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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-19 SN/2022:17 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Information om aktuellt läge gällande covid-19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar chefer och/eller Medicinskt 
Ansvarig Sjuksköterska (MAS) om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband med 
sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-02-28 SN/2022:82 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse Timrå kommun 2021. 
 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- 
och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador 
och därmed öka patientsäkerheten.  
 
Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva 
fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. 
Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se 
till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård. 
 
Verksamhetschef Maria Nordin samt Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
informerar i samband med sammanträdet om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur 
patientsäkerheten följs upp under året. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för Timrå Kommun År 2021 
 
Protokollsutdrag till 
MAS 
 
Exp     /     2022
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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive 
rubrik. Fullständiga lagtextbeskrivningar finns i dokumentet Korsreferenslista för lagkrav kopplat till 
mallen för patientsäkerhetsberättelse. 
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 
 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med 
att förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt 
att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill 
ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
 
 
 
 



4 

Innehåll 

SAMMANFATTNING ...................................................................................................................4 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD .......................................................5 
Engagerad ledning och tydlig styrning ...................................................................................5 

Övergripande mål och strategier .......................................................................................5 

Organisation och ansvar ....................................................................................................5 

Samverkan för att förebygga vårdskador ......................................................................6 

Informationssäkerhet ....................................................................................................7 

Strålskydd .......................................................................................................................7 

En god säkerhetskultur ..........................................................................................................7 
Adekvat kunskap och kompetens ..........................................................................................8 
Patienten som medskapare ...................................................................................................8 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD ...........................................................................................................9 
Öka kunskap om inträffade vårdskador ...............................................................................16 
Tillförlitliga och säkra system och processer .......................................................................16 
Säker vård här och nu ..........................................................................................................16 

Riskhantering ...................................................................................................................16 

Stärka analys, lärande och utveckling ..................................................................................16 
Avvikelser .........................................................................................................................17 

Klagomål och synpunkter .................................................................................................19 

Öka riskmedvetenhet och beredskap ..................................................................................20 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR ..................................................20 

 

 
 

 
 
 

  



5 

SAMMANFATTNING 

Även året 2021 har starkt påverkats av Covid pandemin. En av våra stora utmaningar har varit 
personalförsörjning utifrån hög sjukfrånvaro och behov av extra personal. Vaccinationsarbete och 
ständiga smittspårningar har lett till en hög arbetsbelastning vilket har inneburit ett behov av fler 
sjuksköterskor i tjänst. Trots att fokus har varit den pågående pandemin har vi hanterat alla andra 
vanligt förekommande insatser för våra patienter inom den kommunala hälso-och sjukvården. Alltfler 
svårt sjuka medborgare skrivs ut från slutenvården med fortsatta behov av vård. Antalet 
hemsjukvårdspatienter med behov av medicinska och rehabiliterande insatser ökar. Under 2021 har det 
förekommit 90 st samordnade individuella planer (SIP) kring vårdtagare tillsammans med primärvården 
och slutenvården. Kommunens hemsjukvård och särskilda boenden har skickat 370 vård rapporter i det 
länsgemensamma systemet Prator. Under hela året har vi haft ett nära samarbete med våra 
hälsocentraler, inte minst när det gäller alla genomförda smittspårningar av vårdtagare och 
omvårdnadspersonal. 

 

Under 2021 var planeringen att fortsätta med patientsäkerhetsarbete enligt den årshjuls systematik som 
utarbetats samt föreslagna förbättringsområden utifrån föregående års patientsäkerhetsberättelse. Precis 
som året innan så har det planerade förbättringsarbetet i många fall inte kunnat genomföras eller 
behövt prioriterats ned på grund av pandemin.  Många nya riktlinjer och rutiner har tillkommit på 
grund av pandemin och arbetet med att kompetens höja personalen utifrån dessa samt fortsätta 
implementera nya arbetssätt har ställt stora krav på främst ledningsfunktionerna inom Äldreomsorgen. 

 

Under 2021 har tillgången på godkänd skyddsutrustning varit betydligt bättre och det har varit lättare 
att få leveranser inom rimlig tid. Vi har dessutom kvar vårt tre månaders lager av skyddsmaterial, utifrån 
det länsövergripande beslutet att varje kommun skulle ha ett 3 månaders lager av skyddsutrustning och 
utrustning av basalt material, utifall det skulle uppstå ett nytt läge med fördröjda eller uteblivna 
leveranser. 

 

Arbetet för hemsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter har under året präglats av att 
kommunen har många svårt sjuka medborgare som vårdas i hemmet. Detta ställer stora krav på att 
hemmiljön är anpassad och säkerställd, speciellt i samband med utskrivning och hemgång från sjukhus 
eller korttidsavdelning. Arbetsterapeut och fysioterapeut möter i de allra flesta fall upp patienterna i 
samband med hemgången från sjukhus– för att förvissa sig om att det fungerar som tänkt för både 
patient och ev personal. Beroende på patientens diagnos och status så görs sedan individuella 
bedömningar om fortsatta insatser krävs. Rehabpersonalen kunnat delta i ett stort antal digitala 
utbildningstillfällen riktade mot rehabilitering. Detta har upplevts som mycket positivt då man på ett 
snabbt och enkelt sätt kunna få kompetenspåfyllnad i ämnen som är relevanta för verksamheten. Vi 
hade även möjlighet att i oktober skicka ett team med fysioterapeut och arbetsterapeut till Silviahemmet 
för utbildning kring demens, riktad till rehabteam. En målsättning är att även kunna skicka de andra 
teamen på samma utbildning framöver, då antalet patienter med demenssjukdom ökar inom 
hemsjukvården.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Övergripande mål är att varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med 
hälso- och sjukvården och att en minskning av vårdskador ska ske. Varje medarbetare ska ha 
förutsättningar för att kunna bedriva omvårdnad på ett säkert och beprövat sätt. Vårdgivaren ska arbeta 
förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren har ett större och tydligare 
ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens med mera 
tillgodoser kravet på en god vård. Ledningssystemet ska tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet som 
bedrivs i förvaltningen och synliggöra resultatet genom uppföljning/egenkontroller som ska delges 
personal, vårdtagare och övriga medborgare. Patientlagen (2014:821) stärker och tydliggör patientens 
ställning samt främjar dennes integritet, självbestämmande och delaktighet.  

 

 Färdigställa och implementera hälso-och sjukvårdsprocesserna som vi arbetat med sedan 2019 och 
som fått stå tillbaka 2020-21 med verktyget 2C8. 

 Upprätthålla avvikelserapportering och fortsatt arbete med att implementera rutiner för 
riskanalysarbete. Avvikelsemodulen Life Care har implementerats under hösten och den innebär ett 
mer teambaserat arbetssätt. 

 Fortsätta arbetet med kvalitetsregistren på särskilt boende och implementera det i hemsjukvården. 

 Vidareutveckla samverkan mellan olika professioner inom kommunen och mellan kommunen, 
specialistvården och primärvården för att patienterna ska få en god och säker vård. 

 
 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

 
Socialnämndens ansvar 

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kraven på en 
god vård upprätthålls. Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet 
samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Vårdgivaren ansvarar för att det finns en 
verksamhetschef och en medicinskt ansvarig sköterska (MAS) för hälso-och sjukvården inom 
förvaltningens verksamhetsområde för att tillgodose att kommunal hälso-och sjukvård bedrivs i enlighet 
med Hälso-och sjukvårdslagen 2017 

Verksamhetschef enligt HSL:s ansvar 

Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för 
ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det 
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systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla 
verksamheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvar 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att upprätthålla och 
utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa 
arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Enhetschefens ansvar 

Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den 
introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enhetschefen ska också 
säkerställa att personalen arbetar i enlighet med de riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso-och sjukvårdarbetet följer vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

Hygiensjuksköterska 

Ansvarar för att det finns aktuella hygienrutiner och är behjälplig vid hygienronder samt specifika 
patientärenden. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och omsorg samverkar med andra 
vårdgivare. Samverkan sker med primärvård, specialistvård, SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) 1177 
samt olika nätverk på länsnivå. Samverkan sker i olika mötes forum och via samverkansdokument. 

 Samverkansavtal läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. 
 Hjälpmedelsavtal mellan kommunerna och regionen. 
 Överenskommelse mellan länets kommuner och regionen gällande samarbete och samordning. 
 Riktlinjer för uppsökande tandvård. 
 Samverkans forum – inspirationsgrupp främst inom äldreomsorgen 
 Lokal samverkansgrupp för äldre och kroniskt sjuka  
 MAS representation i läkemedelskommitténs hanteringsgrupp  
 Länsövergripande MAS och Verksamhetschef möten 
 Länsövergripande nätverk kring demenssjukdomar 

 

För att identifiera brister i vårdkedjan finns en avvikelserutin mellan kommunerna och regionen. Den 
heter Avvikelser i Vårdkedjan och skrivs i dagsläget manuellt och skickas med post. Den är nyligen 
reviderad och man försökte digitalisera kommunikationen men misslyckades i nuläge då inget säkert 
system finns mellan de olika vårdgivarna. 
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Samverkan vid utskrivning från sjukhus 
Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i 
kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och 
omsorg. Antalet dagar utan betalningsansvar för kommunen minskade från fem till tre dagar i den 
somatiska vården. En av de största patientsäkerhetsriskerna uppstår när sköra äldre byter vårdnivå, till 
sjukhus eller hem från sjukhus.  
Länets kommuner och Regionen tog fram länsövergripande rutiner och formulerade några mål: 
     

 Att öka antalet individer som får en samordnad individuell plan (SIP) i samband med 
utskrivning från sjukhus. 

 Att öka antalet SIP som genomförs i hemmet efter utskrivning från sjukhus  

 Att minska antalet dagar på sjukhus för den enskilde efter att ha blivit utskrivningsklar. 

 Att öka antalet digitala rapporter 
 
Vi har under året utsett en sjuksköterska som samordnar alla SIP vid utskrivning från sjukhuset till 
ordinärt boende. Det blir bättre kvalitet när representanten känner sig väl förtrogen med processen. 

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Behörighetsbeställningar och dataurval styr vilket åtkomst våra medarbetare har utifrån funktion och 
roll. Det finns upprättade rutiner för vem och hur en behörighetsbeställning genomförs. Rutiner för 
loggkontroller har tagits fram och logguppföljning sker månadsvis av journaldokumentation och 
journaler. 
Vi använder Siths kort som inloggning till Nationell patientöversikt (NPÖ) vårdplaneringsverktyg 
(Prator), samt kvalitetsregister.  
En blankett finns framtagen som medborgaren ska fylla i för att ge sitt samtycke för informationsöverföring. 
Informationsutbyte med slutenvård och primärvård i samband med vårdövergång sker i Prator. Vid 
kommunikation mellan kommunens sjuksköterska och läkare inom primärvården används Zimbra som är 
primärvårdens eget system. 
Utifrån GDPR har en registerförteckning skapats som innehåller alla behandlingar förvaltningen gör i 
verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Förteckningen visar vilka behandlingar som görs, varför och var i 
systemet det finns. Den uppdateras löpande. Information om personuppgiftshantering har hållits för 
enhetschefer inom stöd, vård och omsorg 

 

Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

En kort sammanfattning av strålskyddsbokslutet eller hänvisa till bokslutet i länk eller bilaga.? 
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En god säkerhetskultur  
Vi följer Timrå kommuns policy och använder framtagen mall för risk- och 
konsekvensanalys. Riskanalyser på individnivå sker vid avvikelsehantering och 
vid framtagande av handlingsplaner. Den riskanalys som fortlöpande sker på 
verksamhetsnivå är alltid vid förändringar i verksamheten. Vi är inarbetade på att 
bedöma arbetsmiljörisker och konsekvenser men behöver utveckla 
riskbedömningar för patientsäkerheten. I avvikelsesystemet finns möjlighet att 
göra riskanalys av alla händelser. 

 

Adekvat kunskap och kompetens  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  
 
Flera medarbetare har genom Äldreomsorgslyftet utbildat sig till undersköterskor. 
Sedan starten 2020 har totalt 9 medarbetare blivit färdiga undersköterskor. Ytterligare 10 medarbetare 
befinner sig i studier och väntas blir klara inom något år. 
 
I och med pandemin har vi rekryterat fler vikarier än vanligt och många av dessa är outbildade och har 
ingen tidigare erfarenhet av vårdarbete. Detta gör att vi har vidtagit åtgärder genom att bland annat ha 
en särskild sjuksköterska som genomför delgeringutbildning för läkemedel för nya vikarier. Detta ger en 
bättre kvalitet då alla får en gedigen genomgång och samma information. 
 
Vårt bemanningssystem för vikarier tillåter att vi kan registrera vilken kompetens personalen har, te x 
utbildningsnivå och delegeringar.  När enhetschef sedan beställer en vikarie anger denne vilken 
kompetens som krävs på den aktuella vakansen. Även i ordinarie personals schemaläggning tas hänsyn 
till vilken kompetens man har. Mest påtagligt är detta i hemtjänsten där man i de flesta fall är beroende 
av en undersköterska då andelen svårt sjuka i ordinärt boende har ökat dramatiskt. 
 

Patienten som medskapare  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 
närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, 
deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och 
förtroende.  
 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 
Vid inflyttning på Vård- och omsorgsboende erbjuds vårdtagaren och anhöriga ett välkomstsamtal 
tillsammans med sjuksköterska, enhetschef och kontaktperson, där vårdtagaren tillsammans med 
anhöriga få vara delaktiga i sin omvårdnads och genomförandeplan. Anhöriga erbjuds även att delta vid 
samordnade vårdplaneringar om den enskilde ger sitt samtycke. Vid riskbedömningar inför registrering i 
senior alert och symtomskattning inför läkemedelsgenomgångar är vårdtagare och i vissa fall anhöriga 
delaktiga. Ansvarig enhetschef eller MAS kontaktar vårdtagare och/eller anhöriga när klagomål eller 
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allvarliga händelser inträffat. De erbjuds att medverka och få återkoppling vid utredningar som gäller 
vårdskada. De kontaktas också alltid om en Lex Maria anmälan är aktuell. 

Kommunens anhörigcenter erbjuder stöd för personer som vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk 
eller har en funktionsnedsättning. 

 
 

 
AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 
för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 
verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, nationella 
och regionala uppgifter. 
 
 

Egenkontroll som utförs i verksamheterna löpande 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Avvikelser 4 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet 
Procapita 

Basala hygienrutiner och 
klädregler 

4 gånger per år Protokoll 

Hygienronder 1 gång per år Protokoll 

Trycksår Löpande Senior alert 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

Löpande, rapport Patientnämnden, IVO, 
Inkomna klagomål från 
medborgare  

Fall Löpande Senior alert, Procapita 

Munhälsa Löpande Senior alert, uppsökande 
munhälsa bedömning 

Nutrition Löpande Senior alert 

Nulägesmätning, 
olämpliga läkemedel till 
äldre 

1 gång per år Resultat sammanställning 
och analys 

 

Vårdhygien 
För att uppnå och upprätthålla en god basal hygien och rutiner för arbetskläder är nära samverkan med 
vårdhygien enheten och vår hygiensjuksköterska av stor vikt. Kommunen har ett samverkansavtal med 
Region Västernorrland och köper specialistkompetens inom vårdhygien. Vilket innebär tillgång till 
riktlinjer och rutiner, fortlöpande utbildningsinsatser, hygienronder, konsultation och handledning vid 
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smitta. Under året har länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor haft regelbundna Skype möten med 
vårdhygien och smittskydd relaterade till Covid pandemin. Inga hygienronder eller övriga fysiska besök 
har genomförts. 

