeavchefer
frånkommunenoch landstinget(vårdcentralochpsykiatri)sommötsregelbundet,
minst två gånger per termin. Socialchefen (alt den chef som socialchefen utser) är
ansvarigFöratt varasammankallande.Gruppenutservemsomskavaraordförande,
hur minnesanteckningarskrivssamttillvilkade skaspridas.Det ärviktigtatt även
representanterFörandraaktörerfrånden lokalanivånbjudsin att deltai samverkan,
det kanvaraförsäkringskassan,arbetsförmedlingen,safnordningsförbunden,polisen
ochskolan.Representanterför de länsgemensammaenheternaBeroendecentrum
Västmanland,RättspsykiatriVästmanlandoch Hjälpmedelscentrumbjudsin vid behov.

Ledningsgruppenförsamverkanhar i uppdragatt utformaen handlingsplanmed
utgångspunktfråndennaöverenskommelse.I handlingsplanenskaåtgärderna
förhur samarbetetskautvecklasdokumenteras.Resultatetavsamarbetetur ett
brukarperspektivskabelysas.lnformationspliktom förändringarhoshuvudmännenbör
skrivasin i den lokalahandlingsplanen.

SAFviVERKAilKRINGPERSONERMEDMISSBHUKELLERBEROEI-JDEAVALKOHOL,HARHOTIKA,ANDRABERGEHDEFRAMKALLANDEMEDEL,LÄKEMEDELELLERDOPNWGSNLEDEL17



Handlingsplanenskaårligenföljasupp ochreviderasochresultatetskarapporterastill
Chefsforumsomi sin tur rapporterartillVård-ochomsorgsberedningen.

Behovetav samverkanpå kommunnivån gällersåväl:

° övergripande gemensam planering

' informationsskyldighetom planeradeverksamhetsföråndringar

° anordnande av gemensam kompetensutveckling

' stimulera och följa upp det samarbetesom sker på 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-ochanhörigerfarenheterbehöverblien naturligdelavkvalitetsarbetetpå
lokal- och länsnivå. Deras inHytande och delaktighet ska öka, både individuellt och på

organisationsnivå.

14.1 Organisationer
Det är särskiltviktigtatt de lokalaledningsgruppernaForsamverkanregelbundetmöter
de patient-,brukar-och anhörigorganisationersomfinnsregionaltochlokaltföratt
stimulerartill infiytande.

Organisationerförpatienter,brukareochanhörigai Västmanlandharbildatett nätverk
kallat Västmanlands samverkan för psykisk hälsa (VSPH) för att samordna sitt arbete

blandannati kontaktermedkommunerochlandsting.

14.2Individen
Denenskildesdelaktighetoch inflytandeskaöka.Patienters,btukaresochanhörigas
synpunkter på verksamhetsnivåbör inhämtas, följasupp och användas Förfortsatt
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
Tvistermellanparternasomintekanlösaspåhandläggar-/behandlar-/läkarnivåska
i förstahand lösasmellanansvarigachefer.Densomuppleveratt någon/någraav
parterna i samverkansarbetet avviker från de rutiner som man fastställt för arbetet, ska
aktualiseraen avvikelserapporteringenligtgängserutiner.

Tvistefrågorsomär avprincipiellkaraktärochsomintekanlösaslokaltkan lyftasav
chefernatill länetsChefsforumFörberedningochFörslagtillåtgärd.Om tvistskulle
uppkommasom intekan lösasavChefsfotumskaett medlarrådtillsättas,det utsesav
landstingsdirektörenochdirektörenFörVKL.

17. UPPFÖLJNING
De lokalaledningsgruppernaförsamverkanskaårligenrapporteratillChefsforum,
som sedan i sin tur rapporterar till Vård- och omsorgsberedningen, hur samverkan har
bedrivits utifrân intentionerna i denna överenskommelse.

18.GILTIGHETSTIDOCHUPPSÄGNING
Denna överenskommelse gäller från och med l januari 2016 till och med 31 mars
2018.

Viduppföljningkanförändringari lagstiftning,nyanationellariktlinjermed mera
upptäckas,vilketkan innebäraatt en kortareuppsägningstidmed tre månadersvarselär
nödvändig.I annat fallgälleratt uppsägningkanskemedsexmånadersvarsel.
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Bilaga l

VERKSAMHETERNASHUVUDSAKLIGAANSVAR

Huvudsaklig ansvarsfördelning
Föratt samverkanskakunnafungerabehöverrespektivepartkännatill bådesitt eget
och övrigahuvudmäns ansvar.Nedan beskrivsparternas huvudsakligaansvarsfördelning
utifrånlagstiftningochverksamhet.Här beskrivsävenPolisens,Kriminalvårdens,
Arbetsgivarnas, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och SiS ansvar även då
de inteärparter i dennaöverenskommelse.Dettaföratt åskådliggöraen helheti
ansvarsfrågornarunt personermedmissbrukellerberoende.

KOMMUNERNA
Varjekommunsvararförsocialtjänsteninomsitt område.Kommunenhar det yttersta
ansvaretföratt desomvistasi kommunenfårdet stödochdenhjälpsomde behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilarpå andra huvudmän.

Kommunenharansvarföratt bedrivauppsökandearbeteriktattillsåvälungdomarsom
vuxna. Det uppsökande arbetet mste organiserasoch utformas utifrån lokala behov
och Förutsättningarochskaskei samverkanbådeinomkommunenochmedandra
aktörersåsomhälso-ochsjukvård,hyresvärdar,närpolisochFöreningsliv

Personalen inom kommunen, Framförallt inom socialtjänsten, äldreomsorgen och
skol«och fritidsverksamhetenskaha kunskapom risk-ochmissbruksbeteende.Det
ska finnas ändamålsenliga och skriftliga rutiner För informationsöverföring inom
kommunen.

Socialtjänsten
Samhälletssocialtjänstskallpå demokratinsochsolidaritetensgrund främja
människornas

' ekonomiska och sociala trygghet,

° jämlikhet i levnadsvillkor,

° aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstenskallunderhänsynstagandetill människansansvarförsin ochandras
socialasituation inriktas på att frigöra och utvecklaenskildasoch gruppers egna
resurser.Verksamhetenskallbyggapå respektför människornassjälvbestämmanderätt
och integritet. i

Vid behov är det viktigt med samverkan inom socialtjänstensolika områden kring
personermedmissbrukoch/ellerberoende.

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänstenoch från hälso- och
sjukvårdenskakommunentillsammansmedlandstingetupprättaen samordnad
individuell plan (SIP)”.

22 SeSamordnadindividuellplanbilaga2 i dokumentet.
 

SAMVERKAI-JKRINGPERSONERMEDMISSBRUKELLERBEROHJDEAVALKOHOLF-IARKOTIKA_iiláDRiiBERUEMDEFRAMKALLIWDEMEDEL.LAKEMEDHELLERDOPWFGS-\\EDEL21



Socialnämndenskallaktivtsörjaföratt denenskildefårdenhjälpochvårdsomhan
eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med
den enskildeplanera hjälpen och vården och noga bevakaatt planen fullföljs.

Socialtjänsten ska ha rutiner för att regelbundet och strukturerat identifiera risk-
och missbruk. Den enskildeska gesstöd att utifrån egnavillkoroch mål levaett så
självständigtochaktivtlivsommöjligt.Dettakräverindividanpassadeochflexibla
formerförstöd,vägledningoch i vissafallävenomvårdnaddå personerhar mycket
varierande behov utifrån exempelvis missbruk och! eller beroende.

Individ-ochfamiljeomsorgen
Individ-ochfamiljeomsorgen(IFO)är den avdelninginomkommunenssocialtjänst
som har det yttersta ansvaret.Några av de ansvarsområdensom oftast finns inom
kommunernas IFÖ-verksamheter är barn och unga, ekonomiskt bistånd, Familjerätt,
missbrukoch beroende.Socialtjänstenskaävengestöd tillvåldsutsattakvinnor,
barn som bevittnar våld, övriga brottsoffer samt män som utövar våld. Några viktiga
uppgifter i lFOrs arbete med missbruksfrâgor är att identifiera föräldrars missbruk,
hitta vägaratt arbetaförebyggandeochmed tidigupptäcktsamtatt finnaverksamma
insatserför ungamed missbruk.Dettagör att det är extraviktigtatt uppmärksamma
problematikenmed risk-,missbrukellerberoende-problematikinomalladelarav
IFO:s avdelningar, inte bara på vuxensidan utan också inom barn-och ungdom och
familjerärt. I olika undersökningar uppskattas att minst en tredjedelav de som får
ekonomisktbiståndhar missbruksptoblem.Dethar underdesenasteårenskett
en utveckling av öppna insatser inom kommunernas missbruksvård.Individ- och
familjeomsorgenhar ansvarföratt initieratvångsvårdenligtLVUochLVM.Det sker
genomutredningochansökantill Förvaltningsrättensombeslutaromvårdskagesmed
stödavLagen.

Äldreomsorgen
Socialnämnden (nämndorganisationen och benämning varierar i olika kommuner)
skall enligt socialtjänstlagenverka för att äldre människor får möjlighet att levaoch
bo självständigtunder tryggaförhållandenochha en aktivochmeningsfulltillvaro
i gemenskapmedandra. Insatserfrånhemtjänstengesföratt underlättaför den
enskilde i den dagliga livsföringenoch i många fall även för att det ska vara möjligt för
denneatt bo kvari det egnahemmet.Tillhemtjänstensuppgifterhör bådeinsatserav
setvicekaraktäroch personlig omvårdnad. Kommunen har ocksåenligt socialtjänstlagen
skyldighetatt inrättasärskildaboendeformerförserviceochomvårdnadför
äldre människor som behöver sådant stöd. I särskilda boendeformer (inklusive
korttidsboende)harkommunenett hälso-ochsjukvårdsansvar.Fastvårdkontaktska
utses om den boende begär det ellerom vårdgivarenanser att det föreliggersådant
behov”.

Kommunens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvrd som meddelasav Läkare.
I såvälhemtjänstsom i särskildboendefotmfirmspersonermedmissbruks-och
beroendeproblemarik.

23 l enlighetmed HSLIPatienrIag(2014:821)
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Kvaliteten i äldreomsorgen är beroende av en väl Fungerande samverkan med såväl
individ- och Familjeomsorgen som med hälso- och sjukvården inom landstinget.
Detta är särskilt viktigt när personer inom äldreomsorgen har missbruks- eller
beroendeproblematik.

Omsorg om personer med funktionsnedsättningar
Socialnämnden (nämndorganisation och benämning varierar i olika kommuner) skall
enligt socialtjänstlagen verka för att människor som av Fysiska,psykiska eller andra skäl,
exempelvissamsjuklighet,möter betydandesvårigheteri sinlivsföringfårmöjlighet
att deltai samhälletsgemenskapoch levasomandra.Socialnämndenskamedverkatill
att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och ett boende som är anpassat efter
hans/hennes behov av stöd. Kommunen ska tillhandahålla boendestöd i vardagen, om
det behövsföratt den enskildeskanå en skäliglevnadsniväoch inrättabostädermed
särskild service För dem som behöver ett sådant boende.

