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Dnr 2007/310-75

Ansökan om utvecklingsmedel för implementering av
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i
Norrbotten
Bilagor: Gemensam ansökan från Kommunerna i Norrbotten och Norrbottens
läns landsting

Ärendebeskrivning
I februari 2007 utgav Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård som riktades till socialtjänsten i kommunerna och landstingets
hälso- och sjukvård. Riktlinjerna/rekommendationerna grundades på aktuell
forskning och kunskap om metoder och tekniker som finns inom området.
Riktlinjerna kompletterades i september 2007 med ett implementerings- och
utbildningsstöd.
De Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården har diskuterats
vid ett flertal samverkansmöten mellan socialtjänsten och landstingets hälsooch sjukvård. Länets socialchefer och landstingets divisionschefer enades den
8 november 2007 om att kommunerna gemensamt och tillsammans med
landstinget skulle ansöka om utvecklingsmedel för att under en projekttid på i
första hand två år påbörja arbetet med implementeringen av de nationella
riktlinjerna.
För att implementeringsarbetet ska bli framgångsrikt krävs politiskt mandat
hos de båda huvudmännen om samverkan ur ett individperspektiv, tid och
resurser behöver avsättas med fokus på samverkan och en gemensam
projektledning/styrgrupp mellan huvudmännen behövs.
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Ansökan om utvecklingsmedel
Härvidlag har kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting
beslutat att inleda ett samarbete kring implementeringen av de Nationella
riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i enlighet med Socialstyrelsens
rekommendationer under en projekttid om två år med början mars 2008 t.o.m.
mars 2010. Ansökan om utvecklingsmedel uppgår till 2 322 000 kronor.
Genomförande
Arbetet sker i projektform med en projektledare som anställs på heltid. I ett
första skede görs en kartläggning av missbruks- och beroendevården i länet.
Fokus ligger i att inventera hur missbruks- och beroendevården fungerar hos
respektive huvudman och i samverkan mellan huvudmännen.
Utgångspunkten i inventeringsarbetet ska vara i vilken utsträckning de
nationella riktlinjerna används idag gällande; bedömning, dokumentation,
intervention, åtgärd, uppföljning och utvärdering samt identifiera vilken/vilka
kompetenser som finns i länet inom varje behovsområde samt vilka brister
och förbättringsområden som finns.
Följande områden inventeras med utgångspunkt från de nationella
riktlinjerna:
• Upptäckt och förebyggande verksamhet
• Missbruk och beroende av narkotika
• Missbruk och beroende av alkohol
• Gravida kvinnor
• Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk
sjukdom
Behov som kan komma ut av inventeringen:
• Kompetensutveckling
• Upprättande av gemensamma riktlinjer
• Identifiering av gemensamma utvecklingsområden
• Hur kan myndigheterna redan idag samordna insatserna och ta nytta av
varandras kompetenser och ansvarsområden
• Vad behöver utvecklas lokalt, regionalt och gemensamt för länet
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Att socialnämnden stödjer ansökan om utvecklingsmedel för
implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård i Norrbotten i enlighet med den överenskommelse som
Norrbottenskommunerna och Norrbottens läns landsting gjort.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Stödja ansökan om utvecklingsmedel för implementering av
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Norrbotten i
enlighet med den överenskommelse som Norrbottenskommunerna
och Norrbottens läns landsting gjort.

_____

Beslutsexpediering
Kommunförbundet Norrbotten, Verksamhetsområde individ- och
familjeomsorg
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