 
Analys 
Då vi har ett ständigt inflöde av ny personal har dessa inställda utbildningsinsatser från vårdhygien varit 
olyckliga. Vi har många outbildade anställda och följsamheten till BHK ( basala hygienrutiner och 
klädregler) är en förutsättning för att upprätthålla en god och säker vård. 

Åtgärd 

Vårdhygien kommer att utbilda hygienombud på varje arbetsplats under våren. Deras uppgift är att vara 
ett kompetensstöd på arbetsplatsen. 
 
Dokumentation 
I samband med arbetet att lägga till klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) som ska rapporteras månadsvis 
till Socialstyrelsen i vårt verksamhetssystem Procapita har vi genomfört en översyn av 
dokumentationsprocessen. Arbetet med att skapa nya dokumentationsrutiner för att kvalitetssäkra 
omvårdnadsdokumentationen pågår. Under året har IVO genomfört en granskning av kommunens 
dokumentation relaterat till Covid pandemin. IVO anser att dokumentation inte går att följa på ett 
tillfredställande sätt och att vårdplanerna är bristfälliga. 

 

Åtgärd 

Vårt nuvarande dokumentationssystem är gammalt och uppdateras inte längre. Vi kommer att byta till 
Life Care modulen även inom HSL vilket redan är genomfört i SoL. 
 

Nulägesbeskrivning 

Många äldre behöver läkemedel, men läkemedlen bör vara så få som möjligt och de bör regelbundet 
omprövas. Läkemedelskommittén har sedan 2007 i samarbete med länets kommuner tagit initiativ till 
att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre. Genom att räkna antalet läkemedel under en dag 
erhålls värdefull information över utvecklingen inom regionen. Nulägesbeskrivningen påvisar 
läkemedelsanvändningen för personer 75 år och äldre inom kommunala boenden under en dag i 
september månad. 2014 påbörjades mätningen även på våra hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende. 
Den omfattar personer 75 år och äldre som har hjälp med läkemedelshantering i hemsjukvården. Timrå 
kommun ligger lågt i antalet ordinerade läkemedel och i flera fall av olämpliga läkemedel på särskilda 
boenden. Under året har vi även lyckats sänka antalet ordinationer på sömnläkemedel från 18.8 % till 
13.2 %. Vi ligger även lägst i länet på förskrivning av Oxazepam (lugnande läkemedel) där vi ligger på 
9.8% Det finns två typer av ordinationer som mäts i nulägesbeskrivningen. Stående läkemedel som 
innebär att patienten tar det regelbundet och vid behovs läkemedel som tas när det finns behov. 

 

Årsredovisning av antal stående läkemedel per patient i särskilda boenden 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7,0 7,3 6,9 7,0 7,1 6,0 7,0 6,5 6,5 6,2 6,2 6,4 6,4 6,5 
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Genomsnitt i länet 

 

7,3 7,5 7,2 7,4 7,3 7,1 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,8 8,0 8,2 

 

 

 

Årsredovisning av antal stående läkemedel per patient i hemsjukvården 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5,6 5,9 6,3 6,6 6,2 7,6 7,9 8 

 

Genomsnitt i länet 

 

7,1 7,6 7,2 7,2 7,2 7,8 7,8 7,9 

 

 

Läkemedelsgenomgångar 

Många äldre har flera läkemedel för olika sjukdomstillstånd. Men med stigande ålder ändras kroppens 
förmåga att tillgodogöra sig läkemedel och man blir också känsligare för biverkningar. Genom att 
systematiskt arbeta med läkemedelsgenomgångar kan man uppnå en optimerad läkemedelsanvändning. 
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Läkare, sjuksköterska, personal och ibland anhöriga skall tillsammans med patienten gå igenom dennes 
läkemedelslista och vilka eventuella besvär patienten har. Läkaren gör därefter en bedömning om behov 
finns för att ändra doser, lägga till eller ta bort läkemedel. 

En regelbunden och systematisk utvärdering och uppföljning av läkemedelsbehandlingen enligt 
”läkemedelskommitténs koncept” ökar kvaliteten och säkerheten i vårdtagarens läkemedelsbehandling. 
Under 2021 har 61%  av vårdtagarna på vård och omsorgsboenden fyllt i en symtomskattningsskala 
som är ett underlag för läkemedelsgenomgången. Inom hemsjukvården är det endast ett fåtal personer 
och vi arbetar tillsammans för att skapa en arbetsrutin som fungerar för den verksamheten eftersom 
vårdtagarna kan ha olika läkare. 

 

Senior Alert 
Genom att använda Senior Alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på individnivå. Man utför 
riskbedömningar gällande trycksår, fall, undernäring, munhälsa samt basal inkontinens. Varje enskild 
person som möter vård och omsorg ska ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och 
uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. Under 2021 har 193 vårdtagare fått en 
bedömning. Det har genomförts 287 riskbedömningar och 270 av dessa har identifierat någon risk. 

Trycksår 

Det finns flera orsaker till att trycksår uppkommer, exempelvis när hud utsätts för tryck, vid lågt 
näringsintag, vid nedsatt cirkulation i blodkärlen och oförmåga att ändra läge på kroppen. 

För att förhindra att trycksår uppkommer skall sjuksköterskan göra en riskbedömning och registrera 
den i Senior Alert. Bedömningen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen och utifrån vad de påvisar 
ska preventiva åtgärder vidtas. När behov uppstår skall det finnas möjlighet att inom ett dygn erbjuda 
tryckavlastande madrasser. Ett trycksår kan ge smärta, därför skall sjuksköterskan genomföra en 
smärtstatus så att effektiv smärtlindring kan ges. 

Av 193 riskbedömda personer hade 19st utvecklat trycksår.  

Analys 

Trycksår förekommer trots utbildningsinsatser och hjälpmedelstillgång.  

Förbättringsförslag 

Förbättrat teamarbete vid upprättande av hälsoplaner och åtgärder. Viktigt att även omvårdnadspersonal 
får mer utbildning i förebyggande arbete och positionering. Vi har under året börjat hyra in ett 
mätinstrument som heter PU-sensor och som mäter blodcirkulationen i kroppen. Genom en mätning 
får man en indikation på om personen riskerar trycksår på utsatta kroppsdelar.  

Nutrition 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom och återfå hälsa. 
Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första måltid kallas nattfasta. Nattfastan 
bör ej överskrida elva timmar. Är nattfastan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till 
energi, vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar också möjligheten att 
tillgodose individens energi- och näringsbehov. Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för 
undernäring. 
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Kosten som serveras på vård och omsorgs boenden ska vara anpassad efter de näringsbehov som de 
boende har. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert 
och gällande nutritions riktlinjer genomförs vid inflyttning och följs regelbundet. För personer i riskzon 
ska åtgärdsprogram upprättas. Alla nutritionsproblem skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen.  
Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och områdeschefer har tidigare fått utbildning i kost och nutrition 
av dietist. 

Av 193 riskbedömda personer finns det 62 st. som har ett BMI < 22 och 95 personer upplevde ofrivillig 
viktnedgång. 
(Body Mass Index är ett statistiskt mått på kroppsvikt baserat på vikt och längd) 
 

Förbättringsförslag 

Man arbetar kontinuerligt i verksamheterna med att minska nattfasta och servera mellanmål enligt 
rutiner. Det har inte funnits tillgång till stöd från dietist vid svåra ärenden under 2021. Tillgång till 
primärvårdens dietist finns inte i nuvarande avtal om hemsjukvård, vilket innebär att det finns 
oklarheter när det gäller dietist tillgång på vård och omsorgsboenden. Vi kommer att se över 
möjligheten att köpa tjänst till våra vård och omsorgsboenden kommande år. 

Munhälsa 

Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till vård och omsorgs boende ska 
sjuksköterskan göra en munhälsobedömning utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall 
dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen är med vid/informeras 
om bedömningen för att få information om hur munhålan skall skötas. Av 193 bedömda personer hade 
84 av dem identifierade risker. 

Region Västernorrland har upphandlat årliga munhälsobedömningar, utbildning för kommunens 
personal i munhälsa och munvård samt i förekommande fall nödvändig tandvård av Folktandvården. 
Dessa insatser har varit inställda under 2020 - 21 p.g.a. covid pandemin. 

Inkontinens 

Många av vårdtagarna som bor på vård och omsorgsboenden samt de personer som tillhör 
hemsjukvården har inkontinensproblematik. Besvären varierar och därför skall inkontinenshjälpmedel 
förskrivas individuellt. På varje enhet och hemsjukvårdsdistrikt ska det finnas en sjuksköterska med 
utbildning att utreda problem med inkontinens, förskriva rätt hjälpmedel och samarbeta med 
omvårdnadspersonalen angående åtgärder som behöver vidtas. 

När någon flyttar in på ett boende har han/hon ofta redan inkontinenshjälpmedel förskrivna. 
Sjuksköterskan bör därefter göra uppföljningar årligen. Timrå kommun har under året använt sig av 
Tena Identifi som är ett stöd vid inkontinensutredningen på vård och omsorgsboenden. Det innebär att 
man med hjälp av sensorer i inkontinensskyddet kan kartlägga urinmängd och miktionstider.  Vi har 
även tecknat ett hyravtal med MTA på två blåsvolymmätare som används i inkontinensutredningar samt 
för kontroll av residuralurin i samband med kateterbehandling. 

Analys 

Tena Identifi kartläggningen har inte använts i den utsträckning den borde pga. personalomsättning. 
Där det genomförts har det lett till individuellt anpassade toalettassistans och bytestider som ger ökad 
Comfort och livskvalitet. Man har i de flesta fall minskat på inkontinensskyddets storlek. Vilket även 
leder till en kostnadseffektiv förskrivning och minskad avfallshantering. 
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Förbättringsförslag 

Vi har haft få anställda sjuksköterskor med utbildning i Inkontinens och förskrivningsrätt. Under 2019 -
2020 har 5 st genomgått utbildningen. Det är planerade utbildningar på både boenden och inom 
hemsjukvården med verktyget Tena Identifi. 

 

Palliativa registret 

Det Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att förbättra vården i livets 
slutskede. Utifrån olika parametrar registrerar sjuksköterskan vad som skett sista tiden i livet. På så sätt 
kan man följa upp och förbättra vården samt säkerställa att alla får samma möjligheter i livets slut. 
Oavsett sjukdom är målet att alla som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet inom 
följande punkter. 

 

 Jag och mina närstående är informerad om min situation 
 Vara lindrad från smärta och andra besvärande symtom 
 Vara ordinerad läkemedel vid behov 
 Få god omvårdnad utifrån mina behov 
 Få vårdas där jag vill dö 
 Inte behöva dö ensam 
 Veta att mina närstående får stöd 

        

   Timrå kommuns resultat av kvalitetsindikatorer 2021 

 

Kvalitetsindikator  Målvärde  Resultat    

Dok. brytpunktssamtal 98,0 45,7   

Ord. inj stark opioid vid  
smärtgenombrott 

98,0 93,5 
  

Ord. inj ångestdämpande  
vid behov 

98,0 91,3 
  

Smärtskattats sista levnadsveckan 100,0 47,8   

Dok. munhälsobedömning  
sista levnadsveckan 

90,0 63 
  

Utan trycksår (kategori 2–4) 90,0 71,7   

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 90,0 
Personal 

56 

 Anhörig 

21,7 

 

https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/
https://data.palliativregistret.se/utdata/
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Vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

Personal som ger vård och omsorg till personer med demenssjukdom bör ha utbildning inom 
demensområdet och det bör finnas tillgång till handledning och kontinuerlig fortbildning. 
Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt. Detta förhållningssätt syftar till att sätta personen med demenssjukdom i fokus och att 
ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika problem och svårigheter som 
kan uppstå i samband med sjukdomen.  

Inlåsning får inte ske, det ska finnas möjlighet att passera ytterdörren. Kodlås är tillåtet under 
förutsättning att det finns personal som omgående kan öppna dörren och följa med ut eller avleda den 
boende. Idag finns inget lagstöd för att använda tvång och begränsningar i demensvården, även om 
syftet är att skydda personen. Det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan 
förebygga och hantera svåra situationer istället för tvångs- och begränsningsåtgärder. Utbildning i form 
av demenscentrums utbildningspaket: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar 
startade 2016 och pågår fortfarande. 

Alla vård och omsorgs boenden ska ha ett team som är utbildade att arbeta med BPSD-registret. Genom 
att identifiera specifika omvårdnadsåtgärder och skapa en bemötandeplan till den demenssjuke kan man 
minska symtom och förbättra livskvalitén. Det ger personalen en struktur i vård- och omsorgsarbetet 
med den demenssjuke.  

  Målsättningen för vård och omsorg om personer med demenssjukdom är att: 

 Webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC+ skall vara obligatorisk för samtlig 
baspersonal och vikarier inom särskilt boende och hemtjänst.  

 Alla vårdtagare på särskilt boende med beteendemässiga eller psykiska symtom ska bedömas 
enligt BPSD 

 Genomförd webbutbildning Nollvision av samtlig omvårdnadspersonal                      

Analys 

Vår demenssamordnare tillsammans med specialistundersköterskor har ett uppdrag att utbilda 
omvårdnadspersonal i personcentrerad vård, livsberättelse och utformning av genomförande planer. 
Omsättning på personal innebär att det krävs återkommande utbildning och stödinsatser. Flera 
utbildningstillfällen har blivit inställda pga. Covidpandemin.  

Demenssamordnaren deltar även i en länsövergripande grupp som arbetar med en uppdatering av 
vårdförlopp i demenssjukdom. En representant från kvalitetsregistret Swedem har haft en 
introduktionsträff angående registret för kommunens chefer inom äldreomsorgen. 

Förbättringsförslag 

Demenssamordnare kommer att fortsätta implementera arbetssättet utifrån BPSD-registret för att 
minska dessa symtom. Det sker på ett vård- och omsorgsboende i taget och omfattar alla yrkeskategorier 
i teamet.  
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 

kap. 3 § 

 
Avvikelser och vårdskador uppmärksammas främst genom patientklagomål, 
avvikelsehantering samt riskanalyser i Senior Alert, Palliativa och BPSD registret. 

Den personal som uppmärksammar en risk för vårdskada eller en händelse som 
medfört eller har kunnat medföra en vårdskada rapporterar det i vårt avvikelsesystem Life Care. 
Ansvarig sjuksköterska och enhetschef ansvarar för att vidta omedelbara åtgärder. Om sjuksköterskan 
anser att avvikelsen är av allvarlig karaktär skickas den vidare till MAS för utredning och eventuell Lex 
Maria anmälan. De övriga avvikelserna ska hanteras av områdeschef, ansvarig legitimerad personal och 
omvårdnadspersonal. Att hantera avvikelser via team ökar delaktighet och förståelse. MAS återkopplar 
till nämnd varje kvartal samt årligen i patientsäkerhetsberättelsen. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  
Följsamhet till BHK mäts löpande i verksamheten varje kvartal enligt års hjul. 
Under kommande år ska hygienombud utbildas för att kunna stödja 
arbetskamrater samt vara aktiv i mätningar. Läkemedelsgenomgångar ska ske 1 
gång per år och enligt överenskommelse med ansvarig läkare den månad 
vårdtagaren är född.  
 

Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, 
teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det 
är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Är vården säker idag  
Vi har inga överbeläggningar inom vår verksamhet. Däremot har arbetsbelastningen 
relaterad till covid fördröjt annat arbete. Vårdprevention och verksamhetsutveckling är två tydliga 
områden. Att inte kunna samla personal och ge information och ha dialog är ett annat. Den digitala 
utvecklingen går fort och kräver att det finns möjlighet för personalen att hinna lära sig. 
 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Vårt avvikelsesystem stödjer både rapportering av avvikelser och risker. Det finns en riskbedömnings 
matris som är obligatorisk i utredningsdelen. 
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Stärka analys, lärande och utveckling  
Förvaltningens ledningsgrupp kommer att delta i introduktions utbildning för 
analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna under våren.  
 
 

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
 

Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård är skyldiga att rapportera avvikelser oberoende av 
om det är kommunen eller regionen som har ansvaret för hälso- och sjukvården.  

Avvikelsehanteringen är grunden i allt kvalitetsarbete och resultatet skall användas för att identifiera 
riskområden, förbättra verksamheten och formulera målsättningar. Det är därför viktigt att alla 
avvikelser rapporteras vidare och utgör en naturlig del av patientsäkerhetsarbetet. En bedömning skall 
göras om den inträffade avvikelsen enbart skall hanteras i det lokala säkerhetsarbetet (internutredning) 
eller om den skall anmälas till berörd myndighet (Inspektionen för vård och omsorg). Syftet med 
avvikelsehanteringen är att förhindra att händelsen upprepas samt att försöka hitta grundorsaken till 
händelsen. En följd av avvikelsehanteringen är att personalens kunskaper om riskfaktorer ökar.  

 

 
Tabell 1. Avvikelser uppdelat på år och område. 

 

 Läkemedel Vård och behandling Fall Avvikelser i  

vårdkedjan 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

258 

254 

269 

326 

335 

321 

327 

399 

428 

377 

449 

450 

6 

16 

22 

26 

22 

28 

17 

46 

22 

47 

45 

44 

499 

511 

570 

495 

491 

650 

601 

597 

489 

561 

600 

632 

 

 

7 

9 

8 

10 

11 

10 

7 

9 

11 

12 

2021 524 39 811 16 
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Läkemedel 

Läkemedelshantering och de lokala rutinerna ska vara väl kända av all berörd personal. Av de 524 
inrapporterade avvikelserna gällde majoriteten överlämnande fasen dvs. när delegerad personal ska ge 
vårdtagaren läkemedlet. Ca 900 doser överlämnas/dag inom våra verksamheter. Delegerad 
omvårdnadspersonal överlämnar läkemedelsdoser från dosett eller Apo-Dos. 

Apo-Dos är en tjänst från Svensk dos som innebär att läkemedlen levereras förpackade i dos påsar till 
patienten för 14 dagar åt gången.  

11 avvikelser har skett i samband med att sjuksköterskan har iordningställt läkemedel i dosett. 

Det ska finnas dokumenterat i omvårdnadsjournalen om sjuksköterskan efter läkarbedömning har tagit 
över ansvaret för läkemedelshanteringen när vårdtagaren inte själv klarar av att hantera sina läkemedel. 
All hantering av läkemedel som iordningställande och överlämnande skall finnas dokumenterade. För 
hantering av narkotika gäller särskilda regler. 

 

Analys 

Vi har inte förbättrat oss när det gäller antalet läkemedelsavvikelser. Däremot beror en del av ökningen 
på att hemtjänsten förbättrat sin rapportering och att en del avvikelser rör identifierade risker. Att 
personalen får regelbunden återkoppling av sina avvikelser och deltar i förbättringsarbetet kan vara en 
bidragande orsak. Den vanligaste orsaken är att läkemedlet glömts bort (utebliven dos) eller getts vid fel 
tidpunkt. Oftast har bristen upptäckts i tid och kunnat åtgärdas efter kontakt med sjuksköterska. 

 

Förbättringsförslag 

Fortsätta vårt arbete med hantering av avvikelser i team samt stödja arbetet med att genomföra 
riskanalyser. 
 

Fall och fallskador 

Ett fall definieras som ”en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken oavsett om 
skada inträffat eller ej”.  

Att falla kan vara farligare än man tror, det är en olyckstyp som leder till många dödsfall. Av de fall 
som leder till höftledsfrakturer innebär det att många aldrig återfår ett normalt liv. Risken att falla ökar 
med stigande ålder. Enligt en studie från SBU faller var 3:e person över 65år minst 1gång/år. 

En riskbedömning ska göras i samband med inflyttning. Sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal bör alla vara involverade i det förebyggande arbetet och 
erhålla utbildning i fallförebyggande åtgärder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Orsakerna till att äldre faller brukar ha att göra med minskad muskelstyrka, sämre balans, 
gångsvårigheter, sämre syn och minskad reaktionsförmåga. Många fall kan förebyggas med träning, 
säkerhet i närmiljön, översyn av läkemedel och hjälpmedel.  

Analys 

Många äldre faller i våra boenden trots förebyggande åtgärder. 2021 rapporterades 811 fall vilket är en 
ökning från tidigare år. Hemtjänsten har även här ökat sin rapportering. Antalet frakturer har minskat 
från 10st föregående år till 6st 2021. De flesta fall sker när vårdtagaren befinner sig i sin lägenhet/rum 
och utan att någon sett händelsen. Allt fler äldre bor kvar hemma så länge som det går och en stor del 
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av de äldres tid spenderas i hemmet och dess omgivning. Äldres förmåga att vara delaktiga och 
självständiga har visat sig ha stor påverkan på deras välmående och möjligheten att bo kvar i hemmet 
har en grundläggande betydelse för detta. Äldre personer är överrepresenterade både i fallolyckor och i 
bränder och för att säkerställa att våra äldre bor och verkar i en trygg och säker miljö är det av yttersta 
vikt att samhället arbetar förebyggande för att stärka de äldres resurser samt förhindra olyckor och 
tillbud.   

 

Förbättringsförslag 

I februari 2020 startade vi upp två nya TUFF grupper, dvs Socialförvaltningens fallförebyggande 
samarbete med Medelpads Räddningstjänst. Syftet med TUFF var att erbjuda personer, som bor i 
ordinärt boende i Timrå kommun, med nedsatt balans, möjlighet att få utbildning och träning för att 
förebygga fall och fall-olyckor. De TUFF grupper vi genomfört tidigare år har varit oerhört uppskattade 
och resultaten av de mätningar och tester som gjorde på deltagarna visade att de flesta deltagare 
antingen förbättrat eller bibehållit sina fysiska funktionsförmågor.   

De båda grupper som samlades på Brandstationen i Timrå i mitten av februari 2020 för tester, 
föreläsningar och balansträning var oerhört förväntansfulla och då intresset att delta varit stort så hade 
vi fulla grupper, med ca 10 träningsvilliga deltagare i varje grupp. Vi hann med fyra träningstillfällen, 
innan smittspridningen av Coronaviruset blev så pass omfattande att Folkhälsomyndigheten avrådde 
personer som var äldre än 70 att samlas. Vi kommer att starta upp dessa grupper återigen mars 2022. 

 För att ändå kunna bidra till det förebyggande arbetet för kommunens medborgare så har 
fysioterapeuterna i hemsjukvården sammanställt en rad filmer på fallförebyggande övningar samt 
information kring fall och fallprevention. Dessa filmer ligger publika på kommunens hemsida och kan 
användas av vem som helst. Information om att dessa finns har legat på timra.se samt skickats till 
pensionärsorganisationer i kommunen. Ett arbete att introducera dessa filmer på våra vård- och 
omsorgsboenden är påbörjat. Tanken är att omvårdnadspersonalen ska kunna använda dessa filmer som 
en del av aktivitet och träning för de personer som bor på våra boenden. 

 

Vård och behandling 
Antalet avvikelser inom vård och behandling ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Från 44st 
till 39st 2021. 28st rör bristande behandling i form av försenad, utebliven eller felaktigt utförd insats. 
11st beror på bristande observation. 

 
Avvikelser i vårdkedjan 
Region Västernorrland och länets kommuner har i samverkan beslutat att hjälpa varandra med att 
identifiera brister i verksamheten. När en personal uppmärksammar en brist hos en annan vårdgivare – 
som påverkar den egna verksamheten negativt eller som orsakat eller har kunnat orsaka en patientskada 
– meddelas vårdgivaren via en gemensamt framtagen blankett. Svar på avvikelsen skickas därefter som 
beskriver hur den negativa händelsen ska kunna undvikas i framtiden. Under 2021 har kommunen 
mottagit 6 avvikelser som gällt bristande arbetsmetod och själv skickat 10 st. Dessa har gällt bristande 
information och bristande rutiner/arbetsmetod. Det finns risk för felaktigheter i underlaget då vissa 
enheter har skickat avvikelser direkt till varandra. Detta ska säkerställas under 2022 då rutiner har 
framtagits för att alla avvikelser skickas till en Funktionsbrevlåda och diarieföras i respektive kommun. 
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

 
Vårdgivaren är skyldig att ta emot och hantera klagomål och synpunkter på den egna verksamheten från 
patienter och närstående. När en medborgare har lämnat ett klagomål ska vårdgivaren snarast besvara 
det. 

Klagomål och synpunkter direkt till verksamheten hanteras enligt beskrivning av avvikelsehantering. De 
som inkommer via kommunens klagomålshantering diarieförs och utreds av verksamhetschef eller MAS 
beroende på innehåll. Därefter återkopplas resultatet till uppgiftslämnaren och en sammanställning till 
nämnd redovisas. Det har inkommit två klagomål till MAS angående Hälso- och sjukvård under året. 
Dessa har åtgärdats och besvarats skyndsamt via telefon eller personlig kontakt. De har gällt bemötande 
och bristande information/ arbetsmetod. 

 
Patientnämnden-Etiska nämnden 
Nämnden bedriver verksamhet för Region Västernorrlands län samt länets 7 kommuner. Uppdraget 
regleras i första hand i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 
Patientnämnderna har sedan 2018-01-01 fått ett utökat uppdrag att utgöra en stödjande funktion för 
patienter, kunna ge skrivhjälp samt bistå vid överklagan av beslut. Nämnden har haft 2 ärenden 
gällande Timrå Kommun under året. Inget yttrande från kommunen har begärts. 

 
Antal ärenden gällande Timrå Kommun 2014-2021 

 
 

         
Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Vi planerar att öka våra kompetenshöjande insatser för vår vård och 
omsorgspersonal under året. Det gäller ökad kunskap inom demensområdet, 
rehabiliterande förhållningssätt, vårdhygien och läkemedelshantering. 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
 

Rekryteringsbehovet till vård- och omsorg är stort, dessvärre är det svårt hitta utbildad personal. 
Kommunen måste förbereda sig inför framtiden genom att kompetensutveckla befintlig personal och 
vikarier. Under 2022 kommer all ordinarie personal, inklusive vikarier och chefer, på särskilt boende att 
få två halvdagars utbildning i demenssjukdomar och bemötande av personer med kognitiv svikt.  All 
personal inklusive vikarier inom hemtjänsten kommer även under 2022 att få utbildning i rehabiliterade 
förhållningssätt av vår egen rehabpersonal. 

Socialförvaltningen i Timrå Kommun kommer under våren att starta ett språkutvecklingsprojekt som 
pågår under ett års tid. Cirka 20 medarbetare från hemtjänst och särskilt boende, med svenska som 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 4 0 4 1 1 1 2 
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andra språk, kommer att få stärka sina kunskaper i ”vårdsvenska”. En SVA-lärare ska anställas på 
halvtid. Denne kommer att ansvara för svenskundervisning under 12 – 15 månader.  

Inom både särskilt boende och hemtjänst ser vi även behov av att utveckla och stärka 
kontaktmannaskapet hos medarbetarna för att på så sätt ge bättre trygghet och kontinuitet för brukarna. 

Under 2021 har ett intensivt arbete genomförts för att bygga upp och driftsätta ett nytt avvikelsesystem 
för HSL inom Socialförvaltningen. Arbetet har utmärkts av stor delaktighet av personer med olika 
professioner och kompetens, detta i syfte att få en bred samsyn kring hur avvikelser ska hanteras. Att 
olika yrkeskategorier har deltagit är en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet kring avvikelsehantering. 
Arbetet med att implementera teambaserat arbetssätt kring avvikelsehanteringen kommer att fortgå även 
under 2022. 

Vi kommer att följa och delta i utvecklingen vad gäller välfärdsteknik. Kommunen har en representant i 
styrgruppen för digitala samordnade individuella planer på distans. Vi är även delaktiga i ett 
pilotprojekt till DIGGA som innebär en digital läkarkontakt med hälsocentralens läkare i vårdtagarens 
hem. Sjuksköterskan kan undersöka patienten på plats och skicka information samt mätvärden som 
läkaren kan avläsa och bedöma direkt. I dagsläget används detta system bara på Strandbo då 
implementeringen till resten av kommunen avstannat pga. Covid -19.  

Vi kommer under året att delta i ett projekt Proaktiv digifysisk seniorvård som initierats av vårdval. Det 
är ett delprojekt till Ökad läkarmedverkan. Timrå kommun deltar med 2 sjuksköterskor på deltid och 
Premicare tillhandahåller en fullutrustad vårdbuss, 1 undersköterska och digitalt medverkande läkare. 
Teamet ska uppsöka hemsjukvårdspatienter och genomföra en utökad kartläggning av medicinsk status, 
ADL förmåga, genomföra riskbedömningar och en läkemedelsgenomgång. De ska även genomföra 
akuta hembesök vid försämrat hälsotillstånd för att kunna bedöma, sätta in eventuell behandling och 
därmed undvika onödiga besök på akuten för patienten 

Under 2021 har arbetet kring en God och Nära vård intensifierats i Timrå kommun. 
Socialförvaltningens ledningsgrupp, samordnarna för nära vård samt några av socialnämndens 
ledamöter har alla under 2021 gått SKR´s utbildning i att leda omställningen till en god och nära vård. 
Samverkan mellan politik och tjänstemän har fortsatt under året, både genom träffar och genom 
månatlig rapportering på socialnämndens sammanträden. 

En rad olika aktiviteter som till exempel Open Space, fastställande av en programplan, information till 
politiker och tjänstemän och uppstart av styrgrupp har blandas med samverkansmöten med både 
slutenvård, primärvård och länets övriga kommuner.   

Flera initiativ till samverkan har kommit, från olika parter. Alla i syfte att stärka och förbättra 
samarbetet kring gemensamma patienter. Arbetet för en god och nära vård kommer att fortsätta under 
2022.



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-01 SN/2022:1 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Ekonomisk periodrapport per 2022 02 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om 
lönekostnader och volymrapport per februari 2022. 

2. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av det så kallade ”nya normala” läget 
för äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg. 

3. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av volymökningar inom individ- och 
familjeomsorg. 

4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 10,6 mnkr 
till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder 
samt vaccination och provtagning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och 
omsorg. 

5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 11 mnkr 
till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader gällande volymökning och externa 
placeringar inom individ- och familjeomsorg. 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport. 
 
Förvaltningschef samt verksamhetschefer presenterar uppdraget gällande det ”nya normala” i 
samband med sammanträdet. Förvaltningen lämnar även en redovisning av volymökningar inom 
individ- och familjeomsorg. Dessa redovisningar påvisar ej budgeterade kostnadsökningar, varför 
socialnämnden föreslås äska omfördelning av årets budget. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 02 
Kostnader för covid 2022 02 
Lönekostnader 2022 02 
Volymrapport 2022 02 
Det nya normala ÄÖ HSL SO 
Volymökning IFO 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Controller 
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Socialnämnden
Månadsrapport tom 202202 (tkr) 2022-03-04 13:50

Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse
innevarande

månad
Socialnämnden
INTÄKTER 14 144 17 355 3 211 2 686
KOSTNADER (-) -93 564 -99 280 -5 716 -3 905

Varav personalkostnader -64 934 -69 680 -4 746 -3 055
NETTOKOSTNADER (-) -79 420 -81 925 -2 505 -1 218

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER 383 836 453 456
KOSTNADER (-) -6 505 -6 669 -163 -99

Varav personalkostnader -5 016 -5 046 -31 16
Varav hjälpmedel -860 -801 59 18

NETTOKOSTNADER (-) -6 123 -5 833 290 357

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
INTÄKTER 276 498 223 187
KOSTNADER (-) -3 151 -3 324 -173 -56

Varav personalkostnader -2 404 -2 831 -427 -171
NETTOKOSTNADER (-) -2 875 -1 756 50 130

Äldreomsorg - Hemtjänst
INTÄKTER 1 703 2 429 725 623
KOSTNADER (-) -13 645 -15 092 -1 448 -960

Varav personalkostnader -12 374 -13 892 -1 518 -959
NETTOKOSTNADER (-) -11 941 -12 664 -722 -337

Äldreomsorg - Särskilt boende
INTÄKTER 4 869 5 441 572 558
KOSTNADER (-) -23 223 -25 674 -2 450 -1 724

Varav personalkostnader -16 427 -19 040 -2 613 -1 572
NETTOKOSTNADER (-) -18 355 -20 233 -1 878 -1 166

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER 157 235 78 62
KOSTNADER (-) -2 394 -3 276 -882 -582

Varav personalkostnader -1 672 -2 590 -918 -501
NETTOKOSTNADER (-) -2 237 -3 041 -804 -520

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2,5 mnkr ack feb. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -1,3 mnkr.

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -428 tkr.

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -482 tkr.



LSS/SFB Personlig assistans
INTÄKTER 985 1 075 89 57
KOSTNADER (-) -4 162 -3 978 184 -33

Varav personalkostnader -1 656 -1 568 88 -42
NETTOKOSTNADER (-) -3 176 -2 903 273 25

Övriga verksamheter LSS
INTÄKTER 1 631 1 386 -245 -59
KOSTNADER (-) -8 827 -8 755 71 -28

Varav personalkostnader -6 555 -5 923 632 235
Varav externa utförare LSS -705 -1 572 -868 -408

NETTOKOSTNADER (-) -7 196 -7 369 -174 -86

Individ- och familjeomsorg
INTÄKTER 4 022 5 332 1 310 798
KOSTNADER (-) -24 856 -26 365 -1 508 -864

Varav personalkostnader -10 577 -11 199 -621 -515
Varav utbetalning försörjningsstöd -3 567 -2 983 583 291
Varav placering familjehem -3 340 -3 148 191 15
Varav placering instution -3 697 -4 812 -1 115 -257

NETTOKOSTNADER (-) -20 834 -22 102 -198 -66

Ledning och stöd
INTÄKTER 118 123 5 4
KOSTNADER (-) -6 410 -5 809 601 417

Varav personalkostnader -5 472 -5 185 286 278
NETTOKOSTNADER (-) -6 292 -5 686 606 420

Politisk verksamhet
INTÄKTER 0 0 0 0
KOSTNADER (-) -391 -339 52 24

Varav personalkostnader -364 -311 53 24
NETTOKOSTNADER (-) -391 -338 52 24

Investeringar
Text Budget helår Utfall period Årsprognos Årsprognos

budgetavvikelse
Larm Soc 0 81 0 0

0 0
SUMMA 0 81

Överskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,3 mnkr

Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse
innevarande

månad



Kostnader för Corona ack feb

Kostnadsslag Tkr

Förbrukningsmaterial 76

Personalkostnad 2 348

Försörjningsstöd 15

Övrigt 183

Summa 2 622



Löner socialförvaltningen



Löner totalt socialförvaltningen 
2021 och 2022
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Hälso- och sjukvård

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Lön 2021 Varav vikarier akt 218 2021 Varav nattvikarier akt 228 2021

Lön 2022 Varav vikarier akt 218 2022 Varav nattvikarier akt 228 2022



Äldreomsorg
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LSS och SFB
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Omsorg om funktionshindrade

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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VOLYMRAPPORT 2022 Bokslut
2020

Utfall
2021

Utfall
JAN

Utfall
FEB

Utfall
MARS

Utfall
APRIL

Utfall
MAJ

Utfall
JUNI

Utfall
JULI

Utfall
AUG

Utfall
SEP

Utfall
OKT

Utfall
NOV

Utfall
DEC

Vårddygn hospice 272 537 87 37
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 18 22 1 0
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 175 180 171 178
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 10 8 10 7
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 9 19 20 14
Brukare i korttidsvård 22 25 30 33
Brukare med dagvård stängd 10 0 0
Brukare med hemtjänst-insatser 552 622 592 607
Utplanerade hemtjänsttimmar - - 12809 11778
Antal besök hemtjänst, dag och natt - - 45042 41343
LSS Bostad Vuxen -egen regi 42 42 43 44
LSS Bostad Vuxen -extern regi 1 3 4 4
LSS kö för Bostad 2 3 6 6
LSS Bostad BoU -extern regi - - 1 1
LSS Bostad BoU -elevhem 4 1 1
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 4 4 4
LSS brukare BoU korttidsvistelse 14 10 13 12
LSS brukare BoU stödfamilj 2 3 3 3
LSS brukare personlig assistans 7 8 9 9
SFB brukare personlig assistans 26 25 24 24
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 1 1 1
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 75 77 74 74
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 29 28 26 26
SoL psykiatri boende extern regi 4 4 6 6
SoL psykiatri brukare individstöd 57 54 57 60
Barn placerade i jourhem 1 1 1 1
Barn placerade i familjehem -egna avtal 29 30 31 30
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda 6 6 5+1 10+1
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 12 14 15 15
Barn och unga placerade i HVB (även stödb. SiS) 8 12 12 7
Ensamkommande barn och unga (EKB) 10 3 2 2
Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS) 8 11 20 23
Klienter i utvecklingsboende -egen regi - - 1 2
Klienter i skyddat boende VINR 1 2 3 3
Klienter i egna skyddslägenheter - - 1 1
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder 86 123 144 141
Hushåll med försörjningsstöd 232 202 187 195
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”Det nya normala” – Äldreomsorg, hälso- och sjukvård och 
Stöd och omsorg 

 

Inledning 

I början av 2020 drog Covid-19 in över världen och Sverige försattes i den värsta 
kris som drabbat landet på många decennier. 

Innan pandemin gjorde vi redan mycket gott i våra verksamheter och arbetade med 
olika förbättringsarbeten.  När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen 
oförberedd. Äldreomsorgen var inte rustad för en pandemi och anställda i vård- 
och omsorg lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera denna krissituation. 

Cornonakommissionen konstaterar bland annat att Sveriges strategi att skydda de 
äldre har misslyckats eftersom de åtgärder som regering och myndigheter satte in 
kom för sent och var otillräckliga. Äldreomsorgens personal har i hög utsträckning 
lämnats ensamma, med brist på skyddsutrustning, otillräcklig testning av boende 
och personal, bristfälligt regelverk och otydliga instruktioner från myndigheter. 

Genom de erfarenheter och lärdomar pandemin gett socialförvaltningens 
verksamheter ser vi att det är framför allt inom fyra områden som kostnaderna 
ökat och som förväntas kvarstå även över tid. Dessa är högre kostnader för vikarier 
vilket är en följd av högre sjukfrånvaro, ökade personalkostnader på 
bemanningsenheten samt ökade kostnader för inköp av förbrukningsmaterial samt 
kostnad för arbetskläder.  

Nedan följer en redovisning över kostnadsökningarna inom äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård samt stöd och omsorg. 
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Sjukfrånvaro ÄO/HSL/Stöd & Omsorg 

Under pandemin har sjuktalen ökat dramatiskt inom dessa verksamhetsområden. 
Personalen har varit tvungna att stanna hemma vid minsta symtom och väntetiden 
på provsvar har gjort att man blivit hemma extra länge.   

 

Sjukfrånvaro Äldreomsorg 
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Sjukfrånvaro Stöd & Omsorg 

 

Nu när pandemin börjar stabilisera sig ligger det därför nära till hands att anta att 
2021 års sjukfrånvaro är den nivå vi kommer ligga på i framtiden så länge personal 
ska stanna hemma med minsta symtom.  

Kostnad för vikarier samt övertid ÄO/HSL 

Kostnaderna för vikarier och övertid har också skjutit i höjden under pandemin. 
Dels tas timvikarier in när ordinarie personal är sjuk, men även när de är hemma 
med vård av sjukt barn samt vid kohortvård. Kohortvård innebär att när en 
brukare är smittad så begränsar man personalen kring denne genom att personen 
vårdas enskilt med egen personal som inte går till andra brukare under samma 
arbetspass. Ytterligare en aspekt som gör att dessa kostnader skenar är bristen på 
vikarier. Det är svårt att rekrytera ny personal med tillräcklig kompetens. 
Vikariebristen leder till ökad övertid då ordinarie personal blir utbeordrad. Det blir 
en ond cirkel då mycket övertid leder till högre sjukfrånvaro som i sin tur måste 
lösas med ännu mer övertid då inga vikarier finns att tillgå.  

 Här ser vi också en kostnadsökning med 8,6 miljoner kronor mellan 2019 och 
2021. Årets två första månader 2022 ger även en fingervisning om att 
övertidskostnaderna fortsätter att öka.  En linjär prognos för övertidskostnaderna 
för 2022 visar ett prognostiserat resultat på 15,8 miljoner vilket är 11,1 miljoner kr 
mer än utfallet 2019. Ett antagande och målsättning är att vi kan ersätta 
övertidsarbete med vikarier vilket gör att det uppskattade behovet uppgår till 5,8 
miljoner för ÄO/HSL.  
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2019 2020 2021 
Vikariekostnader 37 301 000 

kr 
39 550 000 
kr 

39 309 000 
kr 

Övertid/fyllnadstid 4 757 000 kr 7 050 000 kr 11 387 000 
kr 

SUMMA 42 058 000 46 600 000 
kr 

50 696 000 
kr 

 

Kostnad för vikarier Stöd och omsorg 

Den kohortvård som krävs vid smitta i verksamheten kräver i många fall ökade 
personalresurser. På flertalet enheter inom verksamheterna för bostad med särskild 
service, LSS, är ensamarbete vanligt förekommande vilket inte är möjligt när kravet 
på kohortvård råder. Att följa alla rutiner för att undvika vidare smittspridning tar 
tid i form av förstärkt personalstöd till den insjuknade/smittade, hantering av den 
skyddsutrustning som är gällande i situationen samt för att ge det stöd och service 
som krävs till övriga boende. Detta medför då att resursförstärkning krävs i 
perioder och timvikarier då används i högre utsträckning.  

Utöver detta medför också de höga sjuktalen som pandemin och dess restriktioner 
medfört inom verksamheterna att bokningar av timvikarier samt omfördelning 
ordinarie personal ökat kraftigt för att ersätta ordinarie personals sjukfrånvaro.  

År Utfall 
2019 6656 tkr 
2021 7095 tkr 
 Ökad kostnad 439 tkr/år 
 

Ökade personalkostnader för Bemanningsenheten 

Sedan pandemins utbrott 2020 har Bemanningsenheten haft en kraftigt förhöjd 
arbetstyngd. När ordinarie personal i vård- och omsorgsverksamheterna är 
frånvarande, beställer ansvarig enhetschef ersättare i form av timvikarie som 
bemanningsenheter rekryterar och tillsätter. Det innebär att ju högre frånvaron är i 
verksamheterna, desto större är flödet på Bemanningsenheten. Under slutet av 2021 
och start av 2022 har dubbel bemanning krävts på helger för att svara upp mot 
behovet.  

 

År Utfall 
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2019 2517 tkr 
2021 2672 tkr 
 Ökad kostnad 155 tkr/år  
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Kostnader för förbrukningsmaterial (inkl. skyddsutrustning) ÄO & HSL 

Tydligt under tiden för pandemin är att mängden inköpta 
förbrukningsvaror/material ökat. Främst handlar det om kostnader för specifik 
skyddsutrustning som är direkt kopplat till de förhöjda kraven utifrån Covid-19 
men även material som krävs för att följa de basala hygienkraven. Troligt är att 
pandemin medfört att samtliga delar av verksamheterna idag efterlever kraven på 
ett mer fullgott sätt än tidigare, vilket i sin tur kommer innebära ökade kostnader 
för verksamheterna då det idag är högre åtgång på dessa material än tidigare år. 

Från 2019 till 2021ser vi en kostnadsökning med 4 miljoner kronor. 
 

2018 2019 2020 2021 
Förbrukningsmaterial 6 520 tkr 6 656 tkr 16 345 tkr 10 604 tkr 
 

Kostnader för arbetskläder ÄO & HSL (hyra och tvätt) 

Även här ser vi att kostnaderna var som högst under 2020. Inga förändrade 
hygienrutiner när det gäller arbetskläder har införts på grund av pandemin, dock 
kan man ponera att efterlevnaden av dessa rutiner var som störst under 2020 för att 
sedan börja mattas av. Detta är dock något vi kommer behöva arbeta med så att all 
personal följer de föreskrifter som finns – dvs att arbetskläder ska bytas varje dag 
samt så fort de blir synligt smutsiga under ett arbetspass. Detta gör att det ibland 
kan gå åt både ett, två och tre ombyten på en dag för en enskild medarbetare. Även 
andelen vikarier påverkar volymen av arbetskläder i omlopp. I och med ett ökat 
antal vikarier ser vi också en högre kostnad för arbetskläder.  

 

Från 2019 till 2021 ser vi en kostnadsökning med 559 000 kr vilket är en relevant 
och trolig siffra i framtiden. 

 
2018 2019 2020 2021 

Arbetskläder 2 001 000 kr 1 827 000 kr 3 578 000 kr 2 386 000 kr 
 

Kostnader för vaccination och provtagning 

Coronaviruset har kommit för att stanna. Det är högst troligt att vi kommer 
behöva vaccinera våra brukare flera gånger per år med både vanligt influensavaccin 
och vaccin mot covid-19. Likaså kommer provtagning av både personal och brukare 
att vara en del av vår vardag i framtiden. Till detta behöver det därför finnas 
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resurser. Vår bedömning är att detta kräver cirka en årsarbetande utbildad 
sjuksköterska vilket kostar 650 tkr inkl PO.  

