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Basfakta
Godkännande av projektplan och bilagor

Projektplanen godkänd av;
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Projektledare:

Christina Möller

Göran Eriksson
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Dokumentnamn

1

Referenspersoner

2

Delregionala Arbetsgrupper

3

Uppdragshandling för projektet

4

Tidplan för projektet

Utgåva, datum

2008-01-24
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Projektidé och mål
2.1

Bakgrund och projektidé

Socialstyrelsen publicerade i februari 2007 - Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.
Riktlinjerna vänder sig till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter samt viktiga
samarbetspartners som Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS) med flera. Efter det att
riktlinjerna publicerats har ett särskilt implementerings- och utbildningsstöd också utarbetats och
publicerats (juli 2007) av Socialstyrelsen.
VästKom och Västra Götalandsregionen ansökte, i maj 2007, hos Länsstyrelsen i Västra Götalands
län om utvecklingsmedel för implementering av de Nationella riktlinjerna för missbruks och
beroendevård. Medel söktes för att under två år bedriva projektet i samverkan – för bekostnad av
projektledare, utbildning av kompetensstödjare, anordning av delregionala halvdagskonferenser samt
för informations- och kommunikationstjänster. Ansökan innehöll även en inbjudan till
Kriminalvården om att medverka i projektet. I oktober 2007 gjorde Kriminalvården en
kompletterande ansökan om projektmedel, de ställde sig bakom VästKom och Västra
Götalandsregionens ansökan.
Västkom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården region Väst har erhållit projektmedel från
Länsstyrelsen Västra Götaland för implementering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård.
2.2

Projektmål, uppdrag och målgrupp

Projektmålet är att, genom samverkan mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och
Kriminalvården region Väst, nå det övergripande målet att den kunskap som finns i Socialstyrelsens
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård blir känd och använd i missbruks- och
beroendevården i Västra Götaland.
Projektets uppdrag är att stimulera till lokalt implementeringsarbete i hela länet, utifrån lokala
förutsättningar. För detta kommer delregionala kunskapskonferenser att anordnas och delregionala
arbetsgrupper att bildas utifrån befintliga samverkansstrukturer. Lokalt utsedda kompetensstödjare
kommer att erbjudas utbildning. Information om projektet kommer att finnas på projektets hemsida.
Projektets målgrupp är berörd personal inom socialtjänst, sjukvård (sluten- och primärvård) samt
kriminalvård (frivård) som möter eller vårdar personer som löper risk för och/eller har ett etablerat
missbruk / beroende. Medarbetare hos Statens Institutionsstyrelse och vissa privata aktörer kan
komma att bjudas in, till av projektet anordnade aktiviteter.
Projektets huvudsakliga syfte är att samverkan mellan de tre huvudmännen på lokal nivå når en
kvalitet som slutligen kommer den enskilde till del. Projektet uppmuntrar därför till gemensamma
mötesplatser för studier av riktlinjerna. Vid projekttidens slut bör man ha nått fram till goda strukturer
för samverkan både lokalt och länsövergripande inom missbruks- och beroendevården i Västra
Götaland. Dessa strukturer bör resultera i förbättrade samverkansrutiner, i hela länet.
4

Riktlinjer I
samverkan - RIS

2008-09-05

2.3

Avgränsningar

Projektets uppdrag är i första hand begränsat till anordnande av konferenser, stöd till och
kommunikation med delregionala arbetsgrupper samt kompetensstödjare. Det innebär att primärt
förankra från chefsnivå och vidare mot kompetensstödjare. Det lokala riktlinjearbetet struktureras och
organiseras av lokala beslutsfattare. I mån av tid och utrymme kan projektet bidra med information
och stöd till lokala arbetsgrupper.

3

Rapportering och överlämning
Beskrivning

Mottagare

Internrapportering
projektplatsen.se

4

via Inom projektledargruppen

Datum

Löpande

Rapportering av ekonomi, tidplan, Styrgruppen
konferenser,
omvärldskommunikation.