Boendestöd/Stödteam
Boendestödutövertraditionellhemtjänstgesblandannattill personermedpsykisk
Funktionsnedsättning,medmissbruksproblemellertillpersonersomavandraskäl
har behovavstöd Föratt kunna hanteratillvaron.Stödetkangällavardagssituationeri
bostaden,i närsamhället,på fritidenoch i kontaktermedvårdgivare.Stödetbeviljasoch
utformasgenomatt vägledaoch motiveradenenskilde.I vissafallkandenenskildes
psykiskafunktionsnedsättningar och/eller missbrnks»och beroendeproblemvaraså
omfattandeochsammansattatt det kanvaraextremtkompliceratatt geett adekvat
stöd, exempelvisvid destruktiva beteenden. Det kan handla om stora svårigheteratt
etablerakontakt,skapamotivationatt nå ett självständigtlivmedgodlivskvalitet
samtForrnådenenskildeatt brytasin isolering.I dessafallkrävsatt personalenhar
speciellkompetensgenomlöpandeFortbildningochhandledning.Det är också
viktigtatt utredningochanalysavproblemochbehovfortsätterkontinuerligtunder
insatsensgångsamtatt allt sker i samverkanmedden enskilde.Samverkanoch
gränsöverskridandearbete mellan olika avdelningaroch enheter är viktig.
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LANDSTINGET
Inomlandstingetskadetvaranaturligtatt ställafrågorkringlevnadsvanor.För
personermedriskbrukavalkoholkandet räckamedenklafrågorom alkoholvanorna
samt en kort rådgivningföratt genereraen minskningavalkoholkonsumtionen.
Enligtsocialstyrelsensriktlinjer” tillhördessainsatsernågraavde mesteffektiva
Förebyggandeinsatsernainom sjukvården. Det är viktigt att man vid Förskrivandeav
beroendeframkallandemedicinervid till exempelångesttillståndtar hänsyntilleventuell
korstoleransdå människormedjust desymptomeniblandhar detpga.missbruk]
beroende.Försiktighetbör iakttagas.

Enligthälso-ochsjukvårdslagenskahälso-ochsjukvårdenmedicinsktutredaoch
behandla sjukdomar och skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den
enskilde.Fastvårdkontaktskautsesom patientenbegärdet elleromvårdgivarenanser
att det föreliggersådant behov”. Det ska finnas ändamålsenligaoch skriftligarutiner för
informationsöverfiöring och gemensam vårdplanering inom och mellan primärvården,
den specialiseradeberoendevården,psykiatrinochsocialtjänsten”.

Landstingethar tagitbeslutom tillgångtillhälso-ochsjukvårdförasylsökandevilket
äveninbegripermissbruks-ochberoendevård.

Primärvården
Primärvården ska erbjuda en väl Fungerandeförsta linjens hälso-och sjukvård. Det
innebäratt systematisktarbetaFörebyggandemedtidigupptäckt,stödoch behandling
avlivsstilsrelateradohälsapå individnivå,samtutveckladetförebyggandearbetetmot
alkoholochpsykiskohälsa.Vidareskaprimärvårdengekunskapomegenvårdoch
medverka till tidig upptäckt av barn som Farilla. I arbetet ingår även att arbeta med
behandlingavpersonermedriskbrukoch behandlingavdesomatiskaochpsykiska
problem som är relaterade till missbruk/ beroende. Socialtjänsten ska, i samråd med
den enskilde, kontaktas i ett tidigt stadium. Vid alkoholberoendei' missbruk och
narkotikabrukskadet finnastydligariktlinjerfbrhursamverkanskasäkerställas
och vilkasamverkanspartnerssom bör kontaktas. Vid behovska samverkanmed
socialtjänstenoch/ellerkriminalvårdenske.Vidkompliceratberoendetillständkan
personen remitteras för bedömning inom Vuxenpsykiatrinsspecialiseradebcroendevård,
enligtgällandesamverkansavtal.

Läkemedel
Förskrivningen av särskilt smärtstillande beroendeframkallande läkemedel (tramadol)
har tidigarevaritmyckethög i Västmanlandmenharminskatde senasteåren.Antalet

ii_i patientersombrukartramadolär idag5.613mot 10.407år2011.

Ansvaretför utsättandeavberoendeframkallandeläkemedelåliggeri förstahandden
läkare som insatt desamma.

24 Socialstyrelsensnationellariktlinjerförhälso-och sjnkclomsförebyggandemetoder2012samt nationellariktlinjerlör
rnissbruls-ochberoendevârdcn2015

25 [enlighetmedHSUPalienllng(2014:821)
2G Sv:även kapitel Samordnad lndividucli plan. bilaga 2
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Beträffandeläkemedelsberoendeär BeroendecentrumVästmanlandi Förstahand
konsultstödforprimärvården.Om nedttappningutifråndeföreslagnaåtgärdernainte
fungerat, skickasremiss till psykiatrin. När abstinensfaseninnebär en medicinsk fara
skapatientenavgiftasinompsykiatrinellerinvärtesmedicinberoendepå tillståndets
alivarlighetsgrad.

Barn-och ungdomshälsan
Barn-och ungdomshälsan är en första linjensvårdinsatsför barn och ungdomar
med lätt till måttlig psykiskohälsa.Verksamheten år organiseradunder barn- och
ungdomspsykiatrin, är länsomspännande och finns på flera orter i länet. Verksamheten
tar emot patienter främst via hänvisning från vårdcentraler och Skolhälsovården
och arbetar med korta och riktade insatser.Vid behov kan verksamheten remittera
vidaretill barnpsykiatrin.Barn-och ungdomshälsanarbetarföratt Förebyggaoch
tidigtupptäckaeventuelldrog-,alkoholmissbrukellerannatriskbeteendegenom
att ställariktadefrågor.Videventuellmisstankeom drog-elleralkoholproblematik
ska information till Socialtjänstensäkerställasi form av orosanrnälan.Vid behov av
screening eller annan undersökning hänvisasungdomen till primärvården.

Bam- och ungdomspsykiatrin
Barn-ochungdomspsykiatrinsuppdragär att gebarnpsykiatriskspecialistvårdtill barn
och ungdomar i åldern O till och med 17 år. Verksamhetenskaerbjuda såvälakuta
somplaneradevårdinsatsertiilbarnoch ungdomarmed allvarligpsykiskstörning
eller psykisk sjukdom. insatserna-kan omfatta bedömning, utredning, behandling,
rehabiliteringellerviclareremittering,ochgesinom bådeöppen-ochslutenvården.
Verksamhetenskasamverkaochsamarbetamed vårdgrannarochmyndigheteroch
vid behov medverka, och kalla till SIP.l uppdraget ingår ävenatt erbjuda stöd
ochkonsultationtill vårdgrannarsombehöverbarn ochLmgdomspsykiatrisk
specialkompetens.

Barn-och ungdomspsykiatrinhar uppdragatt förebyggaochtidigtupptäckadrog-inkl.
läkemedel-ochalkoholmissbrukgenomatt ställariktadefrågorom egetbruk ellerbruk
i omgivningen vid alla typer av patientkontakter både inom öppen- och slutenvård. Vid
läkemedelbehandlingskaläkemedelslistanuppdaterasregelbundet,samtförbrukningav
läkemedelskakontrollerasvidreceptfdrnyelse.Barn-ochungdomspsykiatrinerbjuder
drogscreeningvid misstankeutifrånanamnestiskauppgifterellersvårbedömttillstånd.
Drogscreeningkan erbjudasävenvidstart avpsykologiskutredningellermedicinsk
behandling. Vid positivt resultat ger verksamheten stöd och vägledning till annan
kvalificeradhjälp.Orosanmäianskickastill Socialtjänsten.

Barn- och ungdomskliniken
Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att bedrivahälso- och sjukvård för barn
ochungdomarOtillochmed 17år i Västmanland.Hälsovårdsuppdragetgälleratt
utarbeta metodik och rutin for barnhälsovårdsverksamheteni länet och att bemanna
barnavårdcentralerna med barnläkarkonsult. l hälso och vårdsuppdragetingår också
att ta fram hälsoråd till allmänheten i samverkan med primärvården, skolan och andra
samarbetspartners.
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I sjukvårdsuppdragetingår att ge specialistsjukvårdinom barnmedicin i nära samverkan
medprimärvården,barn-ochungdomspsykiatrinsamtregionsjukvården.

Vuxenpsykiatrin

Psykiatrinskaerbjudaspecialiseradpsykiatriskvårdförlänetsinnevånare.Psykiatrins
arbetssättskautmärkasavsamverkansåvälinterntsommedvårdgrannarochandra
samverkanspartners.Rutinerskafinnasförett samlatansvarstagandeförpersonervilka
har behovavinsatserfrånHeraaktörer.Det ärviktigtatt i varjesamverkansärendedär
behovfinnsupprättaen skriftligsamordnadindividuellplansomtydligtangervilken
huvudmansomär ansvarigförde olikainsatserna.Konsultationochkompetensstödska
erbjudasvårdgrannarochandraverksamheter,särskiltprimärvården.Vidbehandlingav
personermedkomplexavårdbehovpå grundavpsykiskstörningochmissbrukskadetta
ske samtidigt och integrerat i samverkanmed andra aktörer,exempelvissocialtjänsten.

Den specialiseradeberoendevårdenärorganiseradunderVuxenpsykiatri
Västmanland vilkenansvararför att utreda och behandla personer med svår eller
kompliceradmissbrukslberoendeproblematikavseendeHllülhül",narkotika-eller
läkemedelsmissbruk.Beroendevårdenskaaktivtmedverkatillatt insatsernaFörpersoner
medkomplexavårdbehovpgapsykiskstörningochmissbruk/beroendeär samordnade
och att det Finns dokumenterade, ändamålsenliga rutiner med vårdgrannar och andra
samverkanspartnersi varje kommun.

BeroendecentrumVästmanland
Beroendecentrum erbjuder utredning, behandling samt nedtrappning och avgiftning
av patientermedsvåraberoendetillståndochsamtidigannanpsykiatriskoch/eller
somatisksjukdom.Polikliniskabstinensvårderbjudsfördepatientersom inteär i behov
avheldygnsvård.Möjlighettillpsykologiskochneuropsykiatriskutredningfinnspå
Beroendecentrum,dettagörsefterbedömningavpsykologochläkare.

Substitutionsbehandlingkanefterutredningochbedömningerbjudaspatienter
med minst ett års dokumenterat opiatmissbruk. Utredning görs i samverkan med
socialtjänsten.

Konsultationochsamverkanmedvårdgrannaringåri verksamhetensuppdragoch i
detta ingår också viss bemanning på Irismottagningen, Västerås missbruksmottagning,
SpindeinochTreklövern.

Avdelning 91
Avdelning91 är en avdelningmedhuvudsakliginriktningmot missbruk/beroende. i i
Avdelningenerbjuderabstinensvârdbådeplaneratochvidakutbehov.Planerad
inskrivningförabstinensvårdskeri samverkanmed Beroendecentrumoch
Socialtjänsten enligt särskildöverenskommelse”.

