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Kommunstyrelsen

Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga Värmlands läns vårdförbund
KS2020/291/01
Förslag till beslut
Värmlands läns vårdförbunds förslag till länsgemensamt akut-, utrednings- och
behandlingshem för unga med missbruksproblem godkänns under förutsättningar
att placeringar kan göras utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård
av unga (LVU).

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett
länsgemensamt akut- utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblem. Förslaget är att länets 16 kommuner samt Region
Värmland via vårdförbundet driver ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är
en sammanhållen vårdkedja som bidrar till ökad samverkan och kvalité för
målgruppen. Förslaget innebär 14–16 platser, varav 4 akutplatser och
10-12 utrednings/behandlingsplatser som finansieras av dygnskostnaden
vid en placering. Dygnskostnaden beräknas vara 3350 kr och då krävs en
beläggning på 10 platser/dygn under året.
Sunne kommuns behov är i snitt max 1 placering per år oftast lägre.
Verksamheten ser dock fördelarna med ett gemensamt HVB-hem i länet,
dels vinster med den sammanhållna vårdkedjan som ofta brister vid
placeringar dels möjligheten till fortsatt skolgång inom kort.
Utredning av ärendet
Värmlands läns vårdförbunds remissförslag gällande regionalt utredningsoch behandlingshem för unga med missbruksproblematik upp till 20 år
samt akutavdelning för unga upp till 18 år.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-05-04
Remissförslag gällande regionalt utrednings- och behandlingshem för unga
med missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp
till 18 år, Värmlands läns vårdförbund
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Felicia Weinberg
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Värmlands läns

varororpuno

*,

Remissförfrågan gälla nde förslag:
Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp
till 18 år
Värmlands Iäns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt akututrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets l-6
kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund driver
HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad
samverkan samt ökad kvalit6 för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större förändringar som att skapa,
överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna
Förslaget skickas härmed skickas ut för synpunkter och ställningstagande till samtliga Värmlands låns
kommuner samt till Region Värmland.

Svar på remissen
Ert svar önskas senast 2020-06-30

Frågor
Vid eve ntuel la frågor

el

ler fö rtydliga nde

gä I la nde rem

issförslaget,

kontakta förbundschef Pär Johansson, via e-post: pqj.iohanssqn@forshaga.se
tel.073-910 0612, eller utvecklingsledare Leif Martinsson, e-post
leif m a rti nsso n @ regionva rm la nd.se tel. 07 6-828 82 24
.
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r Johansson

Förbundschef

Värmlands läns vårdförbund

Remissförfrågan gällande förslag:
Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp
till 18 år
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt akututrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets 16
kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund driver
HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad
samverkan samt ökad kvalité för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större förändringar som att skapa,
överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna
Förslaget skickas härmed skickas ut för synpunkter och ställningstagande till samtliga Värmlands läns
kommuner samt till Region Värmland.

Svar på remissen
Ert svar önskas senast 2020-06-30

Frågor
Vid eventuella frågor eller förtydligande gällande remissförslaget,
kontakta förbundschef Pär Johansson, via e-post: par.johansson@forshaga.se
tel. 073-910 06 12, eller utvecklingsledare Leif Martinsson, e-post
leif.martinsson@regionvarmland.se tel. 076-828 82 24

Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för
unga med missbruksproblematik upp till 20 år
samt akutavdelning för unga upp till 18 år
-

Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem i samverkan med Värmlands 16
kommuner och Region Värmland

Bakgrund
Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län bedriva HVB-verksamhet och
utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården. Förbundet driver Flöjten akut- och
utredningshem för barn 0-12 år och dess familjer. Tillsammans med Region Värmland driver
förbundet Beroendecentrum, abstinensbehandling för vuxna över 18 år. Dessutom har förbundet
tillsammans med Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ansvar över länets övergripande
strategiska utveckling gällande missbruks- och beroendevården i Värmland.
Utifrån det politiska uppdraget – att utreda och komma med förslag på att inrätta en länsgemensam
mottagning för unga med missbruk1 presenterades under 2019 en rapport med en länsmottagning,
lokala mottagning samt en vårdavdelning för unga upp till 18 år. Rapporten gick ut i remiss till
samtliga kommuner och hälso- och sjukvården där majoriteten av kommunerna och hälso- och
sjukvården ställde sig bakom rapporten vad gäller länsgemensam beroendemottagning och lokala
mottagningar. Behovet av vårdplatser för unga med missbruk beskrivs av flera kommuner och av
regionen i remissvaren men formen vårdavdelning som beskrevs i rapporten fanns det många
frågetecken till.
Utifrån ett tidigare uppdrag från den politiska styrgruppen – att utreda och komma med förslag på
ett länsgemensamt HVB-hem för unga så kompletteras detta uppdrag till att även gälla akutplatser
för unga upp till 18 år, detta ersätter då den i rapporten föreslagna vårdavdelningen.