Månadsvis

Delrapport

Länsstyrelsen

December 2008

Slutrapport

Länsstyrelsen

Mars 2010

Organisation och bemanning
Roll

Bemanning

Styrgrupp

Christina Möller
Regionkansliet,
Götalandsregionen
Samordnare
Pia Jonsson-Axelsson
Skaraborgs
Kommunalförbund
Samordnare

Tel/E-postadress
christina.moller@vgregion.se
Västra 0500-495 642

pia.jonsson-axelsson@skaraborg.se
0708-487 204, 0500- 497 204

Jan-Eric Josefsson
jan-eric.josefsson@kriminalvarden.se
Kriminalvården region Väst 0708- 311 001
Stabschef
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Roll

Bemanning

Projektledare

Alf Midholm
alf.midholm@socialresurs.goteborg.se
Social
Resursförvalning. 031-367 93 29
Göteborg
Socialsekreterare
Katarina Thunander
Socialtjänsten, Falköping
Sektionschef

Tel/E-postadress

katarina.thunander@falkoping.se
0515-885 312

Göran Eriksson
goran.eriksson@vgregion.se
Primärvården
Göteborg, 0705-710 567
Västra Götalandsregionen
Studierektor allmän medicin
kristina.e.olsson@vgregion.se
Kristina Olsson
Västra 0768-442 864
NU-sjukvården,
Götalandsregionen
Specialsjuksköterska
missbruk / psykisk sjukdom
Malin Sparrström Olers
malin.sparrstrom.olers@kriminalvarden.se
Kriminalvården region Väst 0708-311 029
Verksamhetsutvecklare
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Tidsplan och resurser
5.1

Beskrivning tidplan

(En mer detaljerad beskrivning av tidsplanen återfinns i bilaga 4)
Datum

Beskrivning

Våren 2008

Projektledare anställs

Sommaren 2008

Projektplan arbetas fram och olika aktiviteter förbereds

Hösten 2008

Inledande träffar med delregionala arbetsgrupper

Hösten 2008

Delregionala halvdagskonferenser påbörjas, pågår även 2009

2009

Utbildning av kompetensstödjare
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5.2

Resurser

Projektet är beviljat projektmedel till en summa av 5 820 000 kronor fördelade på två år.
Ekonomin för projektet kommer att redovisas särskilt. Projekttiden löper från den 3 mars 2008
fram till den 28 februari 2010. Villkoret för utbetalning av projektmedlen är att arbetet
samordnas med Sociala Resursnämnden i Göteborg, som även beviljats utvecklingsmedel för
implementering av Nationella Riktlinjer inom Göteborgs Stad.

6

Område

Resursfördelning

Projektledning

tre heltidstjänster fördelat på fem personer

Föreläsningar

Tjugo delregionala konferenser

Tvådagars internat

kompetensstödjare

Information och kommunikation

100 000 kronor

Arbetsformer
6.1

Metod

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska användas hos olika
huvudmän, med olika lagstiftning, organisation, attityder och värderingar, vilket förutsätter ett
gemensamt gränsöverskridande lärande. Västra Götalandsregionen delas in i fyra delregioner,
Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborg med kranskommuner. Projektets tänkta organisation
framgår av uppdragshandling, bilaga 3.
•

Projektet kommer att anordna konferenser om de olika kapitlen i Socialstyrelsens Nationella
Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i syfte att öka kunskapen om innehållet i
riktlinjerna. Dessa konferenser kommer företrädesvis att anordnas lokalt, i de fyra
delregionerna. Projektet ser gärna att deltagarna kommer från samma delregion, från olika
huvudmän för att gemensamt öka sina kunskaper inom området – en samverkande
utbildningsinsats.

•

Ett övergripande och normativt arbete kommer att ske i delregionala arbetsgrupper, som utgörs av
chefer från de tre huvudmännen i varje delregion. Dialogen med dessa grupper syftar till att ta
ett gemensamt och tydligt grepp över hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa strukturer för
samverkan. Gemensam organisation av studiearbetet kring riktlinjerna stimulerar till samsyn
och ökad samverkan.
7

Riktlinjer I
samverkan - RIS

2008-09-05

•

Utbildning av kompetensstödjare – lokalt utsedda representanter från huvudmännen kommer att
erbjudas utbildning för att kunna utgöra ett konkret stöd i implementeringsarbetet av
riktlinjera lokalt och i samverkan. Dessa behöver få ett tydligt mandat för sitt uppdrag från
den egna arbetsgivaren.