27 Se Samordnad Individuell Plan i bilaga L
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Övrigspecialistsjukvård
Det råderen översjuklighctnärdet gällersomatiskabesvärhospersonermedmissbruk.
ÄvendensomatiskaspecialistsjukvårdenansvararFörtidigupptäcktavmissbruk.
Allpersonalskahakunskapomriskbruk,missbrukochberoende.DettaFöratt
kunna informerapatienternaomskadeverkningarnaochom samhälletsstödinsatser.
Vårdkcdjanskasäkerställasgenomremissfiiwarande.
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GEMENSAMTANSVAROCHSAMARBETE

Ungdomsmottagningarna
Ungdomsmottagningen (UM) riktar sig till ungdomar 15-23 år och bedrivsi
samverkanmellanlanstingochkommunen.UMskaFrämjafysiskochpsykiskhälsa,
stärkaungdomari identitetsutvecklingensåattde kan hanterasinsexualitetsamtatt
förebyggaoönskadegraviditeterochsexuelltöverförbarainfektioner.Tillgångfinnstill
barnmorska,socionomoch läkare.

POLISEN
SMADIT(Samverkanmot alkoholochdrogeri trafiken)är en verksamhetsomPolisen
i samverkanmedkommunernabedriver.Syftetär att minskaantaletalkoholoch
clrogrelateradetrafikolyckorgenomatt erbjudavård.

I korthetgårverksamhetenut på att FåpersonerertappadeFörtrañkbrottsomär
drogrelateradeatt, genommotivationssamtal,bli mottagligaFörvårdochinom24
timmar få en kontakt med beroendevården.

Tanken är att Försöka påverka förarna att gå in i en behandlingsfas när man är som mest
mottagligförhjälp.

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

MUMIN ären verksamhetsombyggerpå samverkanmellankommunochpolisoch
syftar till att personer som misstänks för narkotikabrott (eget bruk samt innehav)
snabbtskalotsastillvårdochbehandling.Insatsernaskariktasmotpersoneri åldern
[5-25 år ochhargodaresultatFörungdomarupp till 18år.

KRIMINALVÄRDEN
Kriminalvården har ansvar för verkställighet av straff i Fängelse, frivård samt för
omhändertagandeav intagnapå häkte.Verksamheteninriktaspå åtgärdersåsom
behandlingsprogramochsysselsättningsomsyftartill att påverkadendömdeatt
inte återfallai brott. Kriminalvårdenhar inteansvarförvårdochbehandling,det
åvilarandrahuvudmän.SedanI974 råderdenså kalladenormaliserings-principen
beträffandesjukvårdoch medicinskbehandlingavkriminalvårdensklienter.
Principeninnebäratt dömdatillkriminalvårdspåföljdinte skallsärbehandlasmed'
avseendepå tillgångtillsamhällsserviceutan skallha sammatillgångtillsocialtjänst,
bostadsförmedling,sjukvårdocharbetsmarknadsåtgärdersomandra.Kriminalvården
ska,vidsidanom återfallsförebyggandeåtgärder,svaraför att dömdafårdensjukvård
de behöver,menhar ingenskyldighetatt självabedrivahålso-ochsjukvård.Av
praktiskaochsäkerhetsmässigaskälbedriverkriminalvårdenändåvisshälso-och
sjukvårdi anstalterochhäkten.Vidbehovavannanvrd än densomkantillgodoses
genomkriminalvårdenär det sjukvårdshuvudmannenssakatt tillhandahålladenna.
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Kriminalvårdenharmyndighetsförordningochriktlinjersompekarpå samverkanmed
andramyndigheterochsamhällsorgan.

Frfvärden
Frivårdenbedriverkriminalvårdi frihet.En frivrdspåföljdkan innebäraatt klienten
dömstill skyddstillsynmedellerutan föreskriftom tillexempelbehandlingeller
programverksamhet.Behandling eller program skergenom kommunens, landstingets
ellerfrivårdensförsorg.skyddstillsyninnebärbådestödochkontroll.Misskötsamhet
sanktioneras. Klienter som blivit villkorligt frigivnafrån anstalt och ställts under
övervakningharävenkontaktmedfrivårdenochkanerbjudasprogramverksamhet
samtmotiverastillÖvrigakontaktermedsamhälletsaktörer.En annanfrivårdspåföljd
är skyddstillsynmedsärskildbehandlingsplan,såkalladkontraktsvård,vilketär en
mer regleradformavskyddstillsyn.En behandlingsplanupprättasdå infördomoch
innehållerbeskrivningavvårdinnehåll,behandlingstid,reglergällandedrogkontroll
samt åtgärdervidmisskötsamhet.Kontraktsvärdupprättasi närasamarbetemed
socialtjänst och i förekommande fall beroendevårdensamt klienten. Kriminalvården
står för behandlingskostnaden för 2/3 av det alternativa fángelsestraifet som domstolen
meddelati dom. Kontraktsvårdkräveren ansvarsförbindelsefrån kommunenpå
den delavbehandlingsplanensominte rymsinomKriminalvärdenskostnadsansvar.
Misskötsamhetmot behandlingsplanenochandraåliggandenkan ledatillatt alternativt
fängelsestraffdömsut.

STATENSINSTITUTIONSSTYRELSE(SiS)
SiS bedriver behandling utifrån LVU och LVMoch behandlar personer med redan
identiñeradealkoholochnarkotikaproblem.Målgruppenhar oftaett långvarigt
ellerdestruktivtmissbruksomi en akut fasbehövermedicinsktomhändertagande
medabstinensbehandling.VanligtförekommandeFörmålgruppenär missbruk
i kombinationmedpsykiskaproblemdärpågåendemissbrukutgjorthinderför
kommunensbehandiingsplaneringoch möjlighettillutredningi öppnareformer.

Under LVM-tidenerbjudssamtligaklienteren utredningsomgerstöd Förplaneringen
av §27-vården och för vårdinsatserefter LVM.När det gällerbehandling för missbruk
respektivepsykiskafunktionshinderförordasen samordningav insatsermellan
huvudmännen.Då SiStillsammansmedsocialtjänstenbedömeratt en samordnad
individuellplanbehöverupprättas,för att denenskildeskafåsinabehovtillgodosedda,
tas kontaktermedlandstinget(enligt3 f § H05).Ett avSiSuppdragäratt motivera
kliententill fortsattfrivilligbehandlingi öppnareformer.

ARBETSGIVAREN
Arbetsmiljölagen,AML,gerarbetsgivarenlångtgåendeansvarför att arbetsmiljönär
tryggoch säker.Arbetsgivarenskavidtaallaåtgärdersombehövsföratt Förebygga
ohälsaoch olycksfall.I detta ingårinformationtill allpersonalsamtutbildningav
arbetsledareochcheferi att tidigtupptäckaochhanteradrogproblem.Det skafinnas
en planför hur rehabiliteringsarbetetskaorganiseras.Kommunernaoch landstingetär
storaarbetsgivareochskafungerasomgodaförebilderförandraarbetsgivare.
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FORSAKRINGSKASSAN
Försäkringskassan(FK)harett generelltansvarför att klarläggarehabiliteringsbehovet
för en Försäkradpersonsomdrabbatsavsjukdomellerskadaochsomfårersättning
frånFK.FK:suppgiftär att samordnade insatsersomandraaktöreransvararforoch
medverkatillatt de åtgärdersombehövsForen effektivrehabiliteringvidtas.Däremot
är FKinteen rehabiliteringsaktör.RepresentantfrånFKadjungerasvidbehovtillde
lokalaledningsgruppernaförsamverkan.

ARBETSFORMEDLINGEN
Arbetsförmedlingenskasamverkakringpersonermedsocialmedicinskt
Funktionshinder, där missbruk och/eller kriminalitet ingår. Arbetet ska vara en del av
den socialarehabiliteringenochsamverkansparterkringdennamålgruppär socialtjänst,
hälso-ochsjukvårdochkriminalvårdmedflera.RepresentantfrånAFadjungerasvid
behovtill de lokalaledningsgruppernaförsamverkan.

SAMORDNINGSFÖRBUND

Rehabilitering och samverkan
Kommunernai länethar tillsammansmedLandstingetVästmanland,Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen bildat tre samordningsförbund, Norra Västmanlands
samordningsförbund(Skinnskatteberg,Fagersta,Norberg,Sala,Surahammaroch
Hallstahammar) Samordningsförbundet Västra Mälardalen (Arboga, Kungsör och
Köping)samt SamordningsförbundetVästerås.

Syftetmedförbundetär att genomfinansiellsamordning

' underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av
samordnande rehabilireringsinsatserså att dessaska kunna förbättra sin förmåga att
utföraett Förvärvsarbeteochdärigenomstärkasinegenförsörjning

° underlättaen effektivresursanvänclninginomrehabiliteringsområdetmellan
Försäkringskassa,Arbetsförmedling,LandstingochKommun.

Förbundetskastödjaoch utvecklasamverkanmellanparternainom
rehabiliteringsområdetgenomfinansiellsamordning.Åtgärdernaanpassasefter
lokalaFörhållanden.Samordningsflorbuitdetharmöjlighetatt genomförablandannat
fördjupadesamverkansiilsatserochkompetensutveckling.
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Bilaga 2

LAGSTIFTNINGoch FÖRESKRIFTER

FN:sBarnkonvention

Huvudprinciperna,artiklarna2,3,6och12i FN:sbarnkonventiontalarombarnstätt
att inte särbehandlasidiskrimineras,att barnsbästaskakomma i förstarummet vid
alla åtgärdersom rör barn, barnsrätt till liv och utveckling samt barnsrätt att sägasina
åsikterochbli lyssnadetill. Barnkonventionenbelyserocksåföräldrarsrätttill stöd
närdeutövarsitt föräldraskapi artiklarna5och18.Artikel19handlarombarnsrätt
till skyddnärde riskeraratt farailla. Om denenskildeharhemmavarandebarn,ska
anmälningsskyldighetentill socialtjänstenföljas.

Hälso-ochsjukvårdslagen(HSL)(7982:763)
HSLsägeri 2§atthälso-ochsjukvårdenskallbedrivassådenuppfyllerkravenpågod
vård.Vårdenochbehandlingenskallsålångtdetärmöjligtutformasochgenomförasi
samrådmedpatienten.Dettabetydermedandra0rdattvi ärskyldigaatttillsammans
medpatientenupprättaenplanfördenbehandlingvi erbjuderpatienten.

Offentlighets-ochsekretesslagen
Blanddegrundläggandeprincipersomangesi 1kap.l §SOLärattsocialtjänsten
skallbyggapårespektför människornassjälvbestämmanderättochintegritet.
Bestämmelsernai förstastycketattnämndensinsatserfördenenskildeskallutformas
tillsammansmedhonomäravgrundläggandebetydelseförsocialtjänstensarbete.
Varkennämndenellersocialarbetarnafårvidtainsatser”överhuvudet”påklienter.
Undantagfråndennahuvudregelfärgörasföratt möjliggöraingripandetill underårigas
skydd.DetsammagällerdådetärfråganomtvångsingripandenenligtLVU,LVM
ellerLPT.DetfinnsävenärendendärnämndenenligtlagellerFörordningärskyldig
attyttrasigoavsettdenenskildessamtycke.Såärfallettill exempeldådomstoleller
åklagarebegäryttrandefrånnämnden.Vidarefinnsmöjligheterattutandenenskildes
medgivandelämnainformationmellanmyndigheterinomsocialtjänstochhälso-och
sjukvård,dåsyftetäratthjälpaungdomarochpersonersommissbrukar.I Forstastycket
framhållsvidareattsocialtjänstenvidbehovskallsamverkamedandrasamhällsorgan
samtorganisationerochföreningar.Härvidböruppmärksammasattsekretesslageni
princip förbjuderutlämnandeavpersonligauppgifterrörandeklienternautanderas
samtycke.

