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Uppdragshandling

Bättre vård och behandling för personer med tungt
missbruk
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.
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.

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.

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

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.

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.

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
missbruks- och 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.

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 Implementerings- och utbildningsstöd användas.
Huvudmännen lämnar genom VästKoms försorg delrapporter till Länsstyrelsen.
Hösten 2009
Rutiner för samverkan inom missbruks- och beroendevården i Västra Götaland tas
fram.

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.
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