•

Frågeställningarna i Socialstyrelsens implementeringsstöd bör användas i det lokala
implementeringsarbetet – dock kan metodiken för detta arbete avgöras lokalt. Det är viktigt
att hitta mötesplatser för diskussion, där man kan lyfta likheter och skillnader i kunskap,
förklaringsmodeller och regelsystem.

•

Projektet kommer att sträva efter att följa den nationella utvecklingen på området bland annat via
kontakt med Forskningsrådet för Missbruks- och beroendefrågor FMB / GU och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Vidare har projektet knutit till sig utvalda referenspersoner (se bilaga 1)
för rådgivning i förekommande fall.
6.2

Återföring av implementeringskunskap

Som en viktig del i en lärandeprocess ser projektet att den kunskap som inhämtas under projektets
gång, i mötet med berörd personal, chefer och beslutsfattare, kan återföras och bidra till projektets
utveckling.
6.3

Informationsspridning

Information om projektets arbete kommer att kunna följas på projektets hemsida
www.riktlinjerivast.se. För att förenkla tillgången till ny information kan man prenumerera på nyheter
som
läggs
in
kontinuerligt.
Länk
till
projektets
hemsida
finns
även
på
www.kunskapskallarn.goteborg.se
6.4

Förväntat resultat vid projekttidens slut

Vid projekttidens slut, mars 2010, bör följande vara uppnått;
• De nationella riktlinjerna är kända och används som kunskapsbas i arbetet och som grund för
samverkan
• Utbildade kompetensstödjare för de olika aktörerna finns och de arbetar lokalt med att
kunskapen i riktlinjerna omsätts i praktiken
• De delregionala arbetsgrupperna arbetar aktivt med identifiering av samverkansbehov och har
påbörjat arbetet med att utforma gemensamma riktlinjer för samverkan kring enskilda
ärenden
• De tre organisationerna har börjat förtydliga riktningen mot gemensamma utrednings- och
kartläggningsinstrument
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6.5

Avvikelse- och ändringshantering

Beslut om ändringar som inte påverkar uppdragets tids- och kostnadsramar fattas av
projektgruppen med återrapportering till styrgruppen. Ändringar som påverkar tid- och
kostnadsramar skall beslutas av styrgruppen.

7

Risker och möjligheter

Projektets uppdrag innebär att under projekttiden observera hinder och möjligheter för samverkan
mellan de tre huvudmännen. För att kartlägga detta kommer projektet under projekttidens gång att
använda sig av SWOT-analys som arbetsredskap.

8

Utvärdering

Projektet kommer att utvärderas av extern utvärderare. Särskilda utvecklingsmedel kommer att sökas
för detta ändamål.

9

Referensdokument
Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning

Utgåva, datum

1
2
3

Beslut om projektmedel
2007-11-02
Överenskommelse mellan Staten och SKL
2008-04-24 nr III:6
Utvecklingsmedel till ”Vårdöverenskommelsen” – bättre vård 2007-11-02
och behandling för personer med tungt missbruk

4

Socialstyrelsens
beroendevård

5

Implementerings- och utbildningsstöd, nationella riktlinjer för Juli 2007
missbruks- och beroendevård

nationella

riktlinjer

för

missbruks-

och Februari 2007
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Bilaga 1

Referenspersoner för RIS projektet
Gunilla Nilsson
Handläggare
klient
och
säkerhetsenheten Kriminalvårdens
Huvudkontor, Kriminalvården
tel 0708- 275 668
gunilla.nilsson@kriminalvarden.se

Elisabeth Punzi
Narkotikafrågor och ASI
Beroendepsykiatrin VGR ,
tel 0704- 062 48
elisabeth.punzi@vgregion.se

Magnus Geirsson
Distriktsläkare, doktorand i Skövde
Primärvården VGR
tel 0703- 961645
magnus.geirsson@vgregion.se

George Fischer
ASI/DOK samordnare Fyrbodal
Metodstödjare kommunalförbundet
tel 0522-440834
georg.fischer@fyrbodal.se

Per Blanck
Implementeringsoch
utvärderingskunskap
Socialmedicinska enheten, Göteborgs
universitet
tel 0705-583121
per.blanck@socmed.gu.se

Sonny Wåhlstedt
Representant från brukaroganisation
NSPH , Nationell Samverkan Psykisk
Hälsa