Sammanfattning 

Med bakgrund av ovanstående beskrivning så ser vi att behovet att rusta 
socialförvaltningen i Timrå Kommun för ”Det nya normala” är högst aktuell.  

Vi behöver ha förutsättningar att kunna klara ökade vikariekostnader, ökade 
kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder och vaccination och provtagning. 

Coronakommissionen skriver i sitt betänkande att när det gäller smittspridning 
inom ett äldreboende betonar internationella studier särskilt vikten av god tillgång 
till skyddsutrustning, kohortvård och att snabbt identifiera smittade personer 
genom systematisk och upprepad provtagning av både personal och boende. 
Systematisk provtagning, oavsett om personerna uppvisar symtom eller inte, 
framhålls som särskilt viktigt eftersom drabbade äldre och sköra ofta har atypiska 
symtom, saknar symtom eller har svårt att kommunicera sina symtom. Där man 
provtagit brett har även personal ofta varit asymtomatiska vid provtagningstillfället. 

 

Beräknad kostnadsökning för hela ÄO, HSL samt SoO. 

  
Vikarier samt övertid ÄO/HSL                                        5 800 

000 
Vikarier SoO 439 000  

Förbrukningsmaterial  3 200 000 

Arbetskläder 400 000 

Vaccination/provtagning 650 000 

Bemanningsenheten 155 000 

SUMMA 10 644 000 
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Volymökning IFO 

IFO har under sedan 2018 hanterat en stor volymökning av inkomna 
orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. I var tredje anmälan som 
inkommit 2021 förekommer det våld vilket innebär att den per automatik leder till 
en social utredning. Under våren 2021 låg antalet utredningar på varje 
socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för förgående år. Majoriteten av de 
utredningar som går till insats blir inte en placering utan hanteras i kommunens 
egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt avslutas utan insats. 
Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehovet 
är stora. T.ex. handlar det om placeringar där det förekommit sexuellt våld mellan 
syskon, psykisk ohälsa och könsdysfori samt flertal ärenden där barn vanvårdats av 
sina föräldrar och behövt placeras utifrån den bristande föräldraförmågan. 
Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 3 000 kr till 20 000 kr 
dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt och ofta 
handlar det om mer än ett barn per familj som måste placeras.  

I de mest komplexa ärendena där det förekommer insatser från psykiatrin har 
kommunen fått till stånd ett delat kostnadsansvar med Regionen som till viss del 
hjälper upp resultatet.   

Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte haft någon 
placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett ändrat 
arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i 
egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större 
underskott.  

Nedan följer statistik över antal inkomna anmälningar och ansökningar på 
enheten. 

År 2018 2019 2020                2021 
0-12 år 497 639 628  
13-17 år 297 347 396  
Totalt 794 986 1024 1272 

 
Anledningen till den ökning vi ser för varje år är inte klargjord. De två största 
anmälarna är förskola/skola samt Regionen. Tillsammans med skolan har vi under 
flera år satsat på en gemensam process kring samverkan där information och 
utbildning inom anmälningsplikten har haft en framträdande del. Även med 
Regionen har vi en levande dialog kring samverkan, främst med barn och 
ungdomspsykiatrin. Det kan antas var en del i den ökning vi ser, dvs. att 
benägenheten att anmäla ökat från myndigheter och privatpersoner. En annan 
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aspekt kan vara att det faktiska antalet barn och unga som far illa ökar. Vad som 
avgör antalet barn far illa i ett samhälle är en ytterst komplex fråga både enskild 
och på strukturellt nivå och svaret finns inte bara hos socialförvaltningen. Klarlagt 
är dock att andelen ärenden som behöver stöd från socialförvaltningen ökar 
kraftigt och därmed också kostnaderna för de insatser som behövs för att tillgodose 
barnens rätt till en skälig levnadsnivå. Vi kan inte se någon avmattning i antalet 
ärenden som aktualiseras under första månaderna 2022 utan volymerna ligger kvar 
på fortsatt höga nivåer.    

Inom vuxenstöd har antalet ärenden inom samma tidsperiod inte ökat i samma 
omfattning enligt tabellen nedan: 

År  2018 2019 2020 2021 
Anmälningar 235 237 243 245 
Årsplaceringar HVB 10 8 8 12 
Årsplaceringar VINR 5 1 1 2 

 
Inom vuxenstöd ses däremot en ökning av den reella problematiken hos 
målgruppen som vi möter. Missbruket bland de som blir aktuell är ofta mycket 
destruktivt och balanserar ofta till att vara fatalt varför tvångsåtgärder enligt LVM 
har ökat under perioden. Det är målgruppen unga vuxna som i majoritet står för 
andelen placeringar som är kostnadsdrivande. Men även i målgruppen 65 år och 
äldre syns en ökning av antalet ärenden där mycket destruktiv alkoholkonsumtion 
kopplat till ensamhet gör att placering på institution är nödvändigt för att 
personen inte ska dö av sitt drickande. Det destruktiva missbrukat hos målgruppen 
unga vuxna är en trend som pågått under några år bakåt och där syns inte heller 
någon nedåtgående trend utan fortsätter ligga kvar på samma nivå. 

På vuxenstöd utreds även insatser kopplade mot socialpsykiatrin, där har antalet 
köpta boendeplatser SÄBO legat konstant på fyra under flera år men under 2021 
inkom flertalet ansökningar om SÄBO-plats och två nya beslut fattades så nu är 
antalet uppe i 6 externa tjänsteköp för SÄBO. Kopplat till detta genomförs nu en 
utredning om förutsättningar för att driva SÄBO i egen regi. Nedan följer en tabell 
över utfall på placeringar inom både barn och vuxna, observera att prognosen för 
2022 är osäker då endast två månader av året passerat och prognosen är linjär 
utefter dessa. I utfallet ingår alla placeringsformer, familjehem, stödboende, HVB 
och särskilt boende. Siffrorna som redovisas är i tusen kronor. 

År 2018 2019 2020 2021 prognos 2022 
Barn och unga 28 600 30 284 29 138 38 283 34 686 
Vuxna 6 798 6 413 8 355 10 642 16 807 
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Sammanfattande bedömning 

Den volymökning och kostnadsläget vi ser kopplat till denna bedöms som varaktig 
då den pågått under flertalet år. Timrå kommun är inte ensamma i denna 
utveckling utan det är något som även återspeglas bland övriga kommuner i länet. 
Det finns inga indikationer på att antalet ärenden kommer sjunka inom 
överskådlig framtid utan kommer förmodligen ligga kvar på samma höga nivåer. 
Prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse om ca 11 mkr. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-01 SN/2022:84 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Information om God och nära vård 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god 
och nära vård i vårt län.  
 
Socialnämnden får månadsvis information om arbetet med God och nära vård i samband med 
sammanträde.
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Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland 
 
 
Förslag till beslut: 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta den övergripande missbruks- och beroendeplanen. 
2. Planen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod från att beslutet fattats. 
3. Genomföra steg 1 i missbruks- och beroendeplanen under 2022.  

 
Ärendet 
Socialreko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt 
se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård. 
Syftet med uppdragsdirektivet var att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och 
föreslå utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva genomföras. Utredningen 
återredovisades i oktober år 2021. 
 
Utredningens resultat, som redovisades för socialnämnden i november, visar att det finns 
utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera områden och i synnerhet för personer med 
samsjuklighet. Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer 
uttalat uppdrag för specialistvården utifrån individer med mer stora och omfattande svårigheter. 
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt och 
specifikt.  
 
Projektledarna har tagit fram en missbruks- och beroendeplan som bygger på tre prioriteringsförslag. 
Initialt inleds arbetet med som i förslaget kallas steg 1 för att därefter komma vidare och arbeta med 
steg 2 och 3. Prioriteringsförslagen genomföras i samverkan och samplanering mellan länets 
socialtjänster och hälso- och sjukvården. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar socialrekos förslag till missbruks- och 
beroendeplan, att genomföra hela planen inom fem år samt att genomföra steg 1 under 2022. 
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar förslaget ytterligare i samband med sammanträde. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-11-16 § 160 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på Missbruks- och beroendeplan 
Konsekvensanalys prioriteringsförslag  
Konsekvensanalys sammanfattning 
Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland 2021 
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-24 SN/2022:45 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 
Protokollsutdrag till 
Socialreko 
 
Exp     /     2022 
 



Övergripande slutsatser från utredningen 211117  
Personer som ökar sitt intag av alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel har en förhöjd 
risk att utveckla ett missbruk eller beroende. Det gäller även personer som har ett missbruk eller 
beroende gällande spel om pengar. Det kan i sin tur medföra att dessa personer utvecklar olika 
psykosociala, psykiatriska och somatiska besvär. Omvänt har patientgruppen med psykiatriska 
tillstånd en större risk än den övriga befolkningen att utveckla missbruk och beroendeproblem. I 
många fall har personen med ett beroende större behov av stöd- och behandlingsinsatser från både 
kommun och hälso- och sjukvård. Insatser som bygger på en personcentrerad och nära vård är viktiga 
att kunna erbjuda för att personen ska ha en möjlighet att komma ur sitt missbruk eller beroende 
och påbörja sin förändringsprocess. 
Utredningens resultat visar att det finns utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera 
områden och framför allt för personer med samsjuklighet och personer från åldersgruppen 65 år och 
äldre. Det råder stor variation mellan hur länets kommuner och regionens primär- och specialistvård 
erbjuder och använder screening- och bedömningsinstrument, psykosociala behandlings- och 
stödinsatser utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Inom länets kommuner är det individ- och 
familjeenheterna som i hög grad ansvarar för området och som i större utsträckning följer 
de rekommenderade insatserna än regionens primär- och specialistvård. Här skulle även äldre – och 
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri behöva se över hur de rekommenderade insatserna kan 
utvecklas inom den egna verksamheten, i samarbete med andra inom socialtjänsten samt med 
primärvård och specialistvård inom regionen.  
 
En orsak till låg eller ingen användning av de rekommenderade insatserna inom regionens primär- 
och specialistvård är att inte finns någon verksamhet som har ett samlat uppdrag för att hjälpa de 
målgrupper som är aktuella för rapportens uppdrag.   
Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer uttalat uppdrag 
för specialistvården utifrån de med mer stora svårigheter.  
Specialistvården inom regionen använder dock i hög utsträckning Socialstyrelsens rekommenderade 
medicinska insatser, däremot saknas öppenvårdsinsatser för gruppen med omfattande 
samsjuklighet.   
Ett av utvecklingsområdena som föreslås är att regionen ger en verksamhet ett mer samlat 
uppdrag för specialiserade insatser inom både sluten- och öppenvård. Det skulle kunna ge dessa 
individer en bättre sammanhållen vård och tydliggöra att regionen måste ta ett större ansvar även 
för personer som har ett pågående missbruk och beroende. Inom regionen behöver insatserna 
läggas på fler nivåer utifrån problematikens omfattning.   
 
För målgruppen personer med samsjuklighet erbjuds i stort sett inga av de rekommenderade 
metoderna, varken av individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt 
socialpsykiatri inom socialtjänsten eller primär- och specialistvård. Här finns således stora 
förbättringsbehov hos båda huvudmännen, dock i samarbete med länets elevhälsa och 
ungdomsmottagningar.   
 
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt 
och specifikt.    
   
Utgångspunkter för det fortsatta arbetet   
Förslag till fortsatt process för att gemensamt utveckla en stabil organisering av länets missbruk och 
beroendevård, den behöver ha sina utgångspunkter i den gemensamma målbilden för God och nära 
vård och så långt möjligt harmonisera med förväntade förändringar av lagstiftningen inom 
området (Samsjuklighetsutredningen). Utvecklingen bör präglas av en gemensam syn på 
prioriteringar, kostnadseffektivitet, vara långsiktigt hållbar och ska generera ett stort värde för de 
som har behov av insatserna och de som finns i dess närhet t.ex. anhöriga och närstående.     
  



Del 2. STRUKTUR och INNEHÅLL   
Utredningen visar på brister inom främst hälso- och sjukvårdens olika vård och insats 
nivåer där personer med ett risk- och missbruk eller beroende av substanser och/eller spel om 
pengar befinner sig. Dessa grupper återfinns inom flera av socialtjänsten och hälso- och 
sjukvårdens verksamheter. Det innebär att de förslag på fortsatt process innefattar följande 
verksamheter inom kommunens socialtjänst: individ och familjeomsorg, äldre -, 
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri. När det gäller regionens hälso- och sjukvård är 
det såväl primärvårdsnivån som specialistnivån som omfattas.   
Gränssnittet är otydligt mellan primärvård och specialistvård när det kommer till att hjälpa en person 
som har medelsvåra till stora och omfattande svårigheter. Här behöver ansvaret för medicinska, 
psykologiska och psykosociala insatser tydliggöras mellan primärvården och 
specialistvården, samt hur samverkan och samarbetet skall utformas för att rätt insats ges av rätt 
verksamhet från socialtjänsten. Nedan illustreras uppdrag och nivå av samlade insatser som 
primärvård, specialistvård och socialtjänst behöver utveckla både internt och i samverkan.   

     
När det gäller personer som har stora och omfattande svårigheter och följder av sitt 
beroende, exempelvis vid samsjuklighet, ska specialistvården och socialtjänsten (individ och 
familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) erbjuda insatser och ta ansvar 
och samverka med varandra för en personcentrerad och sömlös vård.    
När det gäller personer med medelsvåra svårigheter delas ansvaret att erbjuda behandlingsinsatser 
och samverka för en samplanering tillsammans med socialtjänsten (individ och familjeomsorg, äldre -
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) mellan regionens primärvård och specialistvård. Här 
behöver gränssnittet gällande ansvar, roller och mandat mellan primärvården och 
specialistvården tydliggöras.     
När det gäller lindriga svårigheter ligger ansvaret att erbjuda behandlingsinsatser och samverka för 
en samplanering tillsammans med socialtjänsten (individ och familjeomsorg, äldre -, 
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) hos primärvården. Här behöver nämnda verksamheter 
inom socialtjänsten och primärvård skapa samverkan och samplanering för att kunna erbjuda 
personer personcentrerad och sömlös behandling och stöd.   
 
   

•Specialistvård: Psykiatri och infektionsklinik

•Socialtjänst: Individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri.

Prio - steg 1

Stora och omfattande svårigheter

•Specialistvård och Primärvård:Psykiatri och utsedda HC med riktat uppdrag

• Socialtjänst: Individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri.

Prio - steg 2

Medelsvåra 

•Egenvård 

•Primärvård

•Stödgrupper

•Socialtjänst

•Civilsamhället

Prio - steg 3

Lindriga



   

En stegvis utveckling av missbruk och beroendevården förordas både ur en ekonomiskt och 
kompetensmässigt beaktande, syftet är att bygga upp en stabil organisering och inte greppa 

över hela området på en och samma gång. Prioriterade förslag bygger på befintliga strukturer.     
 
