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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.

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns vårdförbund har justerat tidigare förslag och sammanställt
ett nytt förslag gällande ett länsgemensamt akut- utrednings- och
behandlingshem för unga med missbruksproblem. Den frågeställning som
kommunen hade vid tidigare beslut har utretts och klargjorts vilket innebär
att verksamheten kan ta emot både frivilligplaceringar och
tvångsplaceringar. 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 första året att vara ca 4200 kr/dygn
och därefter med förväntad ökat antal beläggning en dygnsavgift på 3500
kr/dygn.
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.

Postadress
Sunne kommun
1. Individstöd
686 80 Sunne

Besöksadress
Individstöd
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16078 direkt
0722065790 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
felicia.weinberg@sunne.se
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744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Ekonomiska aspekter
Finansiering för uppstart av verksamheten beräknas bli ca 3 miljoner
kronor. Denna kostnad föreslås att finansieras med statliga pengar som
kommunerna i Värmland och regionen gemensamt har fått av staten att
använda för bl a målgruppen med samsjuklighet. Detta beslut fattas i
styrgruppen inom nya perspektiv. Kommunen betalar en årlig avgift till
vårdförbundet och den förväntas vara samma, med årlig höjning på ca 3 %.
Dygnskostnaden vid placering av en ungdom är till självfinansiering av
verksamheten. Dygnskostnaden är lika eller ev något lägre än andra
placeringsalternativ för barn och unga som används idag.

Beslutsunderlag
Bitr verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-03-08
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

Jeanette Tillman
Verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Verksamhetschef Individstöd
Bitr verksamhetschef Individstöd
Värmlands läns vårdförbund