Patientsäkerhetslagen(SFS20I0:659)
Träddei kraft2011—01-01ochinnebärettförtydligandeavvärdgivarensansvaratt
bedrivaettsystematisktpatientsäkerhetsarbeteocharbeteföratt förhindravårdskador.

Socialstyrelsenharansvaratt prövaklagomålfrånpatienter,hanterasåkalladLex
Mariaanmälningarfrånvårdgivare.Lagenreglerarävenhälso-ochsjukvåtdspersonals
skyldigheterochSocialstyrelsenharskyldighetattvidbehovvidtaåtgärdermothälso-
ochsjukvårdspersonal.
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Socialtjänstlagen, SoL:
Medanledningavomfattningenharvivaltatt läggautdragur socialtjänstlagensom
bilaga.

l kap. Socialtjänstensmål
1§Samhälletssocialtjänstskallpå demokratinsochsolidaritetensgrundfrämja
människornas
-ekonomiskaochsocialatrygghet,
-jämlikhet i levnadsvillkor,
-aktivadeltagandei samhällslivet.

Socialtjänstenskall under hänsynstagandetill människansansvarför sin och andras
socialasituationinriktaspå att frigöraochutvecklaenskildasochgruppersegna
resurser.Verksamhetenskallbyggapå respektförmänniskornassjälvbestämmanderätt
och integritet.

2 § När åtgärder rör barn skalldet särskilt beaktasvad hänsynen till barnets bästa
kräver.Medbarn avsesvarjemänniskaunder 18år.

3 § Bestämmelserom vårdutansamtyckegesi lagen(1988:870)omvårdav
missbrukarei vissafalloch '1lagen(199052) medsärskildabestämmelserom vårdav
unga.

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, med mera

l § Tillsocialnämndensuppgifterhör att
Hgörasigväl förtrogenmedlevnadsförhällandenai kommunen,
-medverkai samhällsplaneringenochi samarbetemedandrasamhällsorgan,

organisationer,föreningarochenskildafrämjagodamiljöerikommunen,
»-informera om socialtjänsten i kommunen,
-genomuppsökandeverksamhetochpå annatsätt främjaförutsättningarnaförgoda

levnadsförhållanden,
-svaraföromsorgochservice,upplysningar,råd,stödochvård,ekonomiskhjälpoch

annat biståndtill familjerochenskildasombehöverdet.
2 § Socialnämndensmedverkani samhällsplaneringenskallbyggapå nämndens
socialaerfarenheterochsärskiltsyftatillatt påverkautformningenavnyaoch äldre
bostadsområdeni kommunen.Nämndenskallocksåverkaföratt offentligalokaler
ochallmännakommunikationerutformasså att de blir lätt tillgängligaföralla.
Socialnämndenskalläveni övrigtta initiativtillochbevakaatt åtgärdervidtasföratt
skapaen godsamhällsmiljöochgodaförhållandenförbarnochungdom,äldreoch
andra grupper som har behov av samhällets särskilda_stöd. Socialnämnden skall i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

3 § Insatserinomsocialtjänstenskavaraavgodkvalitet.Förutförandeavuppgifter
inomsocialtjänstenskadet finnaspersonalmedlämpligLitbildiringocherfarenhet.
Kvaliteteni verksamhetenskasystematisktoch fortlöpandeutvecklasochsäkras.Lag
(2009:596).
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4 §Socialnämndenskalli den uppsökandeverksamhetenupplysaomsocialtjänsten
ocherbjudagrupperochenskildasinhjälp.Närdet är lämpligtskallnämndenhärvid
samverkamedandrasamhällsorganoch medorganisationerochandraföreningar.

5 § Socialnämndensinsatserför den enskildeskallutformasochgenomföras
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

När en åtgärd rör ett barn skall barnet fä relevantinformation och hans ellerhennes
inställningsålångtdet är möjligtklarläggas.Hänsynskalltas tillbarnetsviljamed
beaktande av dessålder ochmognad. Lag (2007:1315).

6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social
tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma ochatt ha kontakt med andra.

Nämndenböräveni övrigttillhandahållasocialatjänstergenområdgivningsbyråer,
socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Nämndenkanutseen särskildperson(kontaktperson)elleren familjmeduppgift
att hjälpadenenskildeochhansellerhennesnärmastei personligaangelägenheter,
om denenskildebegärellersamtyckertilldet. Förbarnsomintehar fyllt15år får
kontaktpersonutsesendastom barnetsvårdnadshavarebegärellersamtyckertilldet.
Har barnetfyllt15år fårkontaktpersonutsesendastom barnetsjälvtbegäreller
samtyckertilldet.

Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskiltstöd och särskildvägledning
föratt motverkaen riskför missbrukavberoendeframkallandemedel,brottslig
verksamhetellernågotannat socialtnedbrytandebeteende,kan nämndenutseen
särskilt kvalificeradkontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det.
För barn som inte har fyllt 15 år får en sådan kontaktperson utsesendast om barnets
vårdnadshavarebegärellersamtyckertilldet. Har barnetfyllt15år fåren särskilt
kvalificeradkontaktpersonutsesendastom barnetsjälvtbegärellersamtyckertilldet.
Lag(2006:901).
7 §Socialnämndenskallarbetaför att förebyggaochmotverkamissbrukavalkoholoch
andraberoendeframkallandemedel.

Socialnämndenskallgenominformationtill myndigheter,grupperochenskildaoch
genomuppsökandeverksamhetspridakunskapomskadeverkningaravmissbrukoch
om de hjäipmöjlighetersom finns.

4 kap. Rätten till bistånd

l §Densom intesjälvkan tillgodosesinabehovellerkanfådem tillgodoseddapå
annatsätt har rätt till biståndavsocialnämndenförsin försörjnigg(försörjningsstöd)
och försin livsföringi övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringeni övrigtfär hänsyn inte tas till
den enskildesekonomiskaförhållandenom rättenatt ta ut avgifterförbiståndetregleras
i 8 kap.

Den enskildeska genom biståndet tiliförsäkrasen skäliglcvnadsnivå.Biståndetska
utformassåatt det stärkerhansellerhennesmöjligheteratt levaett självständigtliv.Lag
(2010.52).
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l a §Följandeinkomsterskaintebeaktasvidbedömningenavrättentillbiståndenligt
1§
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarandeskolungdomarsinkomsteravegetarbete,omskolungdomarnaär
under 21 år.

Till skolgångräknasstudieri grundskolanellergymnasieskolanellerannanjämförlig
grundutbildning.

Inkomster som avses i Första stycket får clock beaktas vid tillämpning av 1§ till den del
de överstigerett halvtprisbasbeloppper kalenderårenligtlagen(1962:381)omallmän
försäkring. Lag (2007:1429).

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av L§om det firms skäl för det.

5 §Försörjningsstödlämnas för skäligakostnader för
1. livsmedel,kläderochskor,lekochfritid,förbrukningsvaror,hälsaochhygiensamt
dagstidning, telefonoch radio- och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.

Skäligakostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringennärmare
föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval
avofHciellaprisundersökningaravolikahushållstypersbaskonsumtion.Om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en
högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå,
om det finns särskilda skäl för detta. Lag (2009:1233).

4 § Socialnämndenfårbegäraatt den somuppbärförsörjningsstödundervisstid skall
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhetom den
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och
L.inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskildaskäl är i behov av kompetenshöjande insatser,
eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för
studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktikellerkompetenshöjandeverksamhetsomavsesi förstastycketskallsyftatill
att utveckladen enskildesmöjligheter att i framtiden försörjasig själv.Verksamheten
skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så
är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skallutformas med skälighänsyn till den
enskildes individuellaönskemål och förutsättningar.

Socialnämnden skallsamråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första
stycket. (Lag 2007:409).

5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjeratt delta i praktik eller annan
kompetenshöjandeverksamhetsom anvisatsenligt4 §, fårfortsattförsörjningsstöd
vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han ellerhon uran godtagbart skäl uteblir
frånpraktikenellerden kompetenshöjancleverksamheten.
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6 §/Wideri kmfi{:20}I-01—01/Den som deltari praktikellerannan
kompetenshöjande verksamhetenligt 4§ska i det sammanhanget inte ansessom
arbetstagare.I den utsträckning den enskilde utför uppgiftersom stämmer överens
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. F4 och

6-13 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av
bestämmelsernaom arbetsskadeförsäkringi socialförsäkringsbalken.Lag (2010:1284).

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Barn och unga

l §Socialnämndenskall
»-verkaföratt barnochungdomväxerupp under tryggaochgodaFörhållanden,
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidigpersonlighetsutvecklingoch en

gynnsamfysiskochsocialutvecklinghos barnochungdom,
-medsärskilduppmärksamhetföljautvecklingenhosbamochungdomsomharvisat

teckentillen ogynnsamutveckling,
waktivt arbeta för att förebyggaoch motverka missbruk bland barn och ungdom av

aikoholhalrigadrycker,andraberusningsmedelellerberoendeframkallandemedel
samt dopningsmcdel,

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskeraratt
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till
den ungesbästamotiverardet,vårdoch fostranutanfördet egnahemmet,

n i sin omsorgom barnochungdomtillgodosedet särskildabehovavstödoch hjälp
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller
adoption har avgjorts,

-i sinomsorgom barnochungdomtillgodosedet särskildabehovavstöd ochhjälp
somkan finnassedanvårdoch fostranLltanfördetegnahemmetLlpphÖrt.Lag
(2007:1315).

l a §Socialnämnden ska i frågorsom rör barn som far illaellerriskeraratt fara
illasamverka med samhällsorgan,organisationer och andra som berörs. ifråga om
utlämnande av uppgifter gällerde begränsningar som följerav 15 kap. denna lag och
avoffentlighets-ochsekretesslagen(2009:400).Nämndenskaaktivtverkaföratt
samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496).

l b § Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart
det kan ske. Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd

ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden
skallkontrolleraatt arbersplanenföljs.Lag(2006:991).

l 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§Närett barnsbästakräverdet, fårsocialnämndenförbjudaellerbegränsa
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 trppenbartbefogatatt ett barn tasemoti hemmet.
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3 § Kommunen skall sörja för
- att föräldrarkan erbjudassamtalundersakkunnigledningi syfteatt nå enigheti

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

a§tredjestycketföräldrabalken.Kommunenskallsörjaföratt Familjerådgivning
genom kommunens försorgeller annars genom lämpligyrkesmässigrådgivarekan
erbjudasdemsombegärdet.MedFamiljerådgivningavsesi dennalagen verksamhet
som består i samtal med syfteatt bearbeta samlevnadskonliikteri patförhållanden och
familjer.Lag(2006:463).

Missbrukaxe

9 §Socialnämndenskallaktivtsörjaför att denenskildemissbrukarenfårdenhjälp
ochvårdsomhan ellerhon behöverföratt kommaifrånmissbruket.Nämndenskalli
samförståndmedden enskildeplanerahjälpenochvårdenochnogabevakaatt planen
fullföljs.