Lennart Rådenmark
Länssamordnare, Socialenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
tel 031- 605 289
lennart.radenmark@o.lst.se

Lena Säljö
Verksamhetschef
IFO
och
funktionshinder Biskopsgården
Tel 031-366 64 38
Lena.saljo@biskapsgarden.goteborg.se
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Bilaga 2
Delregionala arbetsgrupper
Delregional arbetsgrupp i Göteborg med omnejd
Samverkansgruppen för missbruks- och beroende frågor i Göteborg med omnejd (Göteborg, Partille,
Mölndal, Härryda, Öckerö) har representation från Kriminalvård, beroende- och primärvård och
socialtjänst. Denna samverkansgrupp har beslutat sig för att utgöra en delregional arbetsgrupp för vårt
projekt. Ordförande är Kristina Jung.
Göteborgs projektet är ett samverkans projekt för Göteborg där ovanstående samverkansgrupp är
styrgrupp. Göteborgs projektet har också fått pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med
implementering av Nationella Riktlinjer i Göteborg, under en 2 års period. Projektledare är Staffan
Schött.
Delregional arbetsgrupp i Fyrbodal
”Vårdsamverkan Fyrbodal” - Maria Bruhn är kontaktperson. Vårdsamverkan FyrBoDal är en
gemensam arena för samverkansfrågor där primärvård (38 vårdcentraler), länssjukvård (5 sjukhus),
hälso- och sjukvårdsnämnderna genom hälso- och sjukvårdskansliet samt 15 kommuner ingår. Sedan
2001 har denna grupp varit partsammansatt resursgrupp för samverkansfrågor inom psykiatri. Denna
håller nu på att ombildas till en egen beredningsgrupp för psykiatri som också kommer att hantera
missbruksfrågan. Om denna grupp kommer att utgöra delregional arbetsgrupp för Fyrbodal är ännu
inte utklarad.
Delregional arbetsgrupp i Skaraborg
Diskussion om hur sammansättningen av en delregional arbetsgrupp kan se ut pågår i Skaraborg.
Kontaktperson för Skaraborgs kommunalförbund är Pia Jonsson-Axelsson.
Delregional arbetsgrupp i Sjuhärad
Diskussion om hur sammansättningen av en delregional arbetsgrupp kan se ut pågår i Fyrbodal.
Kontaktperson för Sjuhärads kommunalförbund är Gunilla Bothén.
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Bilaga 3

2008-01-24

10 Uppdragshandling
10.1
10.2 Bättre vård och behandling för personer med tungt
missbruk

10.2.1 Bakgrund
Socialstyrelsen publicerade i februari 2007 Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård. Riktlinjerna vände sig till såväl socialtjänstens som hälso- och sjukvårdens
verksamheter. Som en introduktion till riktlinjerna har Socialstyrelsen anordnat ett antal
regionala konferenser. Den 27 september 2007 anordnades en konferens för Västsverige i
Göteborg. I samband med konferenserna presenterades också ett implementerings- och
utbildningsstöd till riktlinjerna.
VästKom och Västra Götalandsregionen ansökte i maj 2007 hos Länsstyrelsen i Västra
Götalands län om utvecklingsmedel för implementering av de nationella riktlinjerna. Medel
söktes för att under två år bedriva projektet och bekosta två projektledare på halvtid,
kompetensstödjare och deras utbildning, delregionala halvdagskonferenser samt för
informations- och kommunikationstjänster. En inbjudan till Kriminalvården att medverka skulle
också göras.
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Kriminalvården har i oktober gjort en kompletterande ansökan om projektmedel. De har ställt
sig bakom VästKom och Västra Götalandsregionens ansökan och vill ingå i arbetet.
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 2 november 2007 beviljat 2 910 000 kronor för år 1 och
2 910 000 kronor för år 2. Totalt 5 820 000 kronor. Utvecklingsmedel har beviljats till ett
gemensamt arbete mellan Kriminalvården, VästKom och Västra Götalandsregionens med en
tvåårig satsning för att implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
i Västra Götaland.
Länsstyrelsen har begärt att Västkom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården/Region
Väst senast den 1 februari 2008 inkommer med en gemensam preciserad planering för hur
arbetet skall struktureras med implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevård i länet.