Felicia Weinberg
bitr verksamhetschef individstöd
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Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga - Värmlands läns
vårdförbund
KS2020/291/01
Remissförfrågan gäller för ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år.
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt akut och
utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruk. 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 nu ut för slutligt ställningstagande till samtliga
Värmlands läns kommuner samt till Region Värmland.
Arbetet med att utreda förutsättningarna för länet att gemensamt öppna och driva ett HVB-hem för
unga har fortgått under 2020 och de synpunkter som inkom från kommunerna och regionen har lett
fram till det förslag som presenteras i bifogad rapport från Vårdförbundet.
Förväntningen är att kunna starta upp verksamheten under hösten 2021 med full drift kring årsskiftet
2022. En del kostnader kommer finnas under 2021 i samband med uppstarten. Förbundet har räknat
med att ca 1,6 miljoner behövs i driftskostnader inför öppnandet. Detta i form av lokalkostnader och
personalkostnader. En chef behöver anställas några månader före öppnandet och även övrig personal
behöver vara anställda en tid före öppnandet. Utöver detta tillkommer kostnader för renovering av
fastigheten och inventarier om ca 3 miljoner kr.
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens fördelar med ett länsgemensamt HVB-hem för unga
Kommunerna och hälso- och sjukvården har insyn i verksamheten via styrgrupp med representanter
från kommuner och hälso- och sjukvård;
 HVB-hemmet lokaliseras i länet vilket innebär en nära vårdform
 Verksamheten har i sig inget ekonomiskt vinstintresse
 Ambitionen är att ha en bra personaltäthet kring den unge, både dag, kväll och natt.
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 Kommunernas tillgång till hälso- och sjukvård för bedömning/utredning och behandling av
psykiatriska/psykologiska problem ökar
 Kommunernas och hälso- och sjukvårdens samordning av resurser ökar möjligheten till en mer
holistisk vård- och insats till den unge
 Verksamheten ökar tillgänglighet till vård och omsorg för unga i behov av avgiftning/stabilisering
 HVB-hemmet, med integrerad utredning, vård och behandling, ger möjlighet till att planera och
påbörja eftervårdsinsatser under pågående utredning- och behandling under HVB vistelsen. Detta kan
exempelvis innebära att psykiatrisk och psykologisk utredning visar på bakomliggande diagnos, vilket
underlättar den fortsatta insatsen i hemmiljön och att dessa insatser kan planeras och även aktiveras
under pågående HVB-vistelse. Detta gäller även psykosociala resurser.
 För hälso- och sjukvården avlastar denna typ av vårdform befintliga verksamheter (BUP, Första
linjen unga, psykiatrisk öppenvård) både vad det gäller kösystem och vad det gäller kortare
utredningstider samt säkrare utredningar och insatser, d.v.s. faktorer i hemmiljön (konflikten, risk- och
missbruk m.m.) minimeras utifrån kontinuitet i utredning och insats på HVB-hemmet, vilket annars
kan ge missvisande bedömningar eller fördröja utredning/insats.
 Kommunerna får tillgång till hälso- och sjukvårdsanställd personal, till skillnad mot privata HVBhem där eventuell anställd hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterska, läkare, psykolog) ofta är
anlitad via bolag och inte har direkt koppling till övriga hälso- och sjukvårdsresurser inom Region
Värmland. Detta medför bl. a. tillgång till hälso- och sjukvårdens journal och remissystem.
 HVB-hemmet med hälso- och sjukvård samt psykosociala resurser möjliggör tidiga insatser för
eventuell samsjuklighet; att utreda, planera och behandla en mer komplex problembild i ett tidigt
stadie ökar möjligheten till att inte problem förvärras, dvs. risken för att den unges problem ökar
utifrån brist på samordning, ofullständiga utredningar och insatser. Även risk att detta ökar med
stigande ålder och större insatser kan behövas inom kommun och hälso- och sjukvård, exempelvis
återkommande psykiatrisk slutenvård eller institutionsvård via socialtjänst.
Verksamheten
Det planerade regionala HVB-hemmet beräknas på att ta emot 10–12 ungdomar upp till 20 år för
utredning och behandling samt 4 ungdomar för akut omhändertagande, placering via SoL och LVU.
Kostanden för enhetschef för verksamheten delas lika mellan Värmlands läns vårdförbund och Region
Värmland. Region Värmland ansvarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för HSLinsatser.
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 14
dagar. Detta gäller ej unga där akuta insatser av medicinsk eller psykiatrisk karaktär är nödvändigt.
Inläggning ska vara möjlig alla veckans dagar 08.00-22.00.
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
Bemanning:
1 Enhetschef 100 % dagtid.
2 Utredare/samordnare 100 % dagtid vardagar, vid behov arbete på kvällstid.
10 Behandlare 100 % dygnet runt.
1 vaken nattpersonal och två sovande jour.
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1 Kock 100 % dagtid.
3 Sjuksköterskor 100 % dag/kväll/beredskap. 8-22 vardagar. Helgberedskap i hemmet var 3:e helg.
1 Psykolog 75 %.
1 Läkare 50 %, samt beredskap vid behov.
Lokaler
Förbundet har under 2020 sökt av marknaden för fastigheter som passar ändamålet och som förslag
Riddarnäset i Nykroppa i Filipstads kommun.
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.
Kostnader
Kommunen står för 70 % av kostnaderna och regionen för 30 %.
För att finansiera detta föreslås en vårdavgift utgå om 4200 kr/dygn år 1. Detta är beräknat på en lägre
medelbeläggning första året, 8 placerade i medel/dygn. Detta utifrån att verksamheten är nyetablerad
och att det kan bli svårt att fylla platserna till en början. År 2 och år 3 beräknas medelbeläggningen på
10 placeringar i medel/dygn och då blir dygnskostnaden istället ca 3500 kr/dygn. Medlemsavgiften
förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare med en uppräkning på ca 3 % per år.

Vårdförbundet önskar svar senast 2021-04-15
Felicia Weinberg
bitr verksamhetschef individstöd

Remiss gällande:
Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och
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 risk- och missbruk. 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 ut för slutligt ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner
samt till Region Värmland.

Svar på remissen
Ert svar önskas senast 2021-04-15

Frågor
Vid eventuella frågor eller förtydligande gällande remissen,
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

Karlstad 2021-02-25

Pär Johansson
Förbundschef
Värmlands läns vårdförbund

Ett regionalt utrednings- och behandlingshem
för unga med risk- och 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