Lagen om vård av unga (LVU)
Den somår under20år skallberedasvårdenligtdennalagomdet kanantasatt
behövligvårdintekangesden ungemedsamtyckeavdenellerdemsomhar vårdnaden
om honom eller henne och, när den unge har Fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
Vårdskallbeslutasom detpå grundavfysiskellerpsykiskmisshandel,otillbörligt
utnyttjande,bristeri omsorgenellernågotannatförhållandei hemmetfirmsen påtaglig
riskföratt den ungeshälsaellerutvecklingskadas.Vårdskallocksåbeslutasom den
ungeutsättersin hälsaellerutvecklingför en påtagligriskatt skadasgenommissbrukav
beroendeframkallandemedel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande
beteende.Vidbeslutenligtdennalagskallvadsomär båstfördenungevaraavgörande.
Hänsynskalltastill den ungesviljamed beaktandeavhansellerhennesålderoch
mognad. Beslut om vård med stöd av denna lag meddelasav Forvaltningsråttenefter
ansökanavsocialnämnden.Närplaceringhargjortspå en LVU-institutionär Statens
institutionsstyrelse(SiS)vårdgivaremen kommunenhar fortfarandeansvarför att vård
gesochföratt planeraförvårdutanförLVU-institutionen.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Kommunen år ansvarigför att personer beredsvård enligt LVMnär vård i frivillig
form enligt SoL kan uteslutas.Vården kan inledas på sjukhus om en läkare bedömer
att personenär i behovavsjukvårdinnan transportskertillen LVM-institution.
Verksamhetschefenpå sjukhusetär då ansvarigatt underrättakommunenom personen
avvikerfrånsjukhuset.Kommunenkanvid behovbegärahandråckningavpolisför
att utföra transporten till sjukhus respektiveLVM-institution.Når placeringhar gjorts
på en LVM-institution är Statens institutionsstyrelse (SiS)vårdgivaremen kommunen
har fortfarandeansvarföratt vårdgesoch föratt planeraförvårdLitanförLVM-
institutionen.SiSharberedskapochhar platsredoom vårdi öppnareformermisslyckas
undervårdtiden.Kommunenansvararförplaneringförutslussocheventuellfortsatt
vårdi frivilligformnär LVM-tidenär tillända.
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Lagenomrättspsykiatriskvård(LRV)/ Lagenompsykiatrisktvångsvård(LPT)
Enligt6§LRVoch16§LPTskallenvårdplanupprättassnarastefterdetattpatienten
tagitsin förtvångsvård.Vårdplaneringenskallsäkerställaattsyftetmedtvångsvårdenkan
uppnåssåsnabbtsommöjligtochmedminstamöjligaanvändningavtvångsåtgärder.
Planenskallsålångtdetärmöjligtupprättasi samrådmedpatienten.

OmdeteEterattvårdenpåbörjatsframkommerattdetvorelämpligtatt inleda
enplaneringförenansökanomöppenpsykiatrisktvångsvårdrespektiveöppen
rättspsykiatriskvårdskaensamordnadvårdplanupprättas.Enförutsättningföröppen
tvångsvårdärattbådelandstingetsamtkommunenmedverkaraktivtochgernödvändiga
vård- stöd- och serviceinsatsernär det behövs.Enligt 7§ LPT och 12§ LRV skall en
samordnadvårdplanfogastill enansökanomöppentvångsvård.

Individuell plan enligt lag om stöd och servicetill vissafunktionshindrade (LSS)
DensomhareninsatsenligtLSSskaerbjudasenindividuellplanenligt10§LSS.
Planenskainnehållabeslutadeochplaneradeinsatserochupprättasi samrådmedden
enskilde.Denenskildekansjälvbegäraatt enplanskaupprättas.Parternaskaarbetaför
att insatsernai planensamordnas.

Samordningavinsatserför rehabiliteringochhabiliteringförpersonermed
omfattandeochlångvarigabehovinsatserfrån bådahuvudmännen(SOSFS
2007.'l 0)

Detfinnssarnverkanstutineri Västmanlandslän,mellankommunernaochlandstinget,
utifrån SOSFS 2007:10,se Samverkansdokumentmellan landstinget och kommunerna
iVästmanlandslänavseendesamordningavinsatserförhabiliteringochrehabilitering.
Personersomharomfattandeochlångvarigabehovavinsatserfrånlandstingetoch
kommunenharrättatt fåmerstödochhjälpmedsamordningen.Målgruppenär
personermedbehovavomfattandeellerlångvarigainsatserfrånfleraverksamheter
inomhälso-ochsjukvårdoch/ellersocialtjänst.Ensamordningsansvarigskautsesvid
planeringsmötet.

Samordnadvårdplaneringvid in- ochutskrivningi landstingetsslutenvård
(SOSFS2005:27)

Det finns samverkansrutineri Västmanlandslän, mellan kommunerna och landstinget,
kring ut- och inskrivning i slutenvård, se "Instruktion för informationsöverföring och
samordnadvårdplanering”.

Hur samarbetetskaskenärenpersonblir inlagdinomlandstingetsslutenvårdregleras
i SocialstyrelsensFöreskriftSOSFS2005:27ochi ovanståendesamverkansdokument
Därbeskrivssamverkanvid in- ochutsktivningavpatientinomslutenvård,
hurinformationsöverEöringei1mellandeolikavårdnivâernaskaskeochhur
betalningsansvarslagenskatillämpasvid regleringavekonomiskersättning.Begreppet
samordnadvårdplaneringanvändsi sambandmedin- ochutskrivningi slutenvård.
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Samordnadvårdplaneringvidöppenpsykiatrisktvångsvårdochöppen
rättspsykiatrisk vård (SOSFS2008:78)

I denför Västmanlandlänsgemensamrna"instruktionenför informati0nsöverForing
ochsamordnadvårdplanering"finnssamverkansrutinergällandenärenpersonvårdas
enligtöppenpsykiatrisktvångsvård(Lagompsykiatrisktvångsvård1991:1128)och
öppenrättspsykiatriskvård(Lagom rättspsykiatriskvård1991:1129).Patientensvård
inledsalltidi slutenvårdochchefsöveriäkarenansökeromöppenpsykiatrisktvångsvård
elleröppenrättspsykiatriskvårdi domstol.Fördeflestapatientersomkankommai
frågaförvårdformenkrävsettnärasamarbetemellanpsykiatriskslutenvård,psykiatrisk
öppenvård,vårdcentralochsocialtjänst.

Samordnadindividuellplan (SIP)
Frånoch med2010-01-01hardetinförtsnyabestämmelseri hälso-ochsjukvårdslagen
(1982:763,HSL,3f§) ochsocialtjänstlagen(200l:4S3,SoL,kap.7§) avseende
upprättandeavensamordnadindividuellplan(SIP)närdetbehövsför att denenskilde
skafåsinabehovavhälso-ochsjukvårdochsocialtjänsttillgodosedda.Arbetetmed
planenskapåbörjasutandröjsmål.Planenskanärdetärmöjligtupprättastillsammans
med den enskilde.Närståendeskagesmöjlighet att delta i arbetetmed planen, om det
ärlämpligtochdenenskildeintemotsättersigdet.

Avplanenskadetframgå:

1. vilka insatsersom behövs,

2. vilka insatserrespektivehuvudman skasvaraFör,

3. vilkaåtgärdersomvidtasavnågonannanänlandstingetellerkommunen,och
4. vemavhuvudmännensomskahadetövergripandeansvaretFörplanen.

Bestämmelsernaom samordnadindividuellplanomfattarallasombehöverensådan
för'att fåsinabehovtillgodosedda,bådevuxnaochbarn.Missbruksvårdenoch
äldreomsorgenärexempelpåverksamheterinom socialtjänstendärbestämmelserna
kanfåstorbetydelse.Inomhälso-ochsjukvårdenfinnsstorabehovavplaneringför
patienteri denpsykiatriskavårdenochberoendevården.Vidareärskyldigheteninte
begränsadtill personermedstoraochomfattandebehov,utankangällaallamänniskor
somlandstingochkommunerkommeri kontaktmedochdärensamordnad
individuellplanbehövsförattbehovenavsocialtjänstochhälso-ochsjukvårdska
tillgodoses.Behovetavenplankanuppmärksammasavkommunenellerlandstinget,
ochdenandrehuvudmannenärskyldigattdeltai upprättandetavplanen.Deträcker
alltsåatt enavhuvudmännengörbedömningenatt ensamordnadindividuellplan
behövsFörateskyldighetenskainträdaförbåda.Ävendenenskilde,dennesnärstående
ellernågonannankan ta initiativ till att kommunellerlandstingprövarom detbehövs
enplan.Det ärdockkommunellerlandstingsomi sistahandavgörom en individuell
plan behövs,men det bör baravara i undantagsfallsom denenskilde nekasen plan när
hanellerhonanserattdetbehövsensådan.

Enplanskabaraupprättasomdenenskildesamtyckertill detochskallsåledesinte
upprättasmotdenenskildesvilja.
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Patientlag 2014:82 7
l kap. Inledande bestämmelser

l §Dennalagsyftartillatt inomhälso-ochsjukvårdsverksamhetstärkaochtydliggöra
patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och

delaktighet.
Lagen innehåller bestämmelser om

——tillgänglighet (2 kap),

- information (3 kap.),

»-samtycke (4 kap),

-delaktighet(5kap),
-Eastvårdkontakt och individuell planering (6 kap),

-val av behandlingsalternativoch hjälpmedel (7 kap),

-ny medicinsk bedömning (8 kap),

- val av utförare (9 kap),

- personuppgifter och intyg (10 kap),

-synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 §och 7 kap. l och 2 §§gäller endast
hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med .ett landsting eller en kommun som

huvudman.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3§, 8 kap. l §och 9 kap. 1 §gäller endast
hälso-och sjukvårdsverksamhetsombedrivsmedett landstingsomhuvudman.

5 §Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985: 125).

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

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar Förvården av

patienter finns i patientsäkerhetslagen(2010:659).

5 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt
Förebygga,Lirredaochbehandla sjukdomar ochskador, delssjuktransporter.

6 § Målet med hälso«och sjukvården är en god hälsa ochen vård på lika villkor Förhela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behoverav hälso- och sjukvård
ska ges företräde till vården.

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god
kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

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

9 §Bestämmelserom habiliteringochrehabilitering,hjälpmedelförpersonermed
Funktionsnedsättningoch tolktjänst för vardagstolkningfinns i 3 b och 18 b §§ hälso-
och sjukvårdslagen(1982:763).
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Bilaga3

ORDLISTA/BEGREPPSFÖRKLARINGAR
ABSTINENSVÅRDhartraditionelltkallatsavgiFtninginomhälso-ochsjukvården.
Termenavgiftningansesdockintemedicinsktkorrektochharbådei Sverigeochi
internationellasammanhangalltmerkommitattersättasavbegreppetabstinensvård
ellerabstinensbehandling.Medavgiftningmenasattsubstansenellerdrogenelimineras
ut kroppen.MedabstinensvårdavsesenlindringavdepsykologiskaochFysiologiska
reaktionernasomuppträderi anslutningtill att intagetavdrogenellerdrogernaupphör.
SyftetmedabstinensbehandlingäroFtaocksåatt Förberedaellermotiveratill Fortsatt
behandlingi andravårdformer.

UnderabstinensFasenuppträderiblandmedstörreellermindreregelbundenhetsymtom
påångestochdepression.Dessaavkiingaroftaspontanteftergenomfördbehandling.
Vid deFalldärpåtagligångest-ochdeptessionssymtomkvarstårefteravslutad
abstinensbehandlingbörenpsykiatriskundersökninggenomföras.

