Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-12

Driftnämnden Närsjukvård
Plats och tid

Varberg, Västra vallgatan 14, klockan 14:05-16:50

Ledamöter

Axel Storckenfeldt (M) (ordförande)
Ove Bengtsson (C) (vice ordförande)
Annica Elveroth (L)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Jörgen Johanson (S)
Lars Larsson (SD)
Svetlana Svensson (V) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice
ordförande)

Övriga

Magdalena Barkström (tf förvaltningschef, administrativ chef), Rickard
Nilsson (ekonomichef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Anna
Stålnacke (kommunikationschef)

Paragrafer

§54

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Varberg, 2019-06-17, klockan 17:00

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Kristin Löfgren

Ordförande

........................................................................................................
Axel Storckenfeldt

Justerare

................................................
Jörgen Johansson

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Närsjukvård
2019-06-12

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande 2019-06-18
Datum för anslagets nedtagande 2019-07-10
Protokollets förvaringsplats
Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§54
Revisionsrapport; Uppföljning av tidigare granskning av vård,
omsorg och stöd för personer med missbruk- och
beroendeproblematik
DN NSV190088
Beslut
Driftnämnden Närsjukvård



svarar på revisionsrapport om Uppföljning av tidigare granskning av vård,
omsorg och stöd för personer med missbruk-och beroendeproblematik, enligt
yttrande daterat 2019-06-04.
ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera till sammanträdet i oktober om
förvaltningens arbete med Förslag till utveckling av missbruks- och
beroendevården i Halland samt regionstyrelsens uppdrag om samordning av
missbruksvården.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har det gjorts en uppföljning
av tidigare genomförd granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruk- och
beroendeproblematik . Uppföljningens syfte är att besvara; Har Region Halland och berörda
kommuner vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av den bedömning och de
åtgärdsförslag som lämnats i tidigare genomförd granskning?
Utifrån den tidigare granskningens rekommendationer och beslut om åtgärder bedömer
revisionen att vidtagna åtgärder av Driftnämnden Närsjukvård inte är tillräckligt
tillfredsställande.

Yrkande
Ordförande yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att förvaltningen får i uppdrag att
återrapportera till sammanträdet i oktober om förvaltningens arbete med Förslag till
utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland samt regionstyrelsens uppdrag om
samordning av missbruksvården.

Proposition
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande och arbetsutskottets förslag och finner att
nämnden beslutar enligt det.
Förslag till beslut
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård svarar på revisionsrapport om
Uppföljning av tidigare granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruk-och
beroendeproblematik, enligt yttrande daterat 2019-06-04.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av tidigare granskning av vård, omsorg och stöd
för personer med missbruk- och beroendeproblematik
 Yttrande - Uppföljning av tidigare granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruk- och beroendeproblematik
 Granskningsrapport Uppföljning missbruk och beroendeproblematik
 DN NSV tidigare svar om vård för personer med missbruk och beroende
 Granskning av missbruk och beroendevården
 Uppdrag från RS till DNNSV om missbruksamordning
 Rapport; Missbruks- och beroendevården i Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2019-06-03