Riddarnäset, Nykroppa

Inledning
Arbetet med att utreda förutsättningarna för länet att gemensamt öppna och driva ett HVB-hem för
unga har fortgått under 2020. Det första remissutskicket var det endast en kommun som inte ställde
sig bakom förslaget såsom det presenterades. Detta utifrån en begräsning i förslaget gällande det
akuta omhändertagandet som i första förslaget var begränsat till dagtid. Utifrån denna synpunkt och
även liknande synpunkter från andra kommuner har förslaget reviderats till att HVB-hemmet ska ha
möjlighet att ta emot akut alla veckans dagar fram till kl. 22:00. I övrigt har ingen kommun valt att
inte ställa sig bakom förslaget. Även Region Värmland ställde sig bakom förslaget i det första
remissutskicket. De synpunkter som inkommit har analyserats och tagits i beaktande i denna slutliga
remiss. Förhoppningen är att samtliga medlemskommuner och Region Värmland utifrån detta kan ge
ett slutligt ställningstagande till att länet öppnar och driver ett regionalt utrednings- och
behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för
unga upp till 18 år
Planering
Om samtliga medlemskommuner och Region Värmland godkänner utredningen och ställer sig bakom
förslaget kommer förbundet att påbörja arbetet med att starta upp HVB-hemmet snarast möjligt. Ett
samverkansavtal mellan förbundet och Region Värmland behöver tecknas och godkännas av samtliga
medlemskommuner och av regionen. Fastigheten behöver iordningställas och rekrytering av personal
påbörjas.
Förväntningen är att kunna starta upp verksamheten under hösten 2021 med full drift kring årsskiftet
2022. En del kostnader kommer finnas under 2021 i samband med uppstarten. Förbundet har räknat
med att ca 1,6 miljoner behövs i driftskostnader inför öppnandet. Detta i form av lokalkostnader och
personalkostnader. Chef behöver anställas några månader före öppnandet och även övrig personal
behöver vara anställda en tid före öppnandet. Utöver detta tillkommer kostnader för renovering av
fastigheten och inventarier om ca 3 miljoner kr. För att finansiera detta behöver förbundet beviljas
stimulansmedel från SKR som tas hem till länet och är avsedda att utveckla verksamhet för personer
med samsjuklighet. Värmlandsrådet väntas fatta beslut i frågan om att hämta medlen till länet i
början av mars. Därefter beslutar en beredningsgrupp inom nya perspektiv, Region Värmland, om
hur de statliga medlen ska fördelas. Förbundet kommer att verka för att så mycket som möjligt av
stimulansmedlen för 2021 kommer att tillföras öppnandet av ett länsgemensamt HVB för unga.
Besked om hur medlen fördelas förväntas komma första halvan av mars månad. Förbundet avser att
meddela medlemskommunerna och Region Värmland om hur mycket av stimulansmedlen som
kommer att kunna användas.
Bakgrund
En hög andel av unga med risk- och missbruksproblem har samtidigt en psykisk sjukdom. Studier och
rapporter ger en samsjuklighetsbild på mellan 30-70% av unga med missbruk, enligt socialstyrelsens
granskningar.
De senaste åren ger en ökad bild av risk- och missbruk bland unga, inte minst i CANs studie om
substansindex i alla län i Sverige (nov 2018), där Värmland har högst substansindex av alla län i ÅK 2 i
gymnasiet och ligger på en måttlig nivå i ÅK 9, jämförbar med andra län. Via dialog med delar av

länets kommuner (HT2020) framkommer ett ökat missbruk bland unga samt att tyngre preparat
etableras tidigare, även injektionsmissbruk
De rapporter som tagits fram på senare år, både regionala och nationella, påvisar brister för unga
utifrån samverkan och vårdkedja samt vinster för den unges utveckling genom etablerade
integrerade mottagningar. SKR presenterade sin handlingsplan, Handlingsplan mot missbruk och
beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år (2019),
där en bredd av underlag för beslut och utveckling presenterades. I Värmland deltog SKRs
representanter i den regionala konferensen nov 20191 I Den nationella handlingsplanen riktades 43
åtgärdsförslag2 som berör region, kommun, stat och SKR. Bland dessa förslag poängteras bl. a:




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

Ett HVB-hem för unga går helt i linje med SKRs åtgärdsförslag samt aktuella rapporter inom området
och liknande verksamhetsmodeller i andra län, exempel Östergötlands nystartade HVB-hem i
samverkan mellan samtliga kommuner och Regionen (2020). Det blir ett bra komplement till övriga
insatser som bedrivs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Den föreslagna Länsmottagningen för unga med tillhörande lokala mottagningar skulle tillsammans
med HVB för unga stärka vårdkedjan för unga med tidiga insatser,
medicinska/psykiatriska/psykosociala utredningar och insatser samt tillnyktring/avgiftning.
Utifrån detta bör verksamheter för unga ha både psykosociala och medicinska/psykiatriska resurser
för en optimal vård i länet och som täcker vårdkedjan från akut omhändertagande till öppna insatser.
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 missbruk3 presenterades under 2019 en rapport med en länsmottagning,
lokala mottagning samt en vårdavdelning (för unga upp till 18 år), Länsgemensam
beroendemottagning för unga 13-25 år, vårdavdelning för unga 13-17 år lokala mottagningar.
1

https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/
https://skr.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter/publikationer/handlingsplanmotmissbrukochberoend
e.27669.html
2

3

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/protokoll-politisk-styrgrupp/

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 risk- och
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 kompletterades detta uppdrag till att även gälla akutplatser
för unga upp till 18 år, detta ersätter då den i rapporten föreslagna vårdavdelningen.
Efter remissförfrågan och svar vid tidigare utskick VT 2020, har denna slutliga remiss en ambition att
vara mer tydlig i HVB-modellen vad det gäller de frågor som inkommit från tidigare remissförfrågan.
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens fördelar med ett länsgemensamt HVB-hem för unga















Kommunerna och hälso- och sjukvården har insyn i verksamheten via styrgrupp med
representanter från kommuner och hälso- och sjukvård
HVB-hemmet lokaliseras i länet vilket innebär en nära vårdform
Verksamheten har i sig inget ekonomiskt vinstintresse
Ambitionen är att ha en bra personaltäthet kring den unge, både dag, kväll och natt.
Kommunernas tillgång till hälso- och sjukvård för bedömning/utredning och behandling av
psykiatriska/psykologiska problem ökar
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens samordning av resurser ökar möjligheten till en
mer holistisk vård- och insats till den unge
Verksamheten ökar tillgänglighet till vård och omsorg för unga i behov av
avgiftning/stabilisering
HVB-hemmet, med integrerad utredning, vård och behandling, ger möjlighet till att planera
och påbörja eftervårdsinsatser under pågående utredning- och behandling under HVBvistelsen. Detta kan exempelvis innebära att psykiatrisk och psykologisk utredning visar på
bakomliggande diagnos, vilket underlättar den fortsatta insatsen i hemmiljön och att dessa
insatser kan planeras och även aktiveras under pågående HVB-vistelse. Detta gäller även
psykosociala resurser.
För hälso- och sjukvården avlastar denna typ av vårdform befintliga verksamheter (BUP,
Första linjen unga, psykiatrisk öppenvård) både vad det gäller kösystem och vad det gäller
kortare utredningstider samt säkrare utredningar och insatser, d.v.s. faktorer i hemmiljön
(konflikten, risk- och missbruk m.m.) minimeras utifrån kontinuitet i utredning och insats på
HVB-hemmet, vilket annars kan ge missvisande bedömningar eller fördröja utredning/insats.
Kommunerna får tillgång till hälso- och sjukvårdsanställd personal, till skillnad mot privata
HVB-hem där eventuell anställd hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterska, läkare,
psykolog) ofta är anlitad via bolag och inte har direkt koppling till övriga hälso- och
sjukvårdsresurser inom Region Värmland. Detta medför bl. a. tillgång till hälso- och
sjukvårdens journal och remissystem.
HVB-hemmet med hälso- och sjukvård samt psykosociala resurser möjliggör tidiga insatser
för eventuell samsjuklighet; att utreda, planera och behandla en mer komplex problembild i
ett tidigt stadie ökar möjligheten till att inte problem förvärras, dvs. risken för att den unges
problem ökar utifrån brist på samordning, ofullständiga utredningar och insatser. Även risk

att detta ökar med stigande ålder och större insatser kan behövas inom kommun och hälsooch sjukvård, exempelvis återkommande psykiatrisk slutenvård eller institutionsvård via
socialtjänst.
Verksamheten
Det planerade regionala HVB-hemmet beräknas på att ta emot 10-12 ungdomar upp till 20 år för
utredning och behandling samt 4 ungdomar för akut omhändertagande, placering via SoL och LVU.
Respektive huvudman ska dokumentera enligt gällande lagstiftning i sitt system. Huvudman för
verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård för unga
(LVU) är Värmlands läns vårdförbund och huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen är Region
Värmland. Kostanden för enhetschef för verksamheten delas lika mellan Värmlands läns vårdförbund
och Region Värmland. Region Värmland ansvarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för
HSL-insatser.
Det ska finnas en styrgrupp för verksamheten med representanter från kommunerna, Värmlands läns
vårdförbund samt Region Värmland.
HVB-hemmet ska ha en hög personaltäthet och en bredd av professioner. Utredning och behandling
ska utgå från gängse lagar, Socialstyrelsens rekommendationer, nationella riktlinjer samt
medicinska/psykiatriska rekommendationer. Vid psykiatrisk samsjuklighet ska utredning, bedömning
och insatser för båda tillstånden ske. Det psykiatriska tillståndet kan innebära externa
kontakter/remisser till befintlig hälso- och sjukvård.
Utredningstid beräknas till ca 6-8 veckor med psykosocial och medicinsk/psykiatrisk kompetens. Här
kommer metoder enlig Socialstyrelsens metodbank användas samt utredning och bedömning utifrån
medicinsk/psykiatrisk metodbank. Utifrån att den unge oftast 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.
Innehållet i utredning och behandling ska ha delar som gäller alla men med individuellt anpassad
utredning och behandling 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,
Socialstyrelsen och hälso-och sjukvårdens metodbank



Planerade individuella insatser av psykosocial, psykologisk, medicinsk och psykiatrisk karaktär



Familjebaserat, nätverksbaserat och salutogent synsätt



Planering och upparbetning av tilltänkta vård- och stödformer vid hemkommun

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 14 dagar. Detta gäller ej unga där
akuta insatser av medicinsk eller psykiatrisk karaktär är nödvändigt. Inläggning ska vara möjlig alla
veckans dagar 08.00-22.00. 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

Verksamheten ska ha flexibilitet mellan utredning/behandling beroende på efterfrågan från
kommunerna. Aktuellt kan även vara att den unge deltar i olika delar i HVB-hemmet exempelvis
akutplacering som efterföljs av fortsatt utrednings- eller behandlingsplacering. Även vårdkedja till
eller från annan verksamhet med vård kan bli aktuellt, exempelvis ungdomar 18-20 som
abstinensbehandlats på Beroendecentrum och har behov av fortsatt utredning och/eller behandling,
eller placerad i annan vårdform via socialtjänst och där det tilltänkta HVB-hemmet bedöms som
lämplig fortsättning.
Medicinska resurser
En somatisk, psykiatrisk och psykologisk bedömning, behandling och eventuell diagnostisering kan
initieras för de ungdomar som blir föremål för vård i det tilltänkta HVB-hemmet, en individuell
bedömning hos den placerade där det behovet finns. Detta genomförs av läkare och psykolog i
samarbete med övrig personal. I målgruppen förekommer både en över- och underdiagnostisering
framförallt när det kommer till neuropsykiatriska tillstånd.
Under vårdtiden ska verksamheten samtidigt omhänderta substanstillstånd och eventuella
psykiatriska tillstånd. Det kan handla om både utredning/behandling på plats på HVB-hemmet som
ute i öppenvård eller inom annan hälso- och sjukvård. Många av unga med missbruk har varit med
om trauman. Forskning visar att trauma är en av de vanligare bakgrundsfaktorerna när det gäller
substansmissbruk. Även anknytningsproblem och svårigheter med mentalisering är tillsammans med
trauma viktiga aspekter att arbeta med när vi talar om behandling av substansmissbruk.
Psykosociala resurser
Psykosociala utredningar utförs av samordnare/utredare och övrig behandlingspersonal. Utifrån
sociala situation och hemmiljö behövs ett bra samarbete med remitterande socialtjänst, den unges
familj samt övrigt nätverk kring den unge. Detta i samverkan med eventuella medicinska/psykiatriska
resurser i hemmiljön. Ambitionen är att underlätta för en bättre vardagssituation i hemmiljön. Därav
ska aktörer i hemmiljön tidigt involveras under placeringen för att underlätta en bra vårdkedja för
den unge. Det kan handla om aktuella eller nytillkomna resurser inom hälso- och sjukvård och/eller
socialtjänst samt övriga i den unges nätverk blir involverade under pågående placering.

Utredare/samordnare driver klientarbetet med genomförandeplaner och får hjälp av behandlare
genom fast kontaktmannaskap.
Den behandlande delen ska utgå från Socialstyrelsens rekommendationer med strukturerade
program för risk- och missbruk samt familjebaserade insatser. I övrigt är den behandlande
personalen och övrig personal ett individuellt stöd under placeringen samt deltar samordnat med
hälso- och sjukvårdsdelen och utredande delen.
Personalfunktioner
Läkare -psykiatriker
Bedöma och behandla vid eventuell samsjuklighet – både somatiskt och psykiatrisk.
Somatisk status – bedöma och behandla, inklusive tandstatus, under vårdtid samt remittering till
lämplig vård/utredning under vårdtid och vid utsluss.
Psykiatrisk status - bedöma och behandla under vårdtid samt remittering till lämplig vård/utredning
under vårdtid och vid utsluss. Genomgång av eventuella insatta farmakologiska behandlingar,
genomgång av tidigare utredningar, ingå i utredningsteam inklusive NP-utredningar.
Samverkan/samordning med andra inblandade behandlingsinsatser eller nytillkomna insatser i
regionen, medverka vid SIP vid behov.
Psykolog
Bedöma, utreda och behandla eventuella psykiska symtom. Individuella samtal av
behandlingskaraktär, psykologiska utredning och bedömningar. Ingå i utredningsteam.
Samverkan/samordning med andra inblandade insatser eller nytillkomna insatser i regionen,
medverka vid SIP vid behov.
Sjuksköterska
Utföra medicinsk/psykiatrisk omvårdnad, planera genomföra och följa upp provtagningar,
medicintilldelning, medicinuppföljning/utvärdering medicinska samtal och hälsosamtal. Kontakt med
vårdnadshavare gällande ev medicinering. Samverkan/samordning med andra inblandade insatser
eller nytillkomna insatser i regionen, ingå i utrednings team inklusive NP utredningar medverka vid
SIP vid behov.
Utredare/samordnare
Genomföra psykosociala utredningar och bedömningar. Vara mottagare av remiss/vårdbegäran och
planera inskrivningar och utskrivningar gemensamt med hälso- och sjukvårdspersonal och övrig
personal. Samordna team kring den unge under planerad och pågående vård. I samarbete med
hälso- och sjukvårdspersonal och övrig personal initiera/planera fortsatt eftervård i samarbete med
hemkommunens resurser. Ingå i utredningsteam. Samverkan/samordning med andra inblandade
insatser eller nytillkomna insatser i regionen, medverka vid SIP vid behov.
Behandlare
Planera och delta i det vardagliga arbetet på hemmet såsom sociala individuella och gemensamma
aktiviteter och insatser. Utföra behandlingsinsatser på individ och gruppnivå. Vara mentor för
ungdomar under insatsperioden. Vara tillgänglig för vardagliga samtal med ungdomen. Ingå i