ACT (AssertiveCommunity Treatment). intensiv casemanagementsom omfattar
samhällsbaseraduppsökandevårdochomsorg.Denärenteambaserad(psykiater,
sjuksköterska,socialarbetare,psykolog,arbetsterapeutetc)åtgärdsomsträvarefteratt ge
enheltäckandeinsatsmedminimalanvändningavresurserutanförteamet.

ACRAellerACC(AdolescentCommunityReinforcementapproach)eller
(Assertivecontinuing care).BehandlingsmetoderFörungdomar, och avseroftast
eftervårdsbehandlingefteravslutadbehandlingi öppenvårdellerplacering.
lnterventionernagenomförsi ellerruntungdomensboendemiljö.FörattutövaACRA
ellerACCbörbehandlarenharelevantgrundutbildning,godkunskapommissbruk
ochberoendesamtadekvatutbildningi metoden.

ADAD (AdolescentDrug Abuse Diagnosis). Strukturerad Standardiseradintervju som
syftartill attgeenbredbildavungdomarssituationochaktuellaproblematikpånio
olikalivsområden.ADADärdenevidensbaseradeungdomsversionenavASIvarssyfte
är att gebättreunderlagFörbehandlingsplaneringochmöjligheteratt inledadialogmed
denungeomproblemochbehov.

ADDIS (Alkohol Drog DiagnosInStrument)är ett struktureratintervjuformulärsom
får framen bedömningldiagnosavalkohol-ochdrogptoblematikenligt ICD-IO och
DSM—IV:sdiagnoskriterier.Meddessakriterierkanmanseomproblemethandlarom
ettskadligtbruk/missbrukellerberoende.Bestårav75frågor.AnvändandetavADDIS
intervju kräverutbildninggenomBörjeDahl och4 M konsultAB.

:XDDIS-net.DatabaseratprogramFörbearbetningavADDIS-intervjumaterial.

ALKOHOLABSTINENS En avkonsekvensernaavalkoholberoendeär
abstinenssymtomefterdetattalkoholintagetharupphört.Debakomliggande
neuroFysiologiskafaktorernatill abstinenssymtomärtill storadelatkända.I regelär
abstinensbesvärenharmlösa,men kan utvecklastill allvarliga eller livshotande tillstånd.
Symtomenvidalkoholabstinensdelasuppi tvåkategorier:

40 SMWERK:\?~}KRIHGPERSONERh-'IEDNRSSBRUKELLERBERDENDEAVALKOHOL,NARKDRKA.ANDRABERGENDEFHMIKALLAHDEMEDEL.LÄKEMEDELELLERDOPHFHGSMEDEL



Ospecifika symtom, till exempel hög puls, förhöjt blodtryck, svettningar, darrningar,
oro, ångest och nedstämdhet.

Specifika symtom, till exempel abstinenshallucinos, delirium tremens och alkohol-
betingat psykotisktsyndrom samt krampanfallav generaliseradsåkallad tonisk-kloirisk

WP-

Abstinensbehandlingsyftarfrämsttillatt förhindrakrampanfall,deliriumtremens
ochdöd, menskaocksåbehandlapatientensospecifikasymtomochlidande.
Alkoholabstinens kan uppträda redan innan blodalkoholhaltensjunkit till noll.
Behandlingenskadärföri normalfalletsättasin närsymtompå abstinensuppträder.
Symtom på alkoholabstinens, trots mätbara halter av alkohol i blodet, innebär
ökad risk för delirium, tremor eller abstinenskramper. De ospecifika symtomen
uppträderi regelinomnågratimmar,medande specifikaoftautvecklasförstefter
3-5 dygnmedundantagförkrampersomkanuppträdaredaninomett dygn.Kända
riskfaktorerförsvårabstinensär samtidigtakutkroppsligsjukdomellerskada(till
exempel lunginflammation, urinvägsinfektion, skelettfraktur och ansiktstrauma),
långvarigt intag av stora mängder alkohol och tidigare erfarenheterav delirium,
tremorellersvåraabstinenssymtom.I vissafallkanabstinenssymtomuppträdaHera
veckor efter det att alkoholkonsumtionen upphört. Detta kan bero på exempelvis
missbrukavbensodiazepin,menocksåpå exempelvisdepressionochbipolär
sjukdom.Det vanligastesättetatt bedömaeffektenavbehandlingenär att undersöka
graden av abstinenssymtom. Antalet abstinenskramper,delirium tremens och
dödsfallförekommerocksåsom mått.Bedömningenskeri regelmeden utprovad
skatrningsskala,menanvändsi dagi mycketlitenomfattning(s. 151).

ALKOHOLBEROENDE kan, enligt folkhälsovetenskapligt lexikon, definieras p
olika sätt beroende på vilket diagnostiskt systemsom används. Men med den generella
diagnosenalkoholberoendebrukarmenasatt man utvecklartoleransoch merbegär.
Kronisk alkoholism används när beroendet varit manifest i Heraår och det dessutom
uppståttkomplikationerelleralkoholrelateradesjukdomar.

ANONYMA ALKOHOLISTER (AA).Det enda kravet för medlemskap är en önskan
att sluta dricka. AA är en gemenskap som är öppen för alla, män och kvinnor vars
främstasyfteär att hällasignykterochhjälpaandraatt uppnånykterhet.Det är en
heltobundenrörelsesom intehar någonanknytningtillnågonreligion,politisk
organisationellernågonannan rörelseavnågotslag.De deltarinte i någraoffentliga
debatter.Behöverdu hjälp?RingTelejouren08-72038 42 ochtalameden nykter
alkoholist,så fårdu vetamer.Bemannadalladagarkl. 11-13samt 18-20.

ASI (AddictionSeverityIndex).Struktureratstandardiseratinrervjumaterialsom belyser
sju olika livfsområden som påverkas vid missbruk och/eller beroende. För val av insats,
behandlingsplanering och uppföljning av den enskildessituation och behov ska ASI
användas. ASI-intervjun ger en kartläggning av personens livssituation och problem,
vilketsedanliggertill grund förbedömningavhjälpbehovet.Intervjuninnehållerfrågor
som täcker olika livsområden av betydelseför personer med missbruk eller beroende.
ASI-intervjunställerhögakravpå intervjuarenoch kräverdärförutbildning.

ASI-Net. Databaserat program för bearbetning av ASlvintervjumaterial.Möjlighet till
att användasomunderlagi statistik.
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AUDIT (AlcoholUseDisordersidentificationTest).Sompsykologiskttestföratt
identifierapersoner med riskablaeller skadligaalkoholvanor rekommenderasatt
AUDIT används. Det är ett enkelt och snabbt screeningstestsom är kvalitetssäkratoch
användsinomsjukvård,socialtjänstochkriminalvård.AUDITfirmsi skriftligFormoch
intervjuform.Testetinnehåller10frågorsommaximaltkange40 poäng.

AVGIFTNINGinnebärett planerat,ochmedicinsktövervakat,avvänjandefrånnågot
beroendeframkallande ämne, vanligen alkohol, narkotika och/eller tabletten_

BEROENDE enligt DSM-IV:

l. Behovav allt större dos för att uppnå rusefiekt.

2. Abstinensbesvärnär bruket upphör.

3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.

4. Varaktigönskan, eller misslyckadeförsökatt minska intaget.

5. Betydandedel avlivetägnasåt att anskaffa,konsumeraochhämtasigfrånbruketav
alkohol eller narkotika.

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter Försummas.

7. Fortsattanvändningtrotskroppsligaellerpsykiskaskador.

Minst tre kriterier uppfiv/Idaunder en ochsamma 12 månadersperiod.

BEROENDEenligt ICD-lO (WHO):

l. Starklängtanefterdrogen.

2. Svårigheteratt kontrollera intaget.

3.Fortsattanvändningtrotsskadligaeffekter.

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

5. Ökad tolerans.

6. Fysiskaabstinenssymtom.

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

BSF (Beteende, Samtal, Förändring). Motivationshöjande program, kan även fungera
som en "språngbräda" in i längre brotts- och missbruksprogram.5 st semistrukturerade
samtal med utgångspunkt i Förändringenligt Prochaskaoch DiClementes
förändringsmodellerochMI.AUDIT och DUDIT finnskoppladetilldetta. Bedrivspå
anstalt och frivård.

BSFT(Briefstrategicfamilytreatment).Familjeterapeiltiskmetodsomges
till ungdomar med substansbruk, missbruk eller beroende, eller som har
utåtagerande eller antisociala problem. Metoden är manualbaseradoch liknar den
famiijebehandlingsmodellsom oftast ptaktiseras i Sverige,det vill sägasystemisk
eller strukturell familjeterapi. För att utöva BSFT bör behandlaren ha relevant
grundutbildning(tillexempelsocionom,psykologellermotsvarande),adekvat
utbildningi den aktuellametoden,godkunskapom missbrukochberoendeoch om
barns och ungas utveckling, och vara förtrogen med systemteorioch familjeterapeutisk
behandling.
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CRA (Community Reinforcement Approach). De huvudsakliga srrategietna i
CRA är Funktionsanalys, Fardighetsttäning i form av självkontrollträning eller
problemlösningsiiirdigheter,kommunikationsträrling(exempelvistackanej-träning).
Föratt utövaCRAbör behandlarenha relevantgrundutbildning,godkunskapom
missbruk och beroende samt adekvat utbildning i metoden (inklusiveutbildning i
återfallsprevention).

CSM (CaseManagement)är en insatssomanvändsblandannatFörpersonermed
allvarligapsykiskaFunktionshinder.Syftet är att koordineravården dessapersoner får så
att de kanlevaett såsjälvständigtlivsommöjligt.Konkretamålsättningarär:
° att Her patienter håller kontakt med vård- och stödsystemet,

' att minskaellerundvikaåterinläggningarpåsjukhus(ocks längdpå inläggningar)
och

' att Förbättra för klienten, framför allt när det gäller social funktion och livskvalitet.

DOPNING Begreppetdopninganvändsi lagtextenförDopningslagenSFSlag
(1991:1969)om förbudmot vissadopningsmedel.Det är Förbjudetatt inFöra,sälja,
inneha, framställa eller bruka anabola androgena steroider (AAS).

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

DSM (Diagnosticand statisticalmanualof mentaldisorders).En nyversionavDSM
har nyligen publicerats, DSM-S. I tidigareversionerav DSM ingår diagnoserna
substansberoendeoch missbruk.I densenasteversionenavDSMersättsmissbruks-och
beroendediagirosernamed det samladebegreppetsubstansbrukssyndrom.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test). Screeningsinstrument för att
identifierapersonermednarkotikaproblem.Utifrånresultatetavdessatestkanman
göra en bedömning av problemets allvar och vilken nästa insats bör vara.

FEM FRÅGOR. Används vid patientkontakter inom LandstingetVästmanland För
att belysalivsstilsfrågor.Frågeställningarnatarupp Femlivsområden,motion,stress,
tobaksbruk,alkoholoch mat.

FFT (FunctionalFamilytherapy).Familjeterapeutiskmetodsomgestillungdomarmed
substansbruk, missbruk eller beroende, eller med uråragerande eller antisociala problem.
Metodenär manualbaseradoch liknarsystemiskellersrrukturellfamiljeterapi.Föratt

_ utövametodenbör behandlarenha relevantgrundutbildning(tillexempelsocionom,
I E"'psykolog eller motsvarande), adekvat utbildning i den aktuella metoden, god kunskap

om missbrukochberoendeochom barnsochungasutveckling,ochvaraförtrogenmed
systemteoriochfamiljeterapeutiskbehandling.