Steg 1    
I det första steget föreslås att fokus läggs på utvecklingen av insatser till den grupp som utredningen 
visar att både regionen och kommunerna har begränsade förutsättningar att möta upp behovet för. 
Det är personer som har ett beroende med omfattande problematik där flera livsområden påverkas, 
det vill säga samsjuklighet. Det innebär att vi föreslår dessa aktiviteter:    

• Utveckla ett länsövergripande beroendeteam kopplad till psykiatriska verksamheten (avd. 
7) Sundsvalls sjukhus som bistår hela länet som ett kunskapscentrum och kan ge 
vägledning/stöd till regionens vårdverksamheter och länets 7 kommuner   

• Införande av sprututbytesprogram likt det region Jämtland/Härjedalen med hemvist 
Infektionskliniken, Sundsvall. På sikt ska satellitmottagningar arbetas ut på särskilda 
hälsocentraler i länet.  

• En fortsatt utveckling av SPOT team i södra delen av länet.  

• Utöka samtliga SPOT-teamens uppdrag till att även gälla aktuell målgrupp. Tillskapa mer 
multidisciplinära SPOT teamen genom att utöka med resurser från socialtjänstens.  

• Gemensamma utbildningssatsningar där Socialstyrelsens rekommenderade insatser inom 
området missbruk och beroende anordnas på årsbasis utifrån ett kompetenshjul.  

Steg 2    
I steg 2 föreslår vi att arbetet fokuserar på två delar. Dels på att utarbeta förslag på vilka 
förebyggande och tidiga insatser på primärvårdsnivå som behöver förstärkas eller utvecklas 
(såsom arbetssätt och verksamhetsinnehåll), dels på att införa anpassade former för att möta 
behoven på rätt nivå.  
  
Steg 3    
I steg tre ser vi att förebyggande och tidiga insatser är av vikt att utveckla. Här är handlar det i första 
hand om att utforma information till allmänheten och medarbetare som kan vara till stöd och hjälp i 
ett tidigt skede. Vi föreslår följande aktiviteter: 

1

Beroende med omfattande 
problematik där flera 
livsområden påverkas

2

Beroende med låg till 
måttlig problematik finns -
där delar av livsområden 

påverkas 

3

Högkonsumtion eller 
riskbeteende där 

problembilden inte är 
omfattande eller mindre 

påverkan i det dagliga livet 



• Utforma lättillgänglig informationen om exempelvis hjälp och stöd som finns att tillgå inom 
respektive organisations verksamheter samt informera om självhjälpsprogram, utforma 
kognitivt digitalt stöd för att kunna sprida information.  

• Utvecklat självhjälpsaktivitet/egenvård genom att upprätta fler behandlingslinjer inom 
området risk-missbruk och beroendeområdet 

• Utveckla arbetet med och samverkan kring tidiga förebyggande insatser inom  
- Primärvård 
- Skolhälsovård 
- Ungdomsmottagningar  
- Stödgrupper 
- Civilsamhälle   
- Socialtjänst 

 
Nedan beskrivs de förutsättningar som vi som projektledare bedömer vara viktiga för att kunna 
omsätta utredningens slutsatser och de prioriteringar som blir aktuella att genomföra. 
  

• Det behöver finnas en politisk enighet inom och mellan regionen och länets kommuner 
att missbruk och beroendevården i länet är en gemensam angelägenhet som 
behöver prioriteras och utvecklas.  

• Det behöver fortsätta ske en kontinuerlig dialog och samverkan med länets brukarråd i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.    

• Utforma samverkansstrukturen i länet utifrån att missbruk och beroende samt psykisk hälsa 
är ett fokusområde i stället för som i nuläget två .  

• Tillsätt en länssamordnarfunktion inom regionen som tillsammans med länssamordnaren för 
länets kommuner driver utvecklingen av det gemensamma arbeten framåt.  

• Skapa en robust organisering för att planera och genomföra gemensamma utbildningar inom 
kunskapsområdet 

• Använd de länsgemensamma statsbidragen inom området psykisk hälsa till riktade 
insatser som syftar till att utveckla missbruk och beroendeområdet i länet 
samt finansiera beslutade utvecklingsaktiviteter    

• För att få kunskap om ifall de utvecklings- och prioriteringsarbeten som beslutas genomföras 
genererar nytta och ge de effekter som både brukare, profession och organisationerna 
eftersträvar, behöver följeforskning kopplas till arbete, exempelvis kommunernas egen 
forskningsenhet inom FoU Västernorrland och regionens forskningsenhet.  
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Konsekvensanalys missbruk och beroendeutredning 

prioriteringsområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inledning  
Insatser i form av vård, behandling och stöd för personer med missbruk och beroende av substanser, 

spel om pengar och samsjuklighet är ett gemensamt ansvar och uppdrag för kommunens socialtjänst 

och regionens hälso- och sjukvård. Samsjuklighetsreformen (SOU 2021:93) visar på stor ojämlikhet i 

landet för gruppen med samsjuklighet missbruk, beroende och psykisk ohälsa. 

Social ReKo gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge 

samt se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och 

beroendevård. Syftet med uppdragsdirektivet är att få en gemensam bild av länets missbruks- och 

beroendevård och föreslå utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva 

genomföras. 

Utredningens övergripande slutsatser och utgångspunkter påvisar behov av att socialtjänsterna och 

hälso- och sjukvården i länet utvecklar insatser och samverkan för personer med 

beroendeproblematik. Utifrån det har tre prioriteringsförslag tagits fram, varav det första har högst 

prioritet då det innefattar samsjuklighetsgruppen med omfattande problem.  

Arbetet med konsekvensanalysen utifrån ett socialtjänstperspektiv har genomförts av en 

arbetsgrupp bestående av följande representanter: 

• Louise Zetterlund enhetschef Timrå kommun 

• Solbritt Höglund enhetschef Härnösand kommun 

• Birgitta Andersson Sollefteå Kommun 

• Jeanette Ching Fredriksson Örnsköldsviks kommun 

• Malin Schedin Örnsköldsviks kommun 

Camilla Carpholt, Kommunförbundet Västernorrland, har varit sammankallande och samordnat 

arbetet. 

De förslag som arbetsgruppen har haft att ta ställning till i konsekvensanalysen är följande:  

• Utveckla ett länsövergripande beroendeteam kopplad till psykiatriska verksamheten. 

• Utökade uppdrag till SPOT-verksamheterna  

• Multidisciplinärt SPOT team  

• Utifrån smittskyddssynpunkt införa sprututbytesprogram  

• Utforma och samplanera gemensamma utbildningar för kommunernas och regionens 

medarbetare 

Förslagen omfattar följande verksamheter inom Region Västernorrland: Psykiatriska 

länsverksamheten (Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik) och Infektionskliniken/Medicinkliniken (i första 

hand Sundsvall). Och för kommunernas socialtjänster omfattas följande 

verksamhetsområden: individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt 

socialpsykiatri.  

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen ser fördelar med och ställer sig positiva till de förslag som lagts inom ramen för 

prioriteringsområdet. Dock finns utmaningar som beskrivs mer detaljerat under varje förslag.  

Generellt ser arbetsgruppen utmaningar i hur utvecklingsarbetet kommer att prioriteras och arbetas 

med inom hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter och länets socialtjänster. Framför allt när 

det gäller vårdnivåer på både primär- och specialistvård och intern samverkan samt intern samverkan 

inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Det kommer bli avgörande för hur 

utvecklingsarbetet kommer fortskrida och kunna implementeras. En annan utmaning är att parallella 

processer påbörjas inom missbruk och beroendeområdet som inte ligger i linje med det arbete som 

prioriteras här.  

Prioriteringsförslagen behöver genomföras i samverkan och samplanering mellan länets 

socialtjänster och hälso- och sjukvården. Politiker och chefer, tillsammans med sina medarbetare, 

behöver påvisa och lyfta fram det delade ansvaret för att personer med beroende och samsjuklighet 

ska få stöd och behandling och att samplanering och samverkan ska vara självklart även för denna 

målgrupp.  

Utifrån ett implementeringsperspektiv anser arbetsgruppen att utvecklingsarbetet ska ses ur ett 

långsiktigt perspektiv och innefatta en genomarbetat plan för hur förslagen ska följas upp och vem 

som ansvarar för uppföljningen. Det bör finnas en tidsplan kopplat till arbetet. Arbetsgruppen vill 

betona att de frågor som kopplas till uppföljning samt eventuell följeforskning bör inrymma följande 

delar: har det blivit verkstad av planen, fungerar det som var tänkt, om inte det fungerar – varför 

fungerar det inte, vad behöver förändras? Vad har vi glömt att beakta? Vad finns kvar att beakta? 

Det behöver finnas ett ledningssystem som styr utvecklingsarbetet både i teorin och praktiken. I 

teorin innebär bland annat rutiner gällande dokumentation av vilka aktiviteter som ska genomföras, 

samt på vilket sätt de ska genomföras. I praktiken behöver det lokala och regionala 

utvecklingsarbetet prioriteras och förutsättningar att bedriva arbetet skapas, både för chefer och 

medarbetare.  

Representanterna i arbetsgruppen ser gärna att de tillsammans med övriga kollegor i chefsnätverket 

inom missbruksområdet även fortsättningsvis är en del av kommande utvecklingsarbeten inom 

missbruks och beroendeområdet.  



 

 

 

Utveckla ett länsövergripande beroendeteam kopplad till psykiatriska verksamheten 
Förslaget bygger på en utökning av beroendeverksamhet vid avdelning 7, Sundsvalls sjukhus till att 

bli ett beroendeteam bestående av två samordnarfunktioner och läkare. När det gäller 

samordnarfunktionen innebär det att den utökas från en till två. Förslaget innebär att nya 

arbetsuppgifter och arbetssätt ska kunna ingå i funktionen, som att vara en spindel i nätet för 

planeringar av in- och utskrivningar från hela länet. En permanentning och förstärkning av 

personalgruppen och funktionen innebär även att avdelning 7 kan arbeta för att ha öppet för 

abstinensbehandling även sommartid vilket skulle bidra till en ökad patientsäkerhet.  

Beroendeteamet ska fungera som ett kunskapscentrum och medicinskt centra med 

satellitverksamheter i länets SPOT teamen. Genom att öka koncentrationen av kompetens på 

avdelning 7 ökar möjlighet att vara konsultativt, stödjande och bedriva planerad verksamhet. 

Beroendeteamet ska även samverka med det länsomfattande sprututbytesprogram som föreslås, 

med utgångspunkt från infektionskliniken, och med primärvården. På så sätt stärks förutsättningarna 

för socialtjänsten och specialistpsykiatrin att samordna och samplanera utifrån ett personcentrerat 

arbetssätt. 

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
En tillsättning av ett beroendeteam där även sprututbytesprogram, Laro och SPOT team samverkar 

innebär en tydligare samverkansstruktur för socialtjänsten som kommer gynna klienterna som är i 

behov av stöd och hjälp för sitt missbruk eller beroende.  

Genom att tillsätta två samordnare inom avd. 7 blir de insatser och samarbete som erbjuds genom 

funktionen mindre sårbar. Ytterligare fördel vore att dela upp samordnarfunktionens kontaktområde 

på följande sätt: en för Ångermanland och en för Medelpad. I praktiken skulle det medföra 

kontinuitet och fast vårdkontakt för både klienter och socialtjänst när det gäller planering och 

utförande av insatser.  

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
Uppdraget för beroendeteamet behöver vara tydligt och förankrat inom regionens primär – och 

specialistvårds verksamheter samt respektive verksamhets vårdnivå. Det gäller även för 

socialtjänstens verksamheter, framför allt de som inte arbetar närmast klienter med missbruk eller 

beroende. Annars finns risk att de personer som söker hjälp och stöd alternativt bedöms ha behov 

inte får tillgång till insatser som de behöver och har rätt till.   

Förslaget om att tillskapa ett beroendeteam behöver tas i sin helhet, framför allt möjligheten att 

erbjuda abstinensbehandling under sommartid.  Allt fler HVB har inte abstinensbehandling på grund 

av kostnadsskäl, vilket medför att socialtjänsten kan komma att behöva välja dyrare HVB än vad som 

var tänkt initialt. Risken är fortsatt ökade kostnader för socialtjänsten vad gäller placeringar, insatser 

som hälso- och sjukvård har betalningsansvaret för.   

Om förslaget inte tas i sin helhet behöver avtal gällande ovanstående kostnader skrivas mellan 

regionens hälso- och sjukvård samt länets socialtjänster. 

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
Det är viktigt att utvecklandet av beroendeteamets nya arbetssätt får ta tid samt att 

implementeringsfasen har ett tydligt uppdrag som följs upp regelbundet. Utgångspunkten ska vara 



 

 

att teamets funktioner ska vara permanenta. Tidsaktivitetsplan, implementeringsplan och 

riskanalyser ska ingå i planeringsarbetet och utformas gemensamt.  

Arbetsgruppen föreslår att utvecklingsarbetet utgår från en gemensam målbeskrivning som 

dokumenteras och följs upp. Syftet med uppföljningen är att se vilken nytta utvecklande av ett 

beroendeteam med nytt arbetssätt har för klient/patient; profession och samhälle. I utarbetandet av 

beroendeteamets uppdrag behöver även tydliggöras vilka delar som ska följeforskas på. 

Det måste finnas tid för att utforma en genomarbetat plan för hur beroendeteamet och dess 

arbetssätt ska följas upp, vem som ansvarar för uppföljningen samt en tidsplan kopplat till arbetet. 

Arbetsgruppen vill betona att de frågor som kopplas till uppföljning samt eventuell följeforskning ska 

kopplas ska inrymma följande: Har det blivit verkstad av planen, fungerar det som var tänkt, om inte 

det fungerar – varför fungerar det inte, vad behöver förändras? Vad har vi glömt att beakta? Vad 

finns kvar att beakta?  

  



 

 

 

Utveckla ett SPOT team i södra delen av länet 
Förslaget att utveckla ett SPOT team i Sundsvall syftar till att erbjuda stöd och hjälp till personer med 

en mer betydande problematik som behöver hälso- och sjukvårdens stöd och hjälp för sitt beroende 

och för gruppen med psykiatrisk samsjuklighet. Syftet är att den patientgruppen, som har 

omfattande svårigheter inte ska bli exkluderad eller marginaliserad utifrån vårdgivarens ansvar. 

Utvecklingen innebär för patienten en mer individuellt anpassad vårdform med möjlighet till tät 

kontakt utifrån behov. Redan idag bedrivs liknande team i Sollefteå och Örnsköldsvik.   

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till att utveckla ett SPOT team i södra länsdelen samt att vård och 

stöd utvecklas i syfte att komma närmare patienten och undvika onödig heldygnsvård. 

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
Utmaningen som ses är det geografiska området som södra länsdelen innebär. Ett team som ska 

arbeta med patienter från fyra demografiskt skilda kommuner. Det är av vikt att hänsyn tas till de 

olika förutsättningar som respektive kommuns socialtjänst har och att det finns en flexibilitet från 

regionens håll att möta dem. Se vidare förutsättningarna för att tillskapa multidisciplinära SPOT 

team. 

Även remitteringsförfarandet till SPOT teamet kommer att behöva anpassas utifrån lokala 

förutsättningar. Exempelvis finns inom några av kommunerna ett antal privata aktörer inom 

primärvården, vilket behöver tas hänsyn till i utvecklandet av remitteringsförfarandet. 

