Beslut i landstingsstyrelsen 5 mars 2013 –
utifrån programberedningens rapport
• Initiera insatser som bidrar till att personer med missbruks- och beroendeproblem
erbjuds jämlik vård i hela länet.
• Säkerställa att erfarenheter från patient-, brukar- och närståendeföreningar uppmuntras och systematiskt tas till vara för att utveckla vården utifrån
den enskildes behov.
• Säkerställa att landstinget tar sin del av ansvaret när det gäller att arbeta
länstäckande utifrån evidensbaserade metoder och att utveckla eftervården.
• Säkerställa att förskrivning av beroendeframkallande läkemedel görs i enlighet
med framtagen manual som antagits av Läkemedelskommittén.

• Säkerställa att samlade insatser görs för att begränsa smittspridning av hiv och
andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk och att
initiera en utredning med syfte att utreda frågan huruvida sprututbyte bör införas i
länet.
• Landstinget ska vara den aktör som i samverkan med övriga parter arbetar med
länstäckande och evidensbaserade metoder i missbruks- och beroendevården
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Beslut i landstingsstyrelsen 5 mars 2013 –
utifrån revisionsrapport
• Implementera Länsstrategin för missbruks- och beroendevård i Norrbotten. I
uppdraget ingår att tydliggöra mål och uppdrag för missbruks- och beroendevården
på verksamhetsnivå samt att särskilt tydliggöra vilka verksamheter som ansvarar
för insatser när det gäller tillnyktring och abstinensbehandling.
• I samarbete med länets kommuner initiera insatser, som bidrar till att personer
med missbruks- och beroendeproblem erbjuds jämlik vård i hela länet. I uppdraget
ingår att tillförsäkra att det planerade kompetenscentrat för missbruks- och
beroendevård etableras i samverkan med länets kommuner.
• Utifrån de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård bilda en
expertgrupp med bred och djup kompetens inom området med uppdrag att bidra till
kunskapsbaserad och jämlik vård i länet.
• Tillförsäkra att personal som möter personer med missbruks- och
beroendeproblem har adekvata kunskaper inom området.
• Utveckla uppföljningen av insatser inom missbruks- och beroendeområdet.
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Utvecklingsarbete för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 2013
Beslut

Uppdragsbeskrivning, bildande av arbetsgrupp
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Några viktiga datum

• 31 januari: Lagrådsremiss
• 5 mars: Beslut i landstingsstyrelsen

• 26 mars: Proposition. God kvalitet och ökad tillgänglighet
• 14 maj: Politisk samverkansberedning

• 27 maj: Länsstyrgrupp
• 1 juli: Ny lagstiftning, HSL och SoL. Överenskommelse.
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Några utgångspunkter
• Närsjukvårdsperspektiv
• Uppdatering av beslutsunderlag: länsstrategi och kompetenscentrum
• Formering av arbetsgrupp och uppdragsbeskrivning
• Omvärldsorientering
• Utåtriktade aktiviteter
• Kontinuerlig avstämning med politik
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