Varför ett regionalt behandlingshem
Unga med risk- och missbruk och samtida psykisk ohälsa/sjukdom är väl belyst i Socialstyrelsens
rapporter, samtidigt som kommunernas socialtjänst har ett ökat placeringsbehov för denna
målgrupp.
I den nationella handlingsplanen 13-29 år riktades 43 åtgärdsförslag2 som berör region, kommun,
stat och SKR. Bland dessa förslag poängteras bl. a:




1

Kommuner och regioner bör utveckla tillgänglighet till sina verksamheter för råd, stöd och
behandling
Kommuner och regioner bör utveckla olika samordnade organisationslösningar för att öka en
likvärdig och effektiv missbruksvård
Kommuner och regioner bör utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser mellan
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna inspirerade av MiniMaria

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/protokoll-politisk-styrgrupp/
https://skr.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter/publikationer/handlingsplanmotmissbrukochberoend
e.27669.html
2

IVO-rapporten 2017-7 belyser att samverkan behöver utvecklas inom flera områden vad det gäller
unga:








Det är svårt att ge vård och behandling parallellt från två huvudmän
Samverkan är oftast personbundet
Verksamheter är inte tillräckligt tillgängliga
Geografiska avstånd är ett hinder
Kostnadsansvaret mellan kommun och region är oklar
Svårigheten att få snabb vård och behandling för den unge med samsjuklighet inom region
Att man villkorar vården med en tids drogfrihet innan behandling eller utredning kan
påbörjas, vilket ofta resulterar i att den unge genomgår behandling via socialtjänst och sedan
får vänta på hälso- och sjukvårdens insats för utredning eller behandling, vilket ofta
resulterar i återfall i missbruk

Ett HVB-hem för unga går helt i linje med SKRs åtgärdsförslag samt aktuella rapporter inom området
och blir ett bra komplement till övriga insatser som bedrivs av socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Med tanke på den tilltänkta Länsmottagningen för unga med tillhörande lokala mottagningar stärks
vårdkedjan för unga med tidiga insatser, medicinska/psykiatriska/psykosociala utredningar och
insatser samt tillnyktring/avgiftning.

Akut omhändertagande 4 platser
Verksamheten har ambition att ha en hög tillgänglighet för unga med ett påverkat tillstånd och i
behov av avgiftning/tillnyktring och en tids stabilisering, upp till 10 dagar. Detta gäller ej unga där
akuta insatser av medicinsk karaktär är nödvändigt. Inläggning ska vara möjlig dagtid alla veckans
dagar. Syftet med denna verksamhet är att tillhandahålla en resurs som underlättar framför allt
socialtjänstens behov av skyndsamt agerande för unga upp till 18 år, där andra alternativ är:





för omfattande för den unges livssituation
geografiskt ogynnsamma avstånd till annan placering
svårigheten att upprätta lämplig fortsatt vård i hemmiljö
brist på tillgång till medicinsk/psykiatrisk kompetens

Utredningsmodell 4-6 platser
Utredningstid upp till 6 veckor med psykosocial och medicinsk/psykiatrisk kompetens. Här kommer
bl. a ADAD användas samt utredning och bedömning utifrån medicinska/psykiatriska tillstånd. Utifrån
att den unge inte har etablerat en uttalad beroendediagnos, finns inga hinder i att utreda
psykiatriska tillstånd efter en kortare tids avhållsamhet. I övrigt deltar den unge i det innehåll som
förekommer på HVB-hemmet. Är den unge skolpliktig eller är inskriven på gymnasielinje kommer
detta att prioriteras.