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
SPOT teamet i södra ska vara öppenvård för fyra kommuner så det är av vikt att alla kommuner får 

hjälp och inte bara en. Förutom att lokala förutsättningar behöver tas hänsyn till är även av vikt att 

samverkan utgår ifrån individers levnadsförhållande samt geografiska förutsättningar för socialtjänst 

och hälso- och sjukvård att kunna erbjuda stöd.  

Det kommer bli viktigt att länets hälso- och sjukvård och socialtjänsten gemensamt definierar och 

utformar den personcentrerade och nära vården. Exempelvis blir digitala lösningar mycket viktiga att 

tänka in i arbetet – både vad gäller besök och behandling/stödinsatser.  

Utöka samtliga SPOT-teamens uppdrag till att även gälla aktuell målgrupp. 
Förslaget att utveckla befintliga SPOT-teams uppdrag till att omfatta även patienter med ett 

beroende innebär en effektiv och personcentrerad vårdform även för gruppen med samsjuklighet. 

Hit hör även LARO – patienter. Vård och behandling kan i större utsträckning genomföras utifrån den 

enskilde patientens behov och utifrån en förebyggande ambition. Förhoppningen är att 

slutenvårdsepisoder för de aktuella patienterna därmed kommer att minska, samt att den slutenvård 

som ändå måste tillgripas blir så kortvarig som möjligt. Det nya uppdraget ligger helt i linje med 

länets ambition gällande att utveckla arbetssätt utifrån God och nära vård.  

Samtliga SPOT team (inkluderat södra delen) skulle ha beroendeteamet vid avdelning 7 som 

uppdragsgivare när det gäller patienter med beroendeproblematik och därmed kunna erbjuda 

patientgruppen öppna vårdformer i högre utsträckning. Planerad och till viss del akut provtagning på 

medicinska grunder föreslås kunna kopplas till avdelning 7 och SPOT teamen.  



 

 

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
Arbetsgruppen ser fördelar med att uppdraget utökas till att omfatta personer med ett beroende och 

att vård och behandling i större utsträckning genomförs utifrån den enskilde behov och utifrån en 

förebyggande ambition. 

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
Uppdraget ska vara tydligt definierat gällande de behovsgrupper som ingår dvs personer med 

samsjuklighet av somatisk, beroende- och psykiatriskt sjukdomstillstånd. Teamets insatser ska inte 

kunna villkoras, vilket till exempel innebär att de även ska ta emot personer som är i aktivt beroende 

då det är en del av sjukdomstillståndet. Insatserna måste ske samtidigt och koordineras med 

socialtjänstens och andra aktörers insatser som tex boende och stöd i boendet, sysselsättning och 

ekonomi samt stöd i föräldraskapet 

Viktigt att lyfta upp och arbeta med eventuella omständigheter som kan inträffa när en diagnos ska 

sättas så att det inte blir stigmatiserande utan sker utifrån arbetsallians. Exempelvis vid hot från 

patienter. Om diagnos inte sätts behöver det vara tydligt dokumenterat orsak till att diagnos inte 

satts.  

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
Arbetsallians är en nyckelfaktor vilket innebär att det kommer ställa höga krav på de medarbetare 

som ska ingå i teamet. Här ingår förutom kompetens om och kunskap kring målgrupperna även en 

vilja och ett intresse att arbeta med och för målgrupperna. Det kommer vara A och O och av stor 

betydelse för att teamet ska kunna arbeta både förebyggande och motiverande. Det gäller samtliga 

funktioner inom SPOT samt även Beroendeteamet.  

En länsgemensam avvikelsehanteringsplan ska upprättas och implementeras i syfte att vara till stöd i 

situationer där parterna inte är överens, exempelvis vid olika bedömningar gällande den enskildes 

behov och avgränsningar för målgruppen.  

  



 

 

Tillskapa multidisciplinära SPOT teamen genom att koppla på resurser från 

socialtjänsten. 
Förslaget innebär att SPOT teamens nuvarande uppdrag utökas till att även inkludera personer med 

samsjuklighet, vilket medför att gruppen med omfattande svårigheter blir inkluderad och risken för 

utträngningseffekter minskar. Bemanningen inom teamen ska kompletteras med personal från 

socialtjänsten, såsom socialsekreterare, behandlare och personal som utför stödinsatser (exempelvis 

Case managers, boendestöd).    

Förändringarna medför att hälso- och sjukvården och socialtjänsterna i länet tillsammans kan arbeta 

med att säkerställa vad var och en kan erbjuda, vad som bör erbjudas gemensamt och hur samverkan 

ska ske. På så sätt möts och erbjuds personer med samsjuklighet en sammanhållen insatsprocess 

utifrån individens hela livssituation, både ur ett personcentrerat och resurseffektivt sätt. Det ligger 

även i linje med de inriktningsförslag gällande integrerade verksamheter som 

samsjuklighetsreformen föreslår. 

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
Bra att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsterna i länet. Viktigt är att i 

utvecklingen av nytt arbetssätt i och med den nya målgruppen sker i samverkan, med fördel genom 

enhetschefnätverket för missbruksområdet. De funktioner som arbetsgruppen ser ska ingå är 

myndighetsutövande samt stöd. 

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
Representation från samtliga socialtjänster i länet är en förutsättning för att teamet ska ha ett lokalt 

anpassat arbetssätt vilket kan komma att bli en utmaning. 

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
Det är svårt i förväg att göra en bedömning hur mycket procent som respektive funktion från 

socialtjänsten ska inneha i teamet. En viktig parameter i beräkningen som påverkar är hur 

samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten utvecklas och förbättras. En annan 

parameter är att det på förhand inte går att förutse hur många ärenden som kan bli aktuella för 

teamet. Arbetsgruppens beräkning utgår ifrån respektive representants egen kommun samt befintlig 

ram.  

 Timrå, Sollefteå och Kramfors  10% socialsekreterare 62 000kr/år 

   10% stödfunktion 50 000kr/år 

Härnösand   15% socialsekreterare 93 0000kr/år 

   15% stödfunktion 75 000kr/år 

Örnsköldsvik   20% socialsekreterare 124 000kr/år 

   20% stödfunktion 100 000kr/år 

 

 

 

 



 

 

Utifrån smittskyddssynpunkt införa sprututbytesprogram 

Förslaget bygger på att regionens hälso- och sjukvård starta upp ett sprututbytesprogram vid 

infektionskliniken i Sundsvall, liknande det som startats upp i Region Jämtland/Härjedalen. Syftet 

med förslaget är att minimera riskerna för svåra infektioner och hindra blodsmitta samt minska ned 

på målgruppens inneliggande vård och behandling. I en förlängning innebär förslaget även att 

funktion flyttas ut till vissa hälsocentraler med särskilt uppdrag för att underlätta för den aktuella 

målgruppen.  

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
En viktig insats för klienter/patienter som tillhör målgruppen. För professionen verksamma inom 

programmet blir det enklare att närma sig målgruppen och arbeta utifrån anknytning och 

motiverande arbetssätt. Positivt ur klient- och patientperspektiv. Bra utgångspunkt att skapa 

anknytning, arbetsallians och påbörja ett motiverande arbetssätt.  

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
En förutsättning är att programmet utlokaliseras i länet enligt förslaget om satellitmottagningar. 

Insatsen/programmet får inte vara villkorat utan ska vara tillgänglig för de som vänder sig till 

programmet. 

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
Att likt region Jämtland/Härjedalen även tänka in andra professioner som det kan vara av vikt att 

målgruppen möter. Noga överväga utformning av lokal för programmet ex skulle samlokalisering likt 

ungdomsmottagningen kunna vara ett exempel. 

Utforma och samplanera gemensamma utbildningar för kommunernas och regionens 

medarbetare 
Förslaget innebär att båda huvudmännen gemensamt satsar på kompetenshöjande insatser som är 

rekommenderade för de medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med målgruppen och dess 

anhöriga och närstående.  Att skapa gemensamma utbildningsarenor underlättar för medarbetare 

att knyta kontakter med varandra vilket också bidrar till att höja kunskapsnivån både inom och 

mellan arbetsplatser och verksamheter. Det blir dessutom en bättre kontinuitet avseende insatserna 

eftersom det ibland kan vara svårt att särskilja stöd och behandling. 

Arbetsgruppen ser följande fördelar 
För att stödja personer med beroende och/eller samsjuklighet krävs, förutom insatser både på 

individ-, nätverks- och samhällsnivå, även ett gemensamt förhållningssätt och värdegrund. Här är det 

av vikt att även chefer och stödfunktioner inom respektive verksamhetsfält och organisation 

inkluderas i de gemensamma utbildningar som utformas och planeras. 

Arbetsgruppen ser följande utmaningar 
Att arbetet med en gemensam värdegrund och förhållningssätt inte blir verksam i praktiken och att 

den kunskap som idag finns inom området inte anammas. 

Arbetsgruppen anser att följande är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling och/eller 

implementering 
Förutom de rekommenderade metoderna inom området missbruk och beroende behöver även 

utbildningar som rör exempelvis samverkan och samarbete, hot och våld, förhållningssätt och 

värdegrundsarbete också genomföras. I de utbildningar som genomförs ska upplägget vara 

processinriktat, med fördel ska fallbeskrivningar användas. 



Konsekvensanalys 
 

 Fördelar som 
arbetsgruppen ser 
utifrån 
prioriteringsförslaget 
 

Utmaningar som 
arbetsgruppen ser 
utifrån 
prioriteringsförslaget 

Viktigt att tänka på vid 
implementering/utvecklande 
av aktuella 
prioriteringsförslag 

Funktioner föreslås 
ingå från 
socialtjänsten i 
regionens Spot tema 
(heltid/deltid; 
kostnad på ett år) 
 

Utveckla ett länsövergripande beroendeteam 
kopplad till psykiatriska verksamheten (avd. 
7) Sundsvalls sjukhus som bistår hela länet 
som ett kunskapscentrum och kan ge 
vägledning/stöd till regionens 
vårdverksamheter och länets 7 kommuner   

 

Positiva till att utveckla 
ett länsövergripande 
beroendeteam 

Att utvecklingsarbetet 
inte får tid och resurser 
 
Blir i projektform - inte 
permanent verksamhet 
 
 

Genomföra 
utvecklingsarbetet i sin 
helhet för att skapa den 
samverkansstruktur som 
krävs 
 

 

 
Införande av sprututbytesprogram likt det 
region Jämtland/Härjedalen med hemvist 
Infektionskliniken, Sundsvall. På sikt ska 
satellitmottagningar arbetas ut på särskilda 
hälsocentraler i länet. 

 

Positiva till att länet får 
ett 
sprututbytesprogram 

 Ser med fördel att det blir 
satellitverksamheter i resten 
av länet 

 

En fortsatt utveckling av SPOT team i södra 
delen av länet.  

 

Positiva till en fortsatt 
utveckling av SPOT 
team i södra delen av 
länet 

Geografisk stort 
område – hur lösa? 
 
Lokalt anpassats 
arbetssätt? 
 
 

SPOT teamet i södra ska vara 
öppenvård för 4 kommuner – 
viktigt att alla kommuner får 
hjälp och inte bara en. 
 
 

 



Utöka samtliga SPOT-teamens uppdrag till 
att även gälla aktuell målgrupp.  

 
 

Positiva till att utöka 
SPOT-teamens uppdrag 

Risk att det blir ett 
tolkningsföreträde av 
hälso- och sjukvården  
 
Inte ha villkorade 
insatser 
 
 

Införa ett biopsykosocialt 
perspektiv  
 
Tydliggöra 
uppdraget/uppdragen för 
SPOT teamen så att det inte 
blir att 
samsjuklighetsgruppen faller 
mellan stolarna. 
 

 

Tillskapa multidisciplinära SPOT teamen 
genom att utöka med resurser från 
socialtjänstens.  

 

Positiva till att tillskapa 
ett multidisciplinärt 
team 

Resurstillsättning när 
antalet ärenden inte är 
klarlagda 

Vara realistisk i tillsättningen i 
början. 
 
Utöka utifrån behov av 
resurser. 
 
Resurser från samtliga 
kommuner ska ingå i teamen 

Respektive kommun 
tillsätter resurser.  
 

Gemensamma utbildningssatsningar  
 

 

Positiva till att 
utbildningsinsatser 
genomförs gemensamt 
 

Även chefer och 
stödfunktioner ska 
utbildas 

Tänka in även utbildningar, 
workshops mm inom ex 
samverkan, samarbete, 
förhållningssätt, värdegrund 
mm 
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Sammanfattning 
Personer som ökar sitt intag av alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel har 

en förhöjd risk att utveckla ett missbruk eller beroende. Det gäller även personer som har 

ett missbruk eller beroende gällande spel om pengar. Det kan i sin tur medföra att dessa 

personer utvecklar olika psykosociala, psykiatriska och somatiska besvär. Omvänt har 

patientgruppen med psykiatriska tillstånd en större risk än den övriga befolkningen att 

utveckla missbruk och beroendeproblem. I många fall har personen med ett beroende 

större behov av stöd- och behandlingsinsatser från både kommun och hälso- och sjukvård. 

Insatser som bygger på en personcentrerad och nära vård är viktiga att kunna erbjuda för 

att personen ska ha en möjlighet att komma ur sitt missbruk eller beroende och påbörja sin 

förändringsprocess. 

Social Reko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt 

nuläge samt se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk 

och beroendevård. Syftet med uppdragsdirektivet är att få en gemensam bild av länets 

missbruks- och beroendevård och föreslå utvecklings- och förbättrings satsningar som kan 

komma att behöva genomföras. Arbetet har genomförts av två projektledare, en från 

regionen och en från Kommunförbundet, samt en styrgrupp med representation från 

kommunens socialtjänst samt regionens primär- och specialistvård. Även en översyn och 

revidering av länsöverenskommelsen inom missbruk och beroende området ingick. Det 

revideringsarbetet kvarstår och kommer genomföras utifrån de beslut som Social ReKo 

fattar. 

Resultatet av uppdragsdirektivet visar att det finns stora utvecklingsbehov och 

förbättringsområden. Trots att båda huvudmännen har ansvar för de målgrupper som 

kartlagts, finns stor variation mellan vad länets kommuner kan erbjuda och vad regionens 

primär- och specialistvård erbjuder. Länets kommuner använder i större utsträckning de 

screening- och bedömningsinstrument, psykosociala behandlings- och stödinsatser som 

rekommenderas av Socialstyrelsen. För regionens primär- och specialistvård är det tvärtom 

dvs användningen är låg och merparten av insatserna erbjuds inte alls. Framför allt är det 

inom primärvården som utbudet behöver utvecklas. Regionen använder dock i hög 

utsträckning Socialstyrelsens rekommenderade medicinska insatser. 

En orsak är att det idag inte finns någon verksamhet inom regionens primär- och 

specialistvård som har ett samlat uppdrag för att hjälpa de målgrupper som är aktuella för 

den här rapporten. Ett av utvecklingsområdena som föreslås är att regionen ger en 

verksamhet ett mer samlat uppdrag. Det skulle kunna ge dessa individer en bättre 

sammanhållen vård och tydliggöra att regionen måste ta ett ansvar även för personer som 

har ett pågående missbruk och beroende.  