utredningsteam. Samverka/samordna med andra inblandade insatser eller nytillkomna insatser i
regionen, medverka vid SIP vid behov. Vid rekrytering kommer dubbla kompetenser att vara
meriterande. Kompetenserna kan dels handla om kunskap och erfarenhet av socialt arbete men
också kring annat som kan gagna verksamheten såsom pedagogik, fritidssysselsättningar, hantverk
mm. kopplat till ungdomarnas behov av till exempel sysselsättning.
Kock
Ansvara för veckoplanering av måltider.
Enhetschef
Ansvarig för behandlingshemmet. Ska driva hemmet enligt konceptet integrerad verksamhet samt ha
dialog med huvudmännens styrgrupp. Även ansvara för relevant information till verksamheter i
länet.
Bemanning:
1 Enhetschef 100 % dagtid.
2 Utredare/samordnare 100 % dagtid vardagar, vid behov arbete på kvällstid.
10 Behandlare 100 % dygnet runt. 1 vaken nattpersonal och två sovande jour.
1 Kock 100 % dagtid.
3 Sjuksköterskor 100 % dag/kväll/beredskap. 8-22 vardagar. Helgberedskap i hemmet var 3:e helg.
1 Psykolog 75 %.
1 Läkare 50 %, samt beredskap vid behov.
Kompetenser








Enhetschef – socionom eller liknande. Erfarenhet inom området unga och missbruk samt
ledarerfarenhet
Utredare/samordnare – socionomer, kunskap inom missbruk och tonårsutveckling
Behandlare – behandlingsassistent, socialpedagog, beteendevetare. Kompetens om missbruk
och tonårsutveckling. MI, ACRA, Funktionell familjeterapi.
Sjuksköterskor – vidareutbildad i psykiatri
Psykolog – erfarenhet från barn- och ungdom
Läkare – barnpsykiatri
Kock – utbildad kock

Lokaler
Förbundet har under 2020 sökt av marknaden för fastigheter som passar ändamålet. Vi har gått
vidare med Riddarnäset i Nykroppa i Filipstads kommun. Riddarnäset drevs som HVB-hem för
ensamkommande av Filipstads kommun fram till 2018. Huvudbyggnaden är på 1500 kvadratmeter
och det finns också en villa på fastigheten på 409 kvadratmeter. I övrigt finns 3 gårdsbyggnader om

ca 800 kvadratmeter som inte är i skick att använda i nuläget. Huvudbyggnaden kommer att inrymma
verksamheten i sin helhet, 4 akutplatser i plan 1 tillsammans med mottagningsrum,
undersökningsrum, kontor, samtalsrum, kök, matsal och övriga personalutrymmen. På plan 2 finns
13 rum för boende och gemensamhetsutrymmen. I källaren finns möjlighet till gym, bordtennis och
biljard. Villan kan användas för konferens, aktiviteter, mm.
Fastigheten har ett naturskönt läge ute på en udde i Nykroppa tätorts västra del, cirka 15 kilometer
från Filipstads centrum. Till närmsta granne är det cirka 100 meter och Fastigheten är nästan helt
insynsskyddad och omgärdas till stor del av Östersjön. Till riksväg 26 är det cirka två kilometers
bilväg.
För att iordningsställa fastigheten krävs ett visst renoveringsarbete. I huvudsak handlar det om
måleri och tapet invändigt och även köket behöver renoveras för att möta de krav som finns kring
livsmedelshantering.

Huvudbyggnaden

Villan
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. VLV kommer att agera via 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
Förutsättningar för ett länsgemensamt 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. På Flöjten är avgifterna 4300 kr/dygn för barn och 4400 kr/dygn för vuxna. Avgifterna avser
2021 och ligger på samma nivå sedan 2019. Därtill betalar kommunerna en medlemsavgift som
finansierar administrationen med kansli och direktion. Medlemsavgiften för 2021 är 1 450 000 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.
Länets behov
Under hösten 2020 skickades en enkät ut till länets 16 kommuner i syfte att få en bild av hur behovet
av HVB-platser för målgruppen ser ut. En del kommuner har dock inte haft möjlighet att lämna
uppgifter om detta pga. av begränsningar att lyfta ut målgruppen i sina system. 10 av 16 kommuner
har till fullo kunnat svara på enkäten. Dessa 10 kommuner motsvarar ca 42 % av länets
befolkningsunderlag.
2019 hade de 10 svarande kommunerna SoL och LVU-placeringar till en kostnad om ca 27 100 tkr
fördelat på 8073 vårddygn. 51 individer var placerade. Det är vanskligt att göra en statistisk
beräkning på länet i sin helhet då det säkerligen skiljer sig en del från kommun till kommun och från
år till år vad gäller HVB-placeringar. Skulle man ändå anta att övriga 6 kommuner som står för 58 %
av befolkningsunderlaget har en liknande placeringsvolym skulle kostnaden i länet totalt vara ca
64 500 tkr. Antal vårddygn ca 19200 och antal placeringar ca 120.
Utgår vi från socialstyrelsens officiella statistik gällande insatser till barn och unga (2019) framgår inte
placeringsorsak när man tittar på länets siffror. Länets placeringar 2019 var 226 placeringar enligt
LVU och 726 stycken placering enligt SoL. Enligt Socialstyrelsens studier på LVU och psykiatriska
diagnoser inkl. missbruk så berör det ca 40-45% av placeringarna. För Värmland var 35 % av 226 LVU
placeringar enlig 3§ LVU (eget beteende) vilket blir 79 placeringar i länet enligt 3 § LVU.
Ur ett nationellt perspektiv var enligt Socialstyrelsen ca 31 000 barn och ungdomar i åldern 0-20 år
placerade i heldygnsvård 2019, varav 33% i HVB form. 61% av dessa var i ålder 15-20 år. 6240
ungdomar i Sverige mellan 15-20 år var placerade på HVB-hem 2019. I det regionala perspektivet
hade Värmlands län 226 placeringar enligt LVU och 726 placering enligt SoL. Om Värmland följer de
nationella siffrorna skulle detta innebära ca 190 placerade ungdomar enligt SoL och LVU mellan 1520 år som 2019 var placerade på HVB-hem. Enligt enkätsvaren från de 10 kommuner i länet som
svarade var medellängden på placeringarna ca 160 dygn. Detta blir ca 30 000 vårddygn för unga
mellan 15-20 år som var placerade på HVB i länet, förutsatt att de nationella siffrorna appliceras på
länet. Kostnaden på länsnivå skulle då hamna på ca 100 miljoner kronor för 2019.

Ekonomiska förutsättningar
Fördelning mellan kommunerna och Region Värmland
Den totala kostnaden för HVB-hemmet år 1 beräknas till ca 16 640 tkr. För kommunernas del skulle
kostnaden uppgå till 12 290 tkr och för Region Värmland ca 4 350 tkr. Regionen svarar för kostnader
för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom, lokal- drift- och
overheadkostnader motsvarande sin procentuella del av verksamhetens totala personalkostnader,
vilket motsvarar ca 30 %.
Kommunerna (Via Värmlands läns vårdförbund) svarar för kostnader för sin personal samt all till
verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drift- och overheadkostnader, vilket motsvarar ca 70
%.
Medlemskommunernas ekonomiska ansvar
I kommunallagens 9 kap § 11 redogörs för förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar i ett
kommunalförbund:
”11 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna
skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot
medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.”
Enligt förbundsordningens § 9 framgår att medlemskommunerna vid varje tidpunkt har andel i
förbundets behållna tillgångar och skulder i förhållande till skatteunderlaget för varje kommun:
”9 § Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets behållna tillgångar och skulder
i förhållande till medlemmarnas skattekronor beräknat på skatteunderlaget inkl. ev. statligt tillskott
vid närmast föregående årsskifte. Dessa grunder tillämpas också vid skifte av förbundets behållna
tillgångar, som föranleds av förbundets upplösning.”
Vid eventuella underskott som inte kan hanteras inom ramen för förbundets ekonomi är
medlemskommunerna gemensamt ekonomiskt ansvariga med andel som utgår från
befolkningsunderlaget i respektive kommun.
Uppstartsbudget
Inför en uppstart kommer fastigheten behöva renoveras gällande ytskikt väggar samt renovering av
kök. Rutiner och riktlinjer ska tas fram och behandlingsinnehållet detaljeras. Personal ska anställas
och lokalerna ska iordningställas.
Om behandlingshemmet ska öppna i början av 2022 behöver enhetschef vara anställd några
månader före öppnandet. Övrig personal behöver vara på plats 1 månad före öppnandet.
Driftkostnader för lokalerna ca 6 månader före start, inklusive finansiella kostnader tillkommer. Detta
beräknas kosta ca 1 600 tkr.
Kostnader för inventarier och renoveringsarbeten beräknas till ca 3 000 tkr.
För att finansiera detta behöver förbundet beviljas stimulansmedel från SKR som tas hem till länet
och är avsedda att utveckla verksamhet för personer med samsjuklighet. Förbundet kommer att