Behandlingsmodell 4-6 platser
Verksamheten ska bedriva vård enligt nationella riktlinjer. Vid psykiatrisk samsjuklighet ska insatser
för båda tillstånden ske. Det psykiatriska tillståndet kan innebära externa kontakter/remisser till
befintlig hälso- och sjukvård.
Innehållet ska vara en strukturerad vård som gäller alla men med individuellt anpassad vård enligt
den unges särskilda behov och önskemål:


Fasta mat- och dygnsrutiner



Fasta friskvårdsrutiner



Fasta sysselsättningstider/områden skola



Gemensam vecko- och helgplanering



Gemensamma gruppmöten



Bedömnings, utrednings– och utvärderingsinstrument enligt nationella riktlinjer (2019) samt
från Socialstyrelsen metodbank



Planerade individuella insatser av psykosocial och psykologisk karaktär



Familjebaserat, nätverksbaserat och salutogent synsätt



Planering och upparbetning av tilltänkta vård- och stödformer vid hemkommun

Trauma
Många av de unga med missbruk har varit med om trauman. Forskning visar att trauma är en av de
viktigaste bakgrundsfaktorerna när det gäller substansmissbruk. Även anknytningsproblem och
svårigheter med mentalisering är tillsammans med trauma några av de viktigaste aspekterna att
arbeta med när vi talar om behandling av substansmissbruk. När det gäller Traumabehandling så kan
en hel del ske genom att personalen arbetar utifrån ett förhållningsätt som innebär
Traumamedveten omsorg.

Skola
Barn och unga i samhällsvård har samma rätt till skolgång som andra barn. När barn och unga
placeras i samhällsvård och det innebär skolbyte är det hemkommunens ansvar att de får föreskriven
utbildning och fullgör sin skolplikt oavsett var de är placerade.
Forskning visar att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är den enskilt viktigaste
framgångsfaktorn för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet.
Det finns en stor variation beträffande undervisning vid HVB, hur VLV kommer att agera är än så
länge oklart men vi är öppna för olika lösningar där den unges bästa måste vara i fokus. Vi kan tänka i

flera olika alternativa lösningar, *samarbete med en eller flera kommunala/fristående
grund/gymnasieskolor, *undervisning på HVB av lärare från den kommunala grund-/gymnasieskolan.
Vi kommer att arbeta fram en tydlig rutin som kommer att ingå som en del av inskrivningsförfarandet
när det gäller unga som har skolplikt.
Den unge ska snarast möjligt (inom 3 veckor) påbörja eller återuppta sin skolgång

Statistiska fakta – unga och samsjuklighet
I tidigare granskning inför rapport till Länsmottagning för unga (juni 2019) publicerades statistiska
uppgifter om unga och förekomst av samsjuklighet – i huvudsak hämtad från socialstyrelsens
rapporter samt regional enkätundersökning vad det gäller placeringsvolym 2018.











CAN:s fokusserie (nov 2018) redovisas substansindex per län där Värmlands län har högst
substansindex bland alla län i årskurs 2 i gymnasiet
Ungdomar med samsjuklighet har oftare ett allvarligare missbruk än ungdomar utan samtida
psykisk sjukdom (Missbruksutredningen SOU 2011:35) Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar förekommer hos 40-75% av ungdomar med missbruk eller beroende
Socialstyrelsens samanställning av en internationell prevalensstudie på 43 000 ungdomar
(2018) visade på ett medel på 71% av unga på institution uppfyller kriterierna för minst en
psykiatrisk diagnos, mellan 24-76% har minst två samtida diagnoser, missbruksdiagnos
återfanns hos 45% av de unga
I Statens Institutionsstyrelse (15 mars 2018) var merparten av de unga mellan 16-18 år.
Utredd ADHD diagnos fanns hos 52% av flickorna och 39% av pojkarna. Övriga diagnoser som
förekom hos pojkar var missbruk 26%, uppförandestörning 21%, PTSD 13%. Bland flickor
förekom PTSD 19%, autism 17%, missbruk 15%
I den regionala enkäter till samtliga kommuner i länet (mars 2019) svarade 14 av 16
kommuner på placeringsvolym av unga 13-25 år (för år 2018). Många kommuner hade svårt
att ta fram korrekt underlag, av det underlag som framkom visades en vårddygnsvolym på
22 180 på externa placeringar till en kostnad på ca 90 milj.kronor.
En granskning av placerade barn och unga i Värmland 2016, via SoL eller LVU uppgick
placerade i åldern 13-20 år till 887 stycken unga individer. (Socialstyrelsen 2017 Statistik om
socialtjänstinsatser till barn och unga)

Förekomst av psykiatriska diagnoser bland personer med ett skadligt bruk eller beroende.
År 2018 vårdades 52 000 personer, 10 år eller äldre, inom specialiserad öppenvård eller slutenvård på
grund av avsiktligt intag av beroendeframkallande substanser. Av de 52 000 vårdade var 1 812 barn i
åldern 10–17 år. Andelen personer som vårdas för intag av beroendeframkallande substanser har ökat
omkring 20 procent den senaste tioårsperioden (Socialstyrelsen nov 2019 Kartläggning av
samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik). Uppgifter från socialstyrelsens
nationella patientregister.

I tabellen nedan kan en person förekomma med fler än en diagnos, det vill säga förutom exempelvis
depression kan en person samtidigt ha en annan psykiatrisk diagnos som exempelvis
ångestsyndrom. En diagnos som var mycket vanlig tillsammans med andra psykiatriska
diagnoser var ADHD.
Andelen (%) personer med psykiatrisk diagnos 2016–2018 bland personer som vårdades för skadligt
bruk eller beroende 2017

Tillstånd

Pojkar/
män
10-17 år
18-24 år
Flickor/
kvinnor
10-17 år
18-24 år

Schizofreni och
liknande
tillstånd

Bipolärt
syndrom

Depressioner

Ångestsyndrom

Ät- och
sömnstörningar

Personlighetssyndrom

Autism

ADHD Beteendestörningar
(ej ADHD)

1.9
10.6

1.1
3.6

11.2
19.5

19.6
32.4

4.2
3.5

0.1
3.3

8.0
6.2

34.2
24.5

7.8
6.0

1.2
5.5

3.0
8.3

31.8
29.4

46.6
29.4

13.4
10.0

2.3
17.9

8.8
8.1

34.0
26.6

13.3
6.8

Samsjukligheten
I Socialstyrelsens granskning av samsjukligheten i Sverige (nov 2019) definieras följande
förklaringsmodell:
1) Skadligt bruk eller beroende samexisterar med psykisk sjukdom på grund av gemensamma
riskfaktorer.
2) Skadligt bruk eller beroende är en konsekvens av självmedicinering vid existerande psykisk
sjukdom.
3) Skadligt bruk eller beroende orsakar bestående psykisk sjukdom som fortskrider oberoende av
drogkonsumtionen
4) Temporär psykisk sjukdom som orsakas som konsekvens av intoxikation eller abstinens från
specifik drog

Platser
14-16 platser
4 akutplatser
10-12 utredningsplatser/behandlingsplatser
Flexibilitet mellan utredning/behandling beroende på efterfrågan från kommunerna.

Bemanning:
1 Enhetschef 100 % Dagtid
2 Utredare/konsulent 100 % Dag/kväll
10 Behandlare 100 % Dag/kväll/sovande jour
1 Fritidsledare 100 %
1 Kock 100 % Dagtid
3 Sjuksköterskor 100 % Dag/kväll/beredskap
1 Psykolog 75 %
1 Läkare 50 %

Kompetenser








Enhetschef – socionom. Erfarenhet inom området unga och missbruk samt ledarerfarenhet
Utredare/konsulent - socionomer, ADAD-utbildad, kunskap inom missbruk och
tonårsutveckling
Behandlare – behandlingsassistent, socialpedagog, beteendevetare. Kompetens om missbruk
och tonårsutveckling. MI, ACRA, Funktionell familjeterapi
Fritidsledare – fritidsledarutbildad
Sjuksköterskor – vidareutbildad i psykiatri och barn
Psykolog – erfarenhet från barn- och ungdom
Läkare - barnpsykiatriker

Utredare/konsulent driver klientarbetet med genomförandeplaner och får hjälp av behandlare
genom att de får vara kontaktmän.