Diarienummer
DN NSV190088

Till Region Hallands revisorer

Yttrande - Uppföljning av tidigare granskning av vård,
omsorg och stöd för personer med missbruk- och
beroendeproblematik
I den uppföljande granskningen av tidigare granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruk-och beroendeproblematik, konstaterar revisionsrapporten;
”Uppföljningen visar att Närsjukvårdens uppdrag om att ha ett strategiskt ansvar över
den regionala samverkan inte var tydligt finansierat vilket bland annat gjorde att
uppdraget drog ut på tiden och pågår fortfarande. Implementeringen av
överenskommelsen om regional samordning genom det regionala stödsystemet och
noder pågår fortfarande.
Granskningen visar också att det fastslagits en modell för sammanhållen styrning
mellan parterna kring missbruksvården men att uppföljning med riktade indikatorer
inte inkluderats.”
Revisionen hänvisar till till Närsjukvårdens uppdrag enligt regionstyrelsens beslut
§ 19, 2016-02-10;
• uppdra åt Driftnämnden Närsjukvård att snarast och inom ramen för Vårdval
Halland egen regi planera för den missbruks- och beroendevård som ska
bedrivas i samverkan med andra aktörer inom vårdkedjan, i enlighet med
beslutad rapport Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland
Finansiering tilldelades Driftnämnden Närsjukvård med 850 000 kronor i samband
med beslutet. Detta uppdrag och Förslag till utveckling av missbruks- och
beroendevården i Halland har varit Driftnämnden Närsjukvårds utgångspunkt i
arbetet med vård för personer med missbruk och beroende.
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Regionstyrelsens uppdrag och beslut hänvisar till uppdraget ovan men också till de
delar som gäller Närsjukvården egen regi, i Förslag till utveckling av missbruks- och
beroendevården i Halland. Där nämns Närsjukvården Hallands utvecklingsarbete
inom systematisk och tidig upptäckt vid riskbruk/missbruk/beroende och att detta
arbete bör fortsätta och intensifieras. Systematisk, tidig upptäckt rekommenderas
dessutom att länkas samman med utvecklingen av samordnade insatser mellan
närsjukvård och kommunernas öppenvård, enligt huvudförslag 2 i Förslag till
utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland, om samlokalisering av
närsjukvård och kommunernas öppenvård.
Insatser utifrån regionstyrelsens uppdrag
-

För att hålla ihop vårdkedjan skapades bland annat Processgruppen för
missbruk/beroende. Närsjukvården Halland, Region Hallands kommuner och
Psykiatrin är representerade i gruppen. Processgruppens uppdrag är att
utveckla vårdkedjan, identifiera utbildningsbehov, samordna, hitta indikatorer
för att följa upp verksamheten samt införa SBR (svenskt beroenderegister).

-

I dagsläget finns det integrerade beroendeöppenvårdsteam (psykiatri,
socialtjänst, närsjukvård) för att samordna insatser till patienter, i
Halmstad/Laholm/Hylte och Kungsbacka. I Varberg/Falkenberg är
beroendeöppenvårdsteamen under uppbyggnad. Närsjukvårdens
medarbetare samverkar regelbundet med övrig missbruks- och beroendevård
i Halland och deltar i möten med beroendeöppenvårdsteam. Annan
samverkan sker också med andra aktörer inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Finansieringen om 850 000 kronor används till personalresurser i
teamen.

-

Närsjukvårdens verksamhet för läkemedelsberoende, Tilma, har både ett
konsultativt (medarbetare) och behandlande (patient) arbetssätt. Just nu söker
verksamheten samlokalisering med vårdcentralerna och går mot ett ökande
konsultativt arbetssätt.

Insatser utifrån Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland.
-

Identifiering av patienter med ökad risk för missbruk- och/eller beroende sker
idag på vårdcentralerna av legitimerad personal. Patienterna identifieras
genom att de svarar på livsstilsfrågor vid besök i närsjukvården där missbruk
finns med som en del. Patienter som identifieras för ett riskbruk erbjuds
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uppföljande samtal och stöd av sjuksköteska eller i vissa fall av läkare.
-

Flertalet sjuksköterskor inom Närsjukvården Halland har genomgått utbildning
om hur de kan identifiera och stötta patienter som är i behov av hjälp. 1 gång
per år erbjuds en grundutbildning i risk- och missbruksfrågor till personal från
vårdcentralerna. En återkommande fortsättningsutbildning inom risk och
missbruksfrågor är ett utvecklingsområde för Närsjukvården Halland.

-

Samverkansparternas utgångspunkt var att samlokalisera delar av
verksamheterna för att få till stånd ett tätare samarbete mellan Hallands
kommuner, Psykiatrin och Närsjukvården Halland. Detta har man inte lyckats
med då det varit svårt att finna lämpliga lokaler och finansiering har saknats till
denna del.