HALVERINGSTID.Den tid inomvilkenmängdenavett ämnehinnersjunkatill
hälften,genomsönderfallellernedbrytning.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet).Behandlingenutgårfråncannabisnegativa
inverkan på de tankeftrnktioner som individen använder för att lösavardagliga
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problemochpåeliminations/abstinensptocessen.Behandlingsperiodert,somi princip
pågårlikalängesomabstinensfasen,sträckersigöversextill tio veckoroch innehåller
en medicinsk,en psykologiskoch en socialfas.Behandlingsteknikengårut påatt
hjälpa cannabismissbrukarenatt omorientera de tankemönstersom utvecklatsunder
missbrukstiden och därmed öka hans/hennes socialaoch s kolo iskakom etens.Y g P

HEMLÖS/BOSTADSLÖS, Socialstyrelsens definition. I-lemlöshet beskriver en
situation en person befinnersig i för en kortare ellerlängretid. i många sammanhang
förknippas begreppethemlöshet med att sakna tak överhuvudet, som uteliggareeller
personer som bor på härbätgen.

ICD (International statistical Classificationof diseasesand relatedhealth problems.
Diagnossystem.I SverigeanvändsfrämstICD viddiagnosticinomhälso-och
sjukvården, medan DSM används inom forskningoch I vissmån inom psykiatrisk
verksamhet. Den nu gällande versionen av ICD, lVD-IO är från 1990. Ett arbete
pågår inom WHO med att uppdatera ICD-IG till ICD-I 1. l ICD-10 ingår diagnosen
substansberoende,ochde bådesystemensdefinitioneröverensstämmertillstoradelar.
ICD-IG har även diagnosen skadligt bruk, medan tidigare versioner av DSM istället har
diagnosenmissbruk.

KORSTOLERANS.När två beroendeskapandemedelärsåpasslikaatt detena
kan dämpabristenavdet andra.Toleransbetyderatt kroppenanpassatsigvid
medlet.Korstoleransenbetyderalltsåatt närdu år beroendeavdet enakandu delvis
tillfredsställadet beroendet med det andra medlet. Ex:alkohol och 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, vanligt är motiverande samtal.

LPT Lag (1991:l 128) om psykiatrisk tvångsvård.

l§ Föreskrifterna i hålso- och sjukvårdslagen(1982:763) gällerall psykiatriskvård.
Kompletterandeföreskrifterom psykiatriskvårdsomär förenadmedfrihetsberövande
och annat tvång(tvångsvård)gesi denna lag.

2§ Tvångsvårdenligtdennalaggessomslutenpsykiatrisktvångsvårdeller,eftersådan,
som öppen psykiatrisktvångsvård.Tvngsvåtden skallsyfta till att sätta patienten i
stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd han eller hon
behöver. Lag (2008:41S).

3§ Tvångsvård får gesendast om patienten lider av en allvarligpsykiskstörning och på V4 i
grund av sitt psykiskatillstånd och sina personligaförhållanden i övrigt:

1.har ett oundgängligtbehovavpsykiatriskvård,somintekan tillgodosespå annatsätt
än genomatt patientenär intagenpå en sjukvårdsinråttningförkvalificeradpsykiatrisk
dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller

2. behöveriakttasärskildavillkorför att kunnagesnödvändigpsykiatriskvård(öppen
psykiatrisktvångsvård).
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MDFT(Multidimensionalfamilytherapy).Familjeterapetltiskmetodsomges
till ungdomar med substansbruk, missbruk eller beroende och utåtagerande eller
antisocialaproblem samt till ungdomars föräldrar. Behandlingenkan ges både som
intensivbehandlingochsomdagbehandlingsamtinomramenförolikaverksamheter,
såvälpå institution som i form av öppen vård. För att utövaMDFT bör behandlaren ha
relevantgrundutbildning (till exempelsocionom, psykologellermotsvarande), adekvat
utbildningi denaktuellametoden,godkunskapom missbrukochberoendeochom
barnsochungasutveckling,ochvaraförtrogenmedsystemteoriochfamiljeterapeutisk
behandling.

MET (Motivationalenhancementtherapy)vilarpå motiverandesamtalmed tillägget
att det finnsen manualförhur behandlingenskagenomföras.Behandlingens
utgångspunktär en kartläggningdär medicinskarestochfrågeformuläravolikaslag
ingår.Föratt utövaMET börbehandlarenha relevantgrundutbildning,god kunskap
om missbrukochberoendesamtutbildningi motiverandesamtal.

MISSBRUKOCH BEROENDE.Begreppenmissbruk/beroendebetonarde negativa
socialaoch medicinska konsekvensersom alkohol och narkotika leder till. Enligt
socialstyrelsensriktlinjerförforhållningssättettill missbrukochberoendeär de
multifaktoriella fenomen. Med det menas att många faktorer, ibland i samverkan, har

betydelsevid utvecklingenavmissbrukoch beroende.Pådetmedicinskaområdetär
begreppenhuvudsakligenkoppladetilldiagnosklassifikationernaICD-IOoch DSM-IV.
MedalkoholberoendemenasenligtICD-IOen gruppavFysiologiska, beteendemässiga
och kognitivafenomendäralkoholfåren myckethögreprioritetavindividenän andra
beteendensom tidigarehaftstörrebetydelse.AlkoholmissbrukenligtDSM-IVär ett
upprepatdrickandeavalkoholdet senasteåretsomlett tillsociala,psykiskaellerFysiska
skador.

l socialtjänstlagen saknasdefinitioner av termerna "missbruk"och "missbrukare".
De uttrycks i stället som allmänt hållna formuleringar. Missbrukstermensvaghet
kan geupphovtillolikheteri rättstillämpningen.Det kanävenmedförasvårigheter
i samverkan. Det är därför angelägetatt huvudmännen formulerargemensamma
definitioner. l de revideradenationella riktlinjerna "Vårdoch stöd vid missbruk och
bcrocndc,2015"är det missbrukoch beteendeenligtdiagnosklassifikationernasom
EIVSCS.

MI (Motivational Interviewing, Motiverande samtal). En kognitiv beteendeterapeutisk
metod och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en klientcentreradmetod som
höjer den inte motivationen för förändring genom att bland annat utforska och lösa
ambivalens.Metodenhandlardelsom att rådgivarenharensamarbetandestil ochser

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

MISSBRUK enligt DSM IV.

Ett maladaptivt (felanvänt) substansbruk som leder till kliniskt signifikant
funktionsnedsättningellerlidande,vilkettarsiguttrycki minstett avfyraföljande
kriterier under en och samma rolvmånadersperiod:

SAa\-'IVERKA:‘~lKRINGPERSONERMEDMISSBRUKELLERBEHOELiDE:WALKOHOL,HARKOTIKA.ÅHDRABfRüEi-iüEfRiihtlKALLAHDEMEDELLÄKEMEDELELLERBOP!-HhGS«\.-1EDEL45



° Ett upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckasmed att fullgöra
sinaskyldigheterpå arbetet,i skolanelleri hemmet(tillexempelsubstansrelaterad
upprepadarbetsfrånvaroellerdåligaarbetsprestationer;substansrelareradfrånvaro,
avstängningellerregleringfrånskola;substansrelareradvanskötselavbarneller
hushåll)

' upprepatsubstansbruki situationerdärdet medförbetydanderiskerförfysiskskada
(tillexempelsubstanspåverkani sambandmedbilkörning,arbetemedmaskiner)

' upprepadesubstansrelareradeproblemmedrättvisan(tillexempelatt vidupprepade
tillfällen bli arresterad för subsransrelarerar störande beteende)

' fortsattsubstansbruktrotsständigaelleråterkommandeproblemavsocialeller
mellanmänsklignaturorsakadeellerförstärktaavsubstanseffekterna(tillexempel
slagsmål,grälmedpartnernomföljdernaavberusning).

Attsymtomenaldrighar uppfylltkriteriernaförberoendefördennasubstans.

MULTISYSTEMISKTEORI (Multisystemic therapy). En manualbaserad
farniljeterapeutiskmetodsomgestill ungdomarmedsubstansbruk,missbrukeller
beroendeoch utåtagerandeelleranrisocialaproblemsamttillungdomarnasföräldrar.
Syftetmedinsatsenär att påverkade Faktorersomantasbidratill ungdomensproblem.
Dessafaktorerkan finnashospersonensjälv,i familjenelleri desocialasammanhang
somungdomenochfamiljenbefinnersig i. MSTgrundarsigpåsocialekologiska
ochfamiljesystemiskateoriersamtpå kunskapom risk-ochskyddsfaktorerför
antisocialtbeteendehosungdomar.Föratt utövaMSTbörbehandlarenha relevant
grundutbildning(tillexempelsocionom,psykologellermotsvarande),adekvat
utbildning i den aktuella metoden, god kunskap om missbruk och beroende och om
barnsoch ungasutveckling,ochvaraförtrogenmedsystemteoriochfamiljeterapeutisk
behandling.Förverksamhetersomvillanvändametodenställskravpå licensavtalmed
det amerikanskaFöretagetMSTServicesInc.

NARKOTIKAär ett samlingsnamnför illegalarusmedelavolikaatt. Den medicinska
termennarkotikainnefattarendastsövandeochsmärtstillandemedel-framförallt
opioidersommorfinochheroin.inom juridikensyftarnarkotikapådesubstansersom
narkotikaldassatsavde olikaländernasmyndigheter,tillexempelLäkemedelsverketi
Sverigeochdärmedkan narkotikabegreppetskiljasigfrånlandtillland.I dagligttal
innefattarnarkotikaoftastallaickesocialtaccepteraderusmedel,oavsettlegalstatus
eller medicinskeffekt (såvidade inte används som läkemedel),och då används ofta
iställetdet besläktadeslanguttrycketknark.Klassningcnavpreparatgörsi Sverigeav
Läkemedelsverketsom har förteckningar över narkotika. Den senasteförteckningen
är "LVFS (1997: 12), ändrad och omtryckt 2000:7, ändrad 2001:4 och 2002:4, om
Forteckningaröver narkotika". Klassningenbestäms till stor del av internationella
överenskommelser,1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års' L"i
psykotropkonvention,men därutöverfinnsdet i narkotikastrafflagenett antalkriterier
somLäkemedelsverketskagrundasinbedömningpå. Föratt klassassomnarkotika
skaett ämneansesvarahäisofarligt,beroendeframkallandeellereuforiserande.I den
ofiiciellaklassningenfinnsdet femundergrupper.

' FörteckningI: Drogersomi Sverigeansessaknamedicinsktvärde,tillexempelheroin,
cannabisochhallucinogetter.Dessaär förbjudnaatt tillverka,importeraellersälja.
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' FörteckningII-IV: Droger som används medicinskt och kräver import!
exporttillstånd, till exempel morfin, amFetaminoch bensodiazepiner.

° FörteckningV: Droger som ej omfattas av internationella konventioner och
ej kräver import/exporttillstånd. svagare opioider, bedövningsmedeloch vissa
bensodiazepinliknandesubstanser.