För målgruppen personer med samsjuklighet erbjuds i stort sett inga av de 

rekommenderade metoderna, varken av länets kommuner eller primär- och specialistvård. 

Här finns således stora förbättringsbehov hos båda huvudmännen, dock i samarbete med 

länets elevhälsa och ungdomsmottagningar. Personer från åldersgruppen 65 år och äldre är 
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en grupp som har kommit att bli alltmer hjälpsökande. Här behöver samarbetet mellan 

huvudmännen gällande bland annat äldreomsorgens insatser utvecklas och förbättras. 

Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både 

generellt och specifikt. Några av de förslag som rekommenderas är 

• dels kompetenshöjning bland medarbetare inom både kommun och region när det 

gäller utbudet av vård-, stöd- och behandlingsinsatser inom regionens verksamheter 

och samverkan och samplanering mellan kommun och region.  

• dels gemensamma utbildningar, nya arbetssätt, utökning av vårdplatser för personer 

med beroende och samordning av insatser för att skapa en sammanhållen 

insatsprocess via multiprofessionellt team. 

Våra förslag ska ses som ett stöd för politiker och tjänstemän inom länets kommuner och 

Region Västernorrland att skapa och utveckla en kunskapsbaserad missbruks- och 

beroendevården i länet utifrån god och nära vård med fokus på personcentrering. För 

hjälpsökande länsinnevånare i Västernorrland innebär förslagen att varje person, utifrån 

sina behov, får rätt insats, vid rätt tidpunkt, av rätt verksamhet och organisation. Vilket i sin 

tur skapar bästa effektiva omhändertagande nivå utifrån ett patientbehov, så kallat BEON.  
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Förkortningar  
I rapporten förekommer ett antal förkortningar av lagar, nationella strategier samt 

verksamheter. För att underlätta för läsare kommer nedan en kortare sammanfattning och 

beskrivning av dessa:  

ANDT= Alkohol, narkotika, dopning och Tobak: En regeringsstrategisk samhällssatsning för 

att minska skador och förekomst av narkotika och dopning. 

BUP= Barn- och ungdomspsykiatri 

CAN= Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

FHM= Folkhälsomyndigheten  

HSL= Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

HVB = Hem för vård och boende. Verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran 

LARO= Läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende 

LRV= Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård   

LPT= Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LVU= Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LVM= Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

NPO = Psykisk Hälsa= Nationellt programområde för psykisk hälsa 

SIP= Samordnad individuell plan 

SoL= Socialtjänstlag (2001:453) 

SiS= Statens institutionsstyrelse. Bedriver hem för vård och boende med individuellt 

anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och 

vuxna med missbruksproblem. De tar även emot ungdomar dömda till sluten ungdomsvård 

SOSFS= Socialstyrelsens författningssamling 

SPOT= Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam 

VIP= Vård- och insatsprogram inom hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning 
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Inledning  
För att kunna erbjuda hjälpsökande länsinnevånare i Västernorrland en personcentrerad 

vård inom området missbruk och beroende beslutade Social Reko våren 2020 om ett 

politiskt direktiv som innefattar fyra delar: 

1. Att uppdatera den centrala överenskommelsen med tydlig 

ansvarsfördelning och övergripande principer för beroendevården samt 

gemensamma definitioner. 

2. Att skapa lokala överenskommelser som kompletterar den centrala. Här är 

medarbetarnas gemensamma lösningar en viktig utgångspunkt samt att 

utgå från brukarens behov för att skapa en sömlös vård och en 

sammanhållen vårdkedja. 

3. Att bygga upp ett gemensamt uppföljningssystem för beroendevården och 

en gemensam utvecklingsplan. (Vägen för att nå till framåt måste dock få 

vara olika beroende på de lokala överenskommelserna). 

4. Att det gemensamma arbetet tar avstamp i det material som finns i både 

region och kommunerna.  

Beredningsgruppen för Social Reko fick uppdraget att genomföra arbetet och tillsatte en 

styrgrupp bestående av representanter från länets socialtjänst och primär- och 

specialistvård samt två projektledare, en från kommunförbundet och en från regionen. 

Styrgruppen utarbetade, baserat på Social REKO:s politiska direktiv, tillsammans med 

projektledarna ett underlag till uppdragsdirektiv, som omfattade följande delar: 

• Kartlägga aktuella behovsgrupper inom kommun och region i 

Västernorrland, eventuella brister i utbudet av vård, stöd och 

behandlingsinsatser (både internt och externt), förekomst av droger och 

drogmönster i länet 

• Ge förslag på eventuell utökning av vård, stöd och behandlingsinsatser 

• Ge förslag på alternativa samarbetsformer 

• Revidera länsöverenskommelsen inom området missbruk och beroende 

Det politiska direktivet tillsammans med uppdragsdirektivet ligger till grund för rapporten.   
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Förtydligande av begrepp  
Nedan följer en precisering av begreppen samsjuklighet, dopning och missbruk och hur de 

använts i rapporten.     

Samsjuklighet 
Det finns idag ingen enhetlighet när det gäller definitionen av begreppet samsjuklighet. 

Samsjuklighetsutredningens definition innefattar personer som uppfyller diagnoskriterier i 

ICD-10 för skadligt bruk eller beroende alternativt substansbrukssyndrom i DSM-5, och en 

annan psykiatrisk diagnos, men diagnosen måste inte ha ställts. Även personer som aldrig 

haft kontakt med hälso- och sjukvården eller andra samhällsaktörer kan innefattas. 

I rapporten har vi valt att utgå ifrån den definition av begreppet samsjuklighet som återfinns 

inom den nationella överenskommelsen gällande psykisk hälsa. Här definieras samsjuklighet 

som att en person har två eller flera hälsoproblem samtidigt. De målgrupper som nämns är 

personer med missbruk eller beroende och personer med psykisk ohälsa där problematiken 

finns i en kombination.  

Dopning eller Doping 
Det är viktigt att särskilja på begreppen dopning och doping då de innefattar olika områden 

och målgrupper. Dopning är den användning av illegala dopningsmedel som ingår i svensk 

lagstiftning och som handlar om det missbruk eller beroende av dopningsmedel som finns 

utanför idrottens värld. Doping är det missbruk eller beroende av dopningsmedel som sker 

inom idrotten och där finns en särskild lagstiftning och tillsyn. I den här rapporten är det 

dopning som vi har tittat närmare på. 

Missbruk och substansbrukssyndrom 
Socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika benämningar på när användandet av 

substanser övergår från riskbruk till ett mer omfattande bruk. Inom socialtjänsten används 

missbruk för att definiera det bruket medan det inom hälso- och sjukvården benämns 

substansbrukssyndrom på ett kontinuum.  

På nationell nivå har olika myndigheter försökt att skapa förutsättningar för att få en 

gemensam benämning – men det har inte varit möjligt att genomföra då missbruk är det 

begrepp som idag står inskrivet dels i socialtjänstlagstiftningen och i LVM och som 

socialtjänstens verksamheter har att förhålla sig till.  Vi har valt begreppen missbruk och 

beroendeproblematik. 

Underlag som ingått i arbetet 
I arbetet med uppdragsdirektivet har vi utgått från rådande riktlinjer, föreskrifter, 
lagstiftningar och pågående arbeten på regional och nationell nivå för att få en bredare bild 
av ev. utvecklings- och förbättringsområden som vi upptäcker. Nedan följer en kortare 
beskrivning av dessa förutom lagstiftningarna som återfinns under avsnittet om respektive 
huvudman. 
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Socialstyrelsens riktlinjer 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom missbruk och beroendevården vänder sig till både 

socialtjänst och hälso- och sjukvård.  Nuvarande riktlinjer utkom i april 2015 och genomgick 

sin senaste revidering år 2019 och ska ses som stöd för ledning och styrning vid fördelning 

av resurser och för beslutsunderlag1. Riktlinjerna utgår ifrån indelningen alkohol, narkotika 

(cannabis, centralstimulantia och opiater), läkemedel (bensodiazepiner och 

opioidanalgetika), psykosocialt stöd (anhöriga, svag anknytning till arbetsmarknaden, 

hemlöshet, komplex problematik), samsjuklighet (psykiskt sjukdomstillstånd) och ungdomar. 

Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder inom fem områden samt beskriver vilken 

huvudman som ansvarar för respektive åtgärd. Dessa är medicinska test, 

bedömningsinstrument, psykologiska och psykosociala behandling, läkemedelsbehandling 

(inkl. LARO) och psykosociala stödinsatser.  

Nationella riktlinjer kan användas för att: 

• bidra till att patienter, brukare och klienter får en jämlik och god vård 

• bidra till att resurser inom socialtjänst och hälso- och sjukvården används effektivt 

• fördela resurser utifrån befolkningens behov 

• låta resursfördelningen styras av systematiska och öppna prioriteringsbeslut 

• höja kvaliteten i hälso- och sjukvård och socialtjänst 

De av riktlinjerna rekommenderade metoderna ska användas för: 

• att vägleda för beslut på gruppnivå dvs mer resurser till högt rangordnade metoder 

• att visa på vikten av ett brett utbud av behandlingsmetoder 

• anpassning till individens särskilda förutsättningar 

• att göra klienter och patienter delaktiga i valet av behandling 

I Västernorrland har kommuner och region kommit överens om att insatser såsom vård, 

behandling och stöd som erbjuds till länsinnevånarna med risk-missbruk eller beroende av 

substanser i möjligaste mån ska utgå från de rekommenderade insatser inom screening, 

bedömning, behandling och stöd som finns i de nationella riktlinjerna för området. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 
För att säkra en verksamhets kvalité finns behov av att systematiskt och fortlöpande arbeta 

med utveckling. De verksamheter som ingår i kartläggningen omfattas alla av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. I skrivelsen beskrivs på vilket sätt berörda verksamheter ska 

arbeta systematiskt för att utveckla och stärka kvalitén, exempelvis ska varje berörd 

verksamhet identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som krävs. 

 
1 Arbetet med tidig upptäckt, förebyggande insatser, dopning, överkonsumtion av spel om pengar alternativt 
spelberoende och nikotinberoende finns inte medtagna i riktlinjerna. 
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God och nära vård  
Den 2 mars 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare som, utifrån förslagen i 

betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2), fick i uppdrag att stödja regioner, berörda 

myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, 

tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. God och nära vård 

kan beskrivas som en övergripande reform för den omställning som sker inom hälso- och 

sjukvården i syfte att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 

patientens behov och förutsättningar, så kallad personcentrerad vård.  

Samsjuklighetsutredningen 
I juni 2020 beslutade regeringen att tillsätta en nationell utredning, allmänt kallad 

Samsjuklighetsutredningen, i syfte att skapa förutsättningar för att personer med 

samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och 

omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser 

som de är i behov av. Uppdraget är att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, 

behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i 

form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.  

SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende - Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd 

och behandling för personer i åldern 13–29 år (2018) 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) antog i december år 2018 en handlingsplan mot 

missbruk och beroende hos åldersgruppen 13–29 år. Handlingsplanen fokuserar på tidig 

upptäckt, tidiga insatser samt stöd och behandling till åldersgruppen och ska ses som ett 

verksamhetsstöd till ansvariga vårdgivare.  

CAN:s rapport 199 Stärkt barn- och föräldraperspektiv - kartläggning av missbruks- 

och beroendevården i Västernorrland (2021) 
I rapporten kartlägger CAN vilka insatser som genomförs i Västernorrland vad gäller stärkt 

barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården. Rapporten bygger på 

intervjuer av ett 30-tal personer (såsom ansvariga politiker, chefer och anställda inom 

exempelvis öppenvården och HVB). Utöver kartläggningen innehåller rapporten ett antal 

rekommendationer att användas för att utveckla arbete och stärka barn- och 

föräldraperspektivet i sin verksamhet. 

Regionala arbeten 

Analys av kartläggning droganvändning och missbruk bland barn och unga samt 

förslag på prioriterade förbättringsområden (2017) 
Analysarbetet ingick i det treåriga fördjupningsarbete som genomförts mellan länets 

kommuner och regionen inom ramen för det länsgemensamma satsningar inom den 

nationella satsningen Psykisk Hälsa. Fördjupningsarbetet fokuserade på verksamheter i länet 

som möter barn och unga i åldern 13-17år som befinner sig i ett risk - missbruk eller 

beroende av alkohol eller narkotika. Innefattade även en kartläggning av hur de 

verksamheter som möter barn och unga arbetar med att tidigt upptäcka ett risk - missbruk 
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oh beroende av alkohol och narkotika. De brister som framkom rörde dels intern och extern 

samverkan, dels kunskap och kompetens kring de behovsgrupper som belystes. 

Länsgemensam samverkan gällande LVM (2016) 
Riktlinjen Länsgemensam samverkan vid LVM-lagen om vård av missbrukare är framtagen 

av Kommunförbundet, Region Västernorrland och Polisen i syfte att förbättra samverkan 

och minimera ledtider. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en lag 

som kompletterar socialtjänstlagen när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar till 

behandling.  

Samverkansrutin mellan landsting och kommuner vid in- och utskrivning av patienter i 

sluten hälso- och sjukvård - Kommunikation, informationsöverföring och planering 

med stöd av IT-systemet Prator (2018) 
Underlaget beskriver regionen och kommunernas samverkansrutin för kommunikation, 

informationsöverföring och planering vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och 

sjukvård med stöd av IT-systemet Prator. Målgrupp för rutin är patienter som efter 

utskrivning behöver insatser från kommunens socialtjänst, kommunens hälso- och sjukvård 

eller regionens öppna vård. Användare av rutinen är funktioner vid enheter inom regionen 

och kommuner som använder Prator.  

Huvudmännens ansvar inom området missbruk och beroende 
Missbruks- och beroendevården omfattar ett brett spektrum av insatser som faller inom 

både det sociala och det medicinska området. Det är ett av få områden där de insatser som 

enligt riktlinjer och lagstiftning bör erbjudas inryms under två huvudmän. Det innebär att 

gränsdragningar och frågor om ansvar ofta upplevs som otydliga. En annan viktig parameter 

att ta hänsyn till, utifrån ansvar och uppdrag, är hur en person kan bli aktuell för insatser 

inom respektive huvudmans organisation. Aktualisering inom socialtjänsten kan ske via tre 

vägar: ansökan om bistånd, anmälan (ex om oro för att ett barn far illa) och information på 

annat sätt, exempelvis internaktualisering, eller från andra myndigheter exempelvis begäran 

om yttrande.  

För att bli aktuell inom hälso- och sjukvården krävs antingen att patienten själv söker hjälp 

för sin problematik, att tillståndet är av en akut karaktär och kräver omedelbara insatser 

eller att man har en samsjuklighet som innebär att man söker för en problematik men att 

det även finns annan sjuklighet som behöver beaktas.  

Vad gäller beroendeproblematik finns idag ingen verksamhet inom Region Västernorrland 

som tydligt har ett behandlingsansvar. Det har inneburit att dessa patienter lätt hamnar i ett 

“ingenmansland” mellan specialist- och primärvård. Socialtjänsten kan begära intyg för 

LVM-vård om behov finns att vården inleds på sjukhus bland annat för abstinensvård och 

det sker i hög grad inom specