God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
missbruks- och beroendevården –
vad säger lagstiftningen
• 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 och ansvarsfördelning
• Ledord
- Ökad kvalitet och likvärdighet
- Ökad tillgänglighet
- Förstärkta krav på samverkan mellan huvudmännen
• Tre prioriterade mål
- Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka
- Tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen
- Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska
• Stärkt brukarinflytande och förstärkta krav på uppföljning
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God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
missbruks- och beroendevården – erfarenheter från länet
• Kunskapsbaserad och jämlik vård i länet behöver utvecklas

• Antagen länsstrategi innefattande gemensamt Beroendecentrum i länet
behöver uppdateras, tydliggöras och genomföras
• Samordnade, ofta integrerade och samtidiga insatser, är nödvändiga för
att uppnå en fungerande vårdfläta utifrån den enskildes behov

• Integrerad mottagning med personal från båda huvudmännen –
smidig samplanering ger mervärde för såväl brukare som personal
(Exempel Ungdomsmottagning, Case Manager)
• Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och internt i landstinget har
tydliggjorts
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Gemensamt Beroendecentrum i länet –
vilka vinster kan uppnås
• Idag: Missbruks- och beroendemottagning med gemensam finansiering landstinget
och Luleå och Bodens kommuner
• Personal på plats från båda huvudmännen med olika kunskaper, kompetenser och
specialiteter ger stora vinster – kompetensmässigt och för att tillgodose den
enskildes behov. En gemensam kunskapsbank byggs.
• Samlad spetskompetens i missbruksfrågor oavsett ålder och form av missbruk
• Effektiv och samlad vårdplanering i och med samplanering på plats
• Sammanhållen vårdfläta med nära stöd från brukarorganisationer
• Mångbesökarprojektet visar tydliga förbättringsområden; ineffektiva vårdprocesser,
inadekvata insatser, ineffektivt resursutnyttjande, mänskligt lidande
• Modern, kunskapsbaserad missbruksvård utgår från samtidiga, integrerade insatser
• Beroendecentrum i länet – ökad kvalitet och ökad tillgänglighet i länet
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