verka för att så mycket som möjligt av stimulansmedlen för 2021 kommer att tillföras öppnandet av
ett länsgemensamt HVB för unga. Besked om hur medlen fördelas förväntas komma första halvan av
mars månad. Förbundet avser att meddela medlemskommunerna och Region Värmland om hur
mycket av stimulansmedlen som kommer att kunna användas.
Beräknade kostnader Region Värmland
Region Värmlands kostnader gällande personal uppskattas till ca 3 420 tkr/år, vilket utgör ca 30 % av
de totala personalkostnaderna. Förbundet föreslår att Region Värmlands ekonomiska åtagande
gällande övriga driftskostnader baseras procentuellt av personalkostnaderna. Således står regionen
för ca 30 % av driftskostnaderna och medlemskommunerna för ca 70 % via Värmlands läns
vårdförbund. Detta avser såväl uppstartskostnader som driftskostnader. Kostnader för enhetschef
delas 50/50 mellan regionen och förbundet. Till detta tillkommer kostnader för läkemedel och
medicinsk utrustning.
Beräknade kostnader medlemskommunerna
Kostnader för personal och 70 % av övriga driftskostnader beräknas uppgå till 12 290 tkr. För att
finansiera detta föreslås en vårdavgift utgå om 4200 kr/dygn år 1. Detta är beräknat på en lägre
medelbeläggning första året, 8 placerade i medel/dygn. Detta utifrån att verksamheten är
nyetablerad och att det kan bli svårt att fylla platserna till en början.
År 2 och år 3 beräknas medelbeläggningen på 10 placeringar i medel/dygn och då blir
dygnskostnaden istället ca 3500 kr/dygn.
Medlemsavgiften förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare med en uppräkning på ca 3 % per
år.

Unga och samsjuklighet
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
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.







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%

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 vanligt tillsammans med andra psykiatriska diagnoser var ADHD.

Andelen (%) personer med psykiatrisk diagnos 2016–2018 bland personer som vårdades för skadligt
bruk eller beroende 2017
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1.9
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3.6
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4.2
3.5

0.1
3.3

8.0
6.2

34.2
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7.8
6.0

1.2
5.5

3.0
8.3

31.8
29.4
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29.4

13.4
10.0

2.3
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8.8
8.1

34.0
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13.3
6.8

Samsjuklighetsutredningen
Regeringens utredare Anders Printz ska särskilt utreda personer med samsjuklighet och om
ansvarsfrågan skall tillhöra en huvudman, detta arbete pågår. En undersökning/dialog med personer
med samsjuklighet och brukare av vård samt anhöriga har genomförts och presenterats. Under
VT2021 genomförs fördjupade dialoger med fem län, varav Värmland är ett län där ett två dagars
dialogmöte har skett den 13-14 januari. Deltagare i detta har varit politiker från hälso- och sjukvård
och kommun, högre och längre chefer samt personer från praktiken. En sammanställning av detta
och förslag på ändringar kommer sedan att presenteras, senast november 2021. Därefter skall
förslagen ut på remiss i landet.
Vid en förändring av ansvaret för samsjuklighet, exempelvis att hälso- och sjukvård skall ha hela
ansvaret för medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling, så innebär det ingen större skillnad
för ett integrerat HVB-hem. Behovet av en samlad vård, stöd och behandling för unga med komplex
problematik kvarstår oavsett huvudmannaskap.