Medicinsk kompetens
En psykiatrisk bedömning/diagnostisering behöver initieras för de personer som blir föremål för vård
i det tilltänkta HVB-hemmet. En individuell kartläggning hos den placerade initieras. Kartläggningen
genomförs av läkare, psykolog, utredare och behandlare i samverkan. I målgruppen förekommer
både en över- och underdiagnostisering framförallt när det kommer till neuropsykiatriska tillstånd.
Tanken är att man under vårdtiden samtidigt ska omhänderta substanstillstånd och såväl psykiska
tillstånd. Det kan handla om både utredning/behandling på plats på HVB-hemmet som ute i
öppenvård eller inom annan hälso- och sjukvård.

Förutsättningar för gemensamt HVB
Värmlands läns vårdförbund ägs av de 16 medlemskommunerna. Verksamheterna finansieras idag till
fullo genom vårddygnsavgifter. Ett vårddygn på Beroendecentrum kostar för kommunerna 2900
kr/dygn. Region Värmlands kostnad för Beroendecentrum uppgår till ca 3300 kr/dygn per person. På
Flöjten är avgifterna 4300 kr/dygn för barn och 4400 kr/dygn för vuxna. Avgifterna avser 2020 och
ligger på samma nivå som för 2019. Därtill betalar kommunerna en medlemsavgift som finansierar
administrationen med kansli och direktion. Medlemsavgiften för 2020 är 1 400 000 kr som fördelas
ut på medlemskommunerna utifrån befolkningsunderlag.
En förutsättning för både befintliga verksamheter och för ett nytt HVB-hem är att kommunerna väljer
att placera på de egenägda verksamheterna i första hand. Naturligtvis efter matchning utifrån den
enskildes behov.
Det nya regionala behandlingshemmet för unga behöver idag precis som Beroendecentrum och
Flöjten finansieras via vårddygnsavgifter. När det kommer till den medicinska kompetensen ska
Region Värmland ska bära samtliga kostnader kopplade till detta. Det vill säga personalkostnader för
läkare, sjuksköterskor och psykolog, kostnader för medicinskt material och annat som är kopplat till
behov hos den enskilde som har med hälso- och sjukvård att göra. Kostnad för enhetschef delas
mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland.
När det gäller lokalfrågan ser vi att det är av vikt att behandlingshemmet ligger centralt placerat i
länet. Detta med tanke på närhet till öppenvård och närhet till hemkommunen med tanke på
utslussning och planering för hemgång.

Ekonomi kommunerna
Förbundet har räknat på en dygnskostnad om 3350 kr, då behöver vi ha en medelbeläggning på 10
personer/dygn. Vi tänker oss ca 16 platser totalt.

Budgetöversikt HVB för unga
Intäkter
Vårdavgifter

12 242 100

Summa platser

12 242 100

Summa

12 242 100

Kostnader
Personalkostnader inkl. PO- och sem.
Fördelning

Enhetschef

9 454 000
8 245 000

Behandlingskonsulter
Behandlingsassistenter
Vikarier
Kompetensutveckling
Inköp av inventarier
Inköp av tjänster
Lokaler och Fordon

1 023 000
186 000
15 000
320 000
1 226 000

Förbrukning

522 000

Personal och övriga verksamhetskostnader

198 000

Säkerhet

99 000

Diverseavgifter

70 000

Summa budget intäkter

12 242 100

Summa budget utgifter

11 904 000

Budgeterat resultat

338 100

Ekonomi Region Värmland

Månadslön enhetschef

45 000

Månadslön sjuksköterska

32 000

Kostnad helår/ssk
utbildning etc:

5 000

Månadslön läkare

85 000

Kostnad helår/läkare
utbildning etc:

10 000

Månadslön psykolog

40 000

Kostnad helår/psykolog
utbildning etc:

7 000

Arbetsgivaravgifter mm

46,47%

Tjänsteutrymme:

Kostnad/månad:

3*100% ssk

141 000

50 % läkare

62 000

50 % enhetschef

22 500

75 % psykolog

43 000

Lönekostnad/månad

268 500

Lönekostnad/år

3 222 000

Kostnad utbildning mm/år

32 000

