Dnr RV191944

Region Västmanland och Västmanlands kommuner
Fastställd av Chefsforum 2019-04-26

Länsgemensam rutin för samarbete mellan kommunerna och Vuxenpsykiatri
Västmanland kring personer som är i behov av abstinensbehandling. Rutinen
gäller i avvaktan på att tillnyktringsverksamheten/TNE startar.
Bakgrund
Västmanlands läns kommuner har avsatt resurser för tillskapande av en tillnyktringsenhet och Region
Västmanland ska utöka antalet slutenvårdsplatser. Till dess att planerad tillnyktringsverksamhet
startar och att avdelning 91 utökar med 4 slutenvårdsplatser för målgruppen ska denna
gemensamma rutin för samarbete kring personer som är i behov av abstinensbehandling gälla.
Ansvar
Region Västmanlands hälso- och sjukvård ansvarar för utredning, bedömning och genomförande av
medicinsk abstinensbehandling. Vuxenpsykiatri Västmanland genomför abstinensbehandling och är
den verksamhet som vid behov beställer abstinensvård från annan huvudman. Kommunerna
ansvarar för tillnyktring.
Rutin
•

Region Västmanland ska ha en samverkansfunktion som socialtjänsten kan kontakta vid
behov av planerad abstinensbehandling. Samordnaren ska kunna nås vardagar på
Tel. 021- 17 44 13 eller Avdelning 91 Tel. 021- 17 39 41. Epost: avd91@regionvastmanland.se

•

Uppdraget är att samordna behov av abstinensvård hos enskilda patienter och klienter.

•

Målgrupp är personer som är aktuella inom kommunernas socialtjänst och har behov av
abstinensvårdsbehandling.

•

Den enskilde ska vara positivt inställd planerad abstinensbehandling och en planering för
fortsatta insatser efter avslutad abstinensbehandling måste finnas.

•

För att den enskilde ska komma ifråga för abstinensbehandling i öppenvård/poliklinisk eller
slutenvård krävs bedömning och beslut av beroendesektionens överläkare. Detta sker i
beroendesektionens remissgrupp.

•

När samordnaren inom Vuxenpsykiatrin fått skriftlig information om den enskilde enligt
bilaga till denna rutin ska den enskilde tillsammans med sin socialhandläggare erbjudas tid
för bedömnings- och planeringssamtal på beroendesektionen inom 2 veckor.

•

Om läkare vid detta möte bedömer att den enskilde är i behov av abstinensbehandling ska en
gemensam samordnad vårdplanering ske. Vid vårdplaneringen deltar den enskilde själv,
närstående, socialtjänst, läkare och samordnare. Vid mötet ska man prata om och planera
hur den enskilde på bästa sätt kan förbereda sig för behandlingen och om stöd behövs. Vid
mötet ska man även prata om och informera om vad som kommer ske under tiden
behandlingen pågår och om den fortsatta planeringen efter behandlingen. Information om
förberedelser och behandling kan lämnas skriftligt. Planeringen ska sammanställas i en
skriftlig vårdplanering som den enskilde undertecknar.

•

Om den enskilde är i behov av planerad abstinensbehandling ska den enskilde erbjudas plats
och vård inom vuxenpsykiatrin inom 2 veckor efter beslut såvida inget annat bestäms. Om
den enskilde inte nyttjar sin plats inom max 4 veckor och behov av abstinensbehandling
kvarstår ska socialtjänst kontakta samordnare för att boka nytt bedömningssamtal.
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Bilaga

Åtgärdsförfrågan från Socialtjänst om abstinensbehandling ska
innehålla följande information
Personuppgifter
• Namn och personnummer
Bruk Missbruk/Beroende
• Typ av droger
•

Beskrivning av aktuell problematik/symtom

•

Planering efter abstinensbehandling

Somatiskt hälsotillstånd
• Övriga sjukdomar*
•

Läkemedel*

*Under förutsättning av att socialtjänsten känner till sådana uppgifter
Ev utredningar och andra underlag
Om aktuell ASI-utredning och andra underlag som AUDIT och DUDIT finns, kan dessa med fördel
bifogas/tas med.
Kontaktuppgifter/Handläggare socialtjänsten
• Namn
•

Telefonnummer

•

Mailadress

För Vuxenpsykiatrin gäller i övrigt instruktioner;
Abstinensbehandling – planerad inläggning på avd 91.
Planerade inläggningar i slutenvård – Vuxenpsykiatrin.
Vårdplatskoordinator – Vuxenpsykiatrin.