10.2.2 Uppdrag
Uppdraget innebär att implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård i enlighet med den ansökan som gjorts av VästKom och Västra
Götalandsregionen 2007-05-09, ansökan från Kriminalvården/Väst 2007-10-08 samt
Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel 2007-11-02.

10.2.3 Uppdragsgivare
Regiondirektör Lennart Palmgren, Kriminalvården/Region Väst,
Direktör Dan Gustafsson, VästKom, och
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist, Västra Götalandsregionen.

10.2.4 Avgränsning, mål och syfte

Ett lokalt förankrat arbete kring riktlinjerna med stöd från regional nivå
skall kunna leda till ett länsövergripande samarbete för missbruks- och
beroendevården. Med utgångspunkt i riktlinjerna bör grupper i de olika
länsdelarna formulera vilken vård och stöd kriminalvård, kommuner och
hälso- och sjukvård kan erbjuda lokalt idag och den utveckling som är
nödvändig. De nationella riktlinjerna skall anpassas efter lokala
förhållanden och bidra till utveckling av struktur för samverkan. Denna
struktur bör resultera i rutiner för samverkan i Västra Götaland.
Ytterst syftar arbetet till att stärka och utveckla vårdkedjearbetet i
synnerhet för personer med tungt missbruk. En förutsättning för detta är
att den kunskap som finns dokumenterad i riktlinjerna blir känd och
använd.
13
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10.2.5 Koppling till och samverkan med andra organisationer, projekt eller uppdrag
En förutsättning för Länsstyrelsens utbetalning av medlen är att arbetet samordnas med
Sociala resursnämnden i Göteborg som även beviljats utvecklingsmedel till en resurs för
implementeringen av riktlinjerna samt för att utveckla Kunskapskällarn´s hemsida. Hemsidan
skall utvecklas så att den kan användas som en resurs och stöd/verktyg av samtliga
kommuner i länet i arbetet med implementering av nationella riktlinjer.
Samverkan och samordning bör också ske med andra parallella aktiviteter hos andra
huvudmän, som exempelvis Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor.

10.2.6 Organisation
Styrgrupp utgörs av Jan-Eric Josefsson, Kriminalvården Region Väst, Pia Jonsson-Axelsson,
Skaraborgs kommunalförbund, och av Christina Möller, Västra Götalandsregionen.
Projektgrupp utgörs av två företrädare för länets kommuner, en företrädare från missbruksoch beroendevården, en företrädare från primärvården och en företrädare för kriminalvården.
Referensgrupp utgörs av sakkunniga från Kriminalvården, Socialtjänsten, Missbruks- och
beroendevården, samt Primärvården.
Fyra delregionala arbetsgrupper utgörs av representanter från de tre huvudmännen och som
är verksamma i Göteborg med kranskommuner, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.
Se nedanstående organisationsskiss.

10.2.7
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10.2.8 Genomförande och tidplan

Utifrån de erfarenheter som vunnits genom den särskilda
psykiatrisatsningen och VästBus, bör arbetet ske lokalt i länet men
stödjas av en länsgemensam projektgrupp och delregionala
arbetsgrupper. Kriminalvården ansluter med representation i de
delregionala arbetsgrupperna. Satsningen skall involvera såväl politiker,
chefer och medarbetare i alla 49 kommuner inom socialtjänstens
missbruksvård, kriminalvården samt hälso- och sjukvårdens
beroendevård och primärvård.
Tidplan
Våren 2008 (jan – mars)
Samrådsorganet mellan Västkom och VGR samt Kriminalvården/Väst
utgör styrgrupp genom ansvariga tjänstemän.
Huvudmännen lämnar senast den 1 februari 2008 en preciserad
planering för implementeringsarbetet till Länsstyrelsen.
Projektledare anställs. Vardera huvudman kommer att bidra med 1 – 2
personer.
Referensgrupp bildas.
Projektgruppens uppdrag är att leda arbetet med implementering av
riktlinjerna och efter samråd med referensgruppen arbeta fram en
detaljerad plan för implementeringsprocessen.
Våren 2008 (maj – juni)
Planeringsprocess inför implementeringsarbetet.
Hösten 2008 och framåt
Implementeringsarbetet påbörjas i enlighet med framtagen plan.
Lokala arbetsgrupper bildas som stöd i implementeringsarbetet.
Det lokala studiearbetet kring teman kan inledas med en delregional
konferens och föreläsning från någon av de experter som deltagit i
arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna. Dessa
halvdagskonferenser anordnas i varje kommunförbunds/sjukhusområde
dit såväl lokala politiker, chefer och medarbetare inbjuds. Som ytterligare
hjälp i det fortsatta lokala arbetet kan Socialstyrelsens Implementeringsoch utbildningsstöd användas.
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Huvudmännen lämnar genom VästKoms försorg delrapporter till
Länsstyrelsen.
Hösten 2009
Rutiner för samverkan inom missbruks- och beroendevården i Västra Götaland tas fram.