Svar till revisionen
-

Granskningens visar att implementeringen av överenskommelsen om regional
samordning genom den regionala stödstrukturen och genom noder, pågår
fortfarande enligt de intervjuade. Driftnämnden Närsjukvård ser svårigheter
med huvudförslag 2, samlokalisering av närsjukvård och kommunernas
öppenvård i Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland, Uppdraget tillfördes inte tillräckliga resurser för att kunna täcka
samlokalisering, vilket också konstateras av revisionens granskning.

-

Revisionen noterar att överenskommelsen om samverkan från 2015, Förslag
till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland, fortfarande gäller
men inte har tydliggjorts inom Driftnämnden Närsjukvård. En plan för
uppföljning av Närsjukvården Hallands åtgärder kommer att beslutas av
Driftnämnden Närsjukvård.

-

Granskningen visar också att det har fastslagits en modell för sammanhållen
styrning mellan parterna kring missbruksvården men att uppföljning med
riktade indikatorer inte har inkluderats i dagsläget. Indikatorer för att möta fler
behov nära generellt kommer att arbetas fram gemensamt av Region Halland
under 2019. Tanken är att få en gemensam målbild inom Region Halland.

Driftnämnden Närsjukvård

Axel Storckenfeldt
ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-06-04

Diarienummer
DN NSV190088

Närsjukvårdens förvaltning
Magdalena Barkström
Administrativ chef

Driftnämnden Närsjukvård

Revisionsrapport; Uppföljning av tidigare granskning av vård,
omsorg och stöd för personer med missbruk- och
beroendeproblematik
Förslag till beslut
Driftnämnden Närsjukvård svarar på revisionsrapport om Uppföljning av tidigare
granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbrukoch beroendeproblematik, enligt yttrande daterat 2019-06-04

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har det gjorts en
uppföljning av tidigare genomförd granskning av vård, omsorg och stöd för personer
med missbruk- och beroendeproblematik . Uppföljningens syfte är att besvara;
- Har Region Halland och berörda kommuner vidtagit ändamålsenliga åtgärder
med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats
i tidigare genomförd granskning?
Utifrån den tidigare granskningens rekommendationer och beslut om åtgärder
bedömer revisionen att vidtagna åtgärder av Driftnämnden Närsjukvård inte är
tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen har visat att förvaltningens uppdrag om regional samverkan inte var
tydligt finansierat vilket bland annat gjort att uppdraget dragit ut på tiden och pågår
än. Implementeringen av överenskommelsen, Förslag till utveckling av missbruksoch beroendevården i Halland om regional samordning genom det regionala
stödsystemet och genom noder pågår också fortfarande enligt de intervjuade.
Revisionen noterar att det faktum att överenskommelsen om samverkan från 2015
fortfarande gäller har inte tydliggjorts inom nämnden.
Granskningen visar också att det har fastslagits en modell för sammanhållen styrning
mellan parterna kring missbruksvården men att uppföljning med riktade indikatorer
inte har inkluderats i dagsläget.
Att förvaltningen har tagit över vården av läkemedelsmissbruk samt inrättat
verksamheter för sprututbytesverksamhet så som finns beskrivet i yttrandet till den
tidigare granskningsrapporten bedöms som positivt.
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Att verksamhetssystemet Lifecare har implementerats och används för att få till stånd
SIP inom Driftnämnd Närsjukvårdens verksamhetsområden bedöms som positivt.
Förvaltningschef
Kaarina Sundelin

Bilagor:
- Yttrande daterat 2019-06-04
- Revisionsrapport; Uppföljning av tidigare granskning av vård, omsorg och stöd
för personer med missbruk- och beroendeproblematik
- Tidigare svar från Driftnämnden Närsjukvård om granskning av vård, omsorg
och stöd för personer med missbruk och beroendeproblematik
- Tidigare revisionsrapport; granskning av vård, omsorg och stöd för personer
med missbruk och beroendeproblematik
- Tjänsteskrivelse 2016-01-13, uppdrag från regionstyrelsen till Driftnämnden
Närsjukvård
- Rapport Förslag till utveckling av Missbruks- och beroendevården i Halland
Styrelsens/nämndens beslut delges
Region Hallands revisorer