Medicinsk användning av narkotika med läkaresForeskriftär den enda som är tillåten
enligtlag.Allannananvändning-bådelangning,innehavochbrukär Förbjuden
och kan ge böter ellerFängelse.I Sverigebetecknas all användning av narkotika som
missbruk eftersomdet är olagligt.

NARKOTIKAABSTINENS Behandling av abstinenstillståndvid vissa
beroendetillståndhar en väl utvecklad medicinsk metodik med god evidens.Den
omfattar i dag missbruk eller beroende av opiater, bensodiazcpiner och alkohol.

Däremot saknasspecifikaläkemedelsbehandlingarför abstinenstillståndvid missbruk
eller beroende av amfetamin, kokain, cannabis och nyare "partydroger", som till
exempelecstacy,och nyare Formerav amfetamininderivat (preparat som utvecklatsur
amfetamin). Symtomatisk behandling av oro och agitation vid abstinenstillståndkan
dock,enligtkliniskerfarenhet,lämpligenskemedbcnsodiazepiner.

ONE TO ONE. Kognitivt, beteendebaserat program som är manualstyrt. Enskilt
program. Bedrivs i anstalt och Erivård. Riktat mot kriminalitet och problemlösning. 24
timmar 1-2 träffar/vecka,

Prime For Life. Upplysningsprogram om alkohol och droger till hjälp att skydda det
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 avseende hälso- och situationsrelaterade problem.

Målgrupp: Klienter som har ett riskbruk av alkohol och eller narkotika.

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 Erivård.

PRISM (ProgrammeForreducing individual Substancemisuse). Bedrivspå anstalt
och frivård.Målgrupp:klientermedmissbrukoch därmissbruketär kopplattill
kriminaliteten. Omfattning; Formöte,kartläggning, Fardighetsträningoch tillämpningar.
Sistadelen skräddarsysför den aktuelle klienten. Tidsåtgång:32,5 timmar.

RISKBRUK.Riskbrukavalkoholinnebären konsumtioni sådanmängdatt riskFör
svåra medicinska och sociala skador som till exempel leverskada, beroende, sociala e'-. -
skador och ökad olycksfallsrisk föreligger. Riskbruk är en etablerad riskfaktor Förohälsa

ochökarsåvälsjuklighetsomskadoroch dödligheti ett stortantalsjukdomar.Riskbruk
bidrar i hög utsträckning till socialaproblem, fysiskaoch psykiskasjukdomar, skador
och för tidig död. Andra allvarliga konsekvenser är ökat användande av våld samt ökat

antal olyckor och suicid. De flesta alkoholrclarerade skador orsakas av personer med
riskFylldalkoholkonsumtion.
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Iblanddefinierasriskbrukutifrånvissmängdalkohol.Grånsdragningenvadsomår
bruk, riskbruk eller missbruk kan definieras efter en enkel konsumtionsmodell som
fastställtsav Statensberedning för medicinsk utvärdering (SBU). Omräknat till så kallat
standardglas (:12 gram 100% alkohol) innebär ett riskbruk 9 glasper veckaför kvinnor
och 14glasperveckaförmån ett riskbruk.Alltberusningsdrickaaidebedömssom
riskbruk. Ävenberusningsdrickandemed mer än 4 glas for kvinnor och 5glasför män
per tillfällebedömssom ett riskbruk. Ett standardglas motsvarar:2x33c1lättöl (2.1%)
eller 45 cl folköl (2,8°/0) eller 33 cl starköl (55%) eller 12 cl vin eller 8 cl starkvin eller

4 clsprit.

Vadsomärviktigtatt noteraär att det år alkoholeni sigoch inteom det ärvin,öl
ellerstarksprit som påverkarkroppen. Man ska också observeraatt det är individuellt
ochsituationsbetingatvadsomär riskfyllt.Olikapersonerharolikakänslighetför
hur omfattandealkoholkonsumtionsomfordrasföratt gealkoholrelateradeskador
ochsocialaproblem.Vanligtär att det blirnegativaföljderävenförbarnochövriga
närståendenären anhörighar för högalkoholkonsumtion.

SAMSJUKLIGHET(comorbidity).Samtidigförekomstavminst tvåsjukdomarsom
påverkar individenssätt att fungera och överleva.I vissasammanhang syftar man i första
handpå samtidigFörekomstavkroppsligochpsykisksjukdom,personlighetsstörning
ochalkohol/drogmissbruketc.

SAMVERKAN/SAMARBETE/SAMORDNING Samverkansessom ett
samlingsbegreppför samordning och samarbete. Samarbete används för att beteckna
mellanmänskligarelationermedoch kringenskildabrukare.Samordningbetecknar
stödstrukturerförsådantsamarbete,somtillexempelövergripande(samordningsd
rutiner, ledningsgrupper och principiella frågor.

Definitionenillustreraratt samarbets-ochsamordningsperspektivensamspelarochi
verklighetenärberoendeavvarandraom samverkanskablilångsiktigtframgångsrik.
Processeni sin helhet måste också bygga på gemensam diskussionom värdegrund och
etik.

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) Från och med 2010-01-01 har
det införtsbestämmelseri Hälso-ochsjukvårdslagen)I982'.763,HSL,3f§)och
Socialtjänstlagen(2001:4S3,SOL,kap7§) avseendeupprättandeaven samordnad
individuell plan (SIP) när det behövs Föratt den enskilde ska få sina behov av hälso-
ochsjukvårdochsocialtjänsttillgodosedda.Sebilaga2 i dokumentetförytterligare
information.

TILLNYKTRINGMedtillnyktringsverksamhetavsesatt beredaakutalkohol-och
drogpåverkadepersoneromvårdnad,vissmedicinskinsatsberedskapochnågonstansatt
vistasunder en kortare tid medan personen nyktrar till. Tlllnyktringsverksamhetbör ses
somen ingångi vård-ochstödprocessensomkankombinerasmedefterföljandekort
intervention, abstinensvårdoch behandling. Det är dock långt ifrån alla som nyttjar
en tillnyktringsverksamhetsomår i behovavbehandlingFörmissbrukellerberoende"
Definitionenär ett citathämtadur missbruksutredningensförslag"Bättreinsatservid
missbruk och beroende - Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 201 l :35).
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I socialtjänstlagen(SoL)och i hälso- och sjukvårdslagen(HSL) är ansvaretFör
tillnyktringsverksamhetenintenärmarereglerad.Dettahar inneburitatt det i
praktikenråderoklarheteromkringvilkenhuvudmansomharellerbör ha ansvaretför
tillnyktringsverksamhet.

TOLERANSUTVECKLING.När kroppenharvantsigvidett medelochkrävermer
för att fåfortsattefEekt.Toleranskan bådeutvecklasfortoch långsamt.

TOLVSTEGSBEI-IANDLING.Enligtde nationellariktlinjernaär målgruppen
för tolvstegsprogrammetvuxnapersonermedalkoholberoende.InomSiSanvänds
metoden ävenvid behandling av ungdomar med alkoholmissbruk,och vid behandling
avsåvälvuxnasom ungamednarkotikaberoende.I en behandlingingårlektionerom
"kemiskt"beroende.Deltagarnafår blandannatkännedomom sjukdomsbegreppet,
om förnekandeochomhur manförebyggeråterfall.I gruppterapitalardeltagarna
om konsekvensernaav missbruket och hur det påverkarderas liv.Identiñkationen
medandramissbrukareger insiktochstyrkasomgör det lättareatt ta ansvarfördet
egnatillfrisknandet.Inomtolvstegsprogrammetär det viktigtatt ävende anhöriga
medverkar.BehandlingenföljsavregelbundenmedverkanisjälvhjälpsgrupperiAA
(Anonyma alkoholister)eller NA (Anonyma narkomaner). Det Hnnskommuner som
har anställdaIZ-stegsterapeutersomgenomförtolvstegsbehandlingari öppenvård.

TOLVSTEGSPROGRAIVIMET, l2—STEG. Alkohol- och narkotikaprogram,
baseratpå de 12stegen,utarbetadeavAnonymaAlkoholister.Bedtivsidagpå 14
kriminalvårdsanstalter.Målgrupp:klientermedmissbruk.Metod:programmetbedrivsi
tre faser;introduktion,grundoch Förlängdbehandling.

VÅGAVÄLJA.Kognitivrbeteendetcrapeutisktmanualstyrtprogramsombyggerpå
socialinlärningsteori.Målgrupp:drogmissbrukare.25 gruppträfiará 2,5 timmarplus
tre individuellaträffar.

VÅRDKEDJA.En vårdkedjaär en sammanfattandebenämningpå de samladeåtgärder
somgörsnären individär i behovavvård.En vårdkedjakanomfattaallatyperav
insatseroch aktiviteter, oavsett huvudman/vårdgivare, som är ägnade åt att hjälpa
individenochsetillhennes!hanshelhetssituation.

l ett samhällsperspektivbörvarjelänk i en sådanvårdkedjavetavilkaåtgärdersom
vidtagitstidigareochvadsomkommeratt skei fortsättningenaven behandling.
Dettaoavsetthuvudmannaskapellerorganisationsform.Vårdkedjetånkaildetkan
uppnås genom att formella eller informella nätverkskapasmellan samhälletsolika
aktörer.Gemensammautbildningar,erfarenhetsutbytenochklaraöverlänmingsrutiner
tillsammansmedett gemensamtspråkbrukkanhärvaraframgångsfaktorer.Optimalt
kansamlokaliseringavverksamhetermellanmyndigheterochaktöreri vårdkedjan
skapaframgångari dettavårdkedjearbete.

ATERFALISPREVENTION Metodensyftartill att upprätthållaett nyktert!
drogfrittbeteendesamttillatt göraeventuellaåterfallsåkortaochlindrigasommöjligt.
Gruppbehandling, i Lmdantagsfallenskilt. Målgrupp: Missbrukareav alkohol och!
eller droger som passeratden omedvetna/uppgivna Faseni förändringsprocessen.OBS!
Klienten skall ha haft drogfria perioder så vi har återfall att prata om. Klienten skall
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vara ASI utredd. Varjedeltagarefår identifierasina egna individuellarisksituationer
ochhandlingsmönster.EnkursiÅtetfallspreventionbeståravåttaobligatoriska
kärnsessioner; att identifiera högrisk-situationer, hantera sug efter alkohol/ droger,
tackanej träningmm. Om klientenär i ambivalenskanen BSFserieförstvara
motivationshöjande.T1'drz3rgdng.'1Fjrträffsamt8 tréifihrom 1,5timme:itgången.
Becltivsinom socialtjänstenoch på anstalt och frivård.

SiS har tagit Fram en manual som är anpassad För institutionsvård (slutenvård). Den
innehållerävenett kapitelomÅterfallspreventionförungdomar.

ÖVERFÖRSKRIVNINGFörskrivningavläkemedeli störreFörpackningarän vadsom
är adekvatFörsjukdomsbilden.KanävenståFöratt tvâläkare,ovetandeavvarandra,
skriverut sammaläkemedeltillen ochsammapatient.AttsåkalladestartForpackningar
inte Förskrivsnär nymedicinordineras.
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Bilaga4

Tillnyktring

t'

Patienter i akut behov av medicinsk behandling vid
kraftigt förgifcningstillstånd

: ‘ Planeradtillnyktring och abstinensvard
i TNE:signalerar ti1IBcV eller socialtjänst eller primanrárd när de: ska
n genomföras en SIP
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Planeradabstinensvårdkommunerna/beroendecentrum
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