10.2.9 Finansiering/Resursåtgång
Utvecklingsmedel har beviljats till ett gemensamt arbete med en tvåårig satsning i länet för att
implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland. På
årsbasis avser medlen tre heltids projektledare, 550 000 kr/tjänst till kommunerna, Västra
Götalandsregionen och Kriminalvården. Dessutom har 240 000 kronor beviljats till
tvådagarsinternat för utbildning av kompetensstödjare, 920 000 kronor till 20 delregionala
halvdagskonferenser i länet samt 100 000 kronor till information och kommunikation.
Totalt har Länsstyrelsen beviljat 2 910 000 kronor/år.
Medlen för år 1 betalas ut med 2/3 efter det att aktiviteten kommit igång och VästKom anmält
detta till Länsstyrelsen. Resterande tredjedelen för det första året och 2/3 av beviljade medel
för år 2 utbetalas efter det att VästKom inkommit med en delrapport, dock tidigast nio månader
efter första utbetalningen. Resterande tredjedel för andra året utbetalas när VästKom inkommit
med slutrapport för det gemensamma arbetet med implementering.

10.2.10 Underskrift

Dan Gustafsson
Direktör

Lars-Olof Rönnqvist
Lennart Palmgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör Regiondirektör
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Bilaga 4
Tidplan

Konferens 1: Om riktlinjernas tillämpbarhet, gemensamma definitioner mm (kap 1)
Översikt om rekommendationer, evidens, evidensbaserad praktik,
behandlingsforskning (kap 2, bilaga 3)
Konferens 2: Tidig upptäckt – tidiga insatser
Bedömningsinstrument och dokumentation (kap 3 och 4)
Konferens 3: Narkotika – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 5)
Konferens 4: Alkohol – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 6)
Konferens 5: Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk/somatisk sjukdom (kap 8)
Konferens 6: Gravida kvinnor – gemensam konferens för hela Västra Götaland

Projektet kommer att hålla en kontinuerlig kontakt och dialog med delregionala arbetsgrupper under
projekttiden.

2008
Våren/sommaren

Inventering och projektplan. Börja knyta kontakta med delregionala
arbetsgrupper

Hösten

Delregionala arbetsgrupper bildas

Okt/November

Konferens 1 Om riktlinjernas tillämpbarhet, gemensamma definitioner mm
(kap 1) Översikt om rekommendationer, evidens, evidensbaserad praktik,
behandlingsforskning (kap 2, bilaga 3) Föreläsare; Jan Blomqvist

December

Delrapport Länsstyrelsen

2009
Februari

Konferens 2: Tidig upptäckt – tidiga insatser
Bedömningsinstrument och dokumentation (kap 3 och 4)
Föreläsare; Sven Andreasson

Mars

Konferens 3: Narkotika – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
(kap 5)
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Föreläsare Mats Fridell

April

Utbildning av kompetensstödjare, hela regionen. Ev. två konferenser, se nov
2009

September

Konferens 4: Alkohol – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
(kap 6)

Oktober

Konferens 5: Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk/somatisk
sjukdom (kap 8)

November

Ev. utbildning av kompetensstödjare i hela regionen, se mars 2009.

November

Konferens 6 : Gravida kvinnor – gemensam konferens för hela Västra
Götaland, MVC personal

2010
Januari

Uppföljning – kompetensstödjarnas arbete, samverkansrutiner, träff med
delregionala arbetsgrupper mm

Februari

Slutsammanställning av hur långt arbetet fortskridit vad gäller
samverkansrutiner/samverkansstrukturer

Mars-

Sammanställning av projektet – slutrapport till länsstyrelsen.

Utvärdering sker enligt särskild plan
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