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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård - 

Bakgrund 

•Missbruks- och beroendevård – Ett gemensamt ansvar för landstinget och 
kommunerna i länet 
 

•  Skyldighet från 1 juli 2013 för landsting och kommuner att ingå 
gemensamma överenskommelser om ansvarsfördelning 

 

•Beslut i Politiska Samverkansberedningen 
 

•Beslut i Länsstyrgruppen 
 

•Bildat förhandlingsgrupp 
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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård  

• Förhandlingsgruppen träffats fyra gånger 

 

• Beslutsunderlag till kommuner och landstinget 

– Överenskommelse  om samarbete inom missbruks- och beroendevården - 

övergripande 

– Avtal om Beroendecentrum 

– Beskrivning av Beroendecentrums  uppdrag 

– Finansiering och bemanningsstruktur för Beroendecentrum 

 

•  Fördelning av ansvaret mellan kommunerna och landstinget 
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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård –  

Några utgångspunkter 

• Barnperspektivet 
 

• Unga vuxna med psykisk ohälsa och missbruk (narkotika); hälso- och 
sjukvård, skola, socialtjänst 
 

•  Kraftig tillströmning av patienter med psykisk ohälsa och missbruk till 
psykiatrin 
 

•  Mångbesökarmodellen tydliggör förbättringsområden 
 

•  Samordning, samtidighet och integrering av insatser nödvändiga 
 

•  Samordnad Individuell Plan (SIP) ger förutsättningar för gemensamt 
ansvarstagande 
 

• Anhörig- och brukarperspektivet 
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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård - 

Beroendecentrum 

• Tredelat uppdrag 

– Tillnyktringsplatser för  personer med behov av medicinsk tillsyn 

– Vårdplatser för abstinensbehandling 

– Kompetens- och utbildningsstöd till kommuner och närsjukvård 
 

•  Landstinget ansvarar för vård- och tillnyktringsplatser  
 

•  Kommunerna ansvarar för socialtjänstpersonal, samt del i 

andra kostnader 
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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård – 

Beroendecentrum forts. 

• Ledningsfunktion 
 

• Styrgrupp för verksamheten 
 

• Remisser för inläggning 
 

• Åldersgräns 
 

• Antal vårdplatser 
 

• Socialtjänstpersonalens myndighetsutövning 
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Överenskommelse Missbruks- och beroendevård 

Beroendecentrum forts. 

• Spetskompetens i beroendefrågor 

 

• Kartläggning av inlagda patienters behov av stöd vid utskrivning 

 

• Samtidiga och samordnade insatser – SIP 

 

• Juridisk kompetens 

 

• Utbildningsinsatser – kunskapsbank – erfarenhetsutbyte 
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Överenskommelse missbruks- och beroendevård – 

fortsatt tidsplan 

 

•Förslag klart från förhandlingsgruppen under maj månad 

2014 

 

•Behandling i Landstinget och Kommunförbundets styrelse 

(rekommendation)  september 2014 

 

•Beslutsunderlag till kommunerna för ställningstagande under 

hösten 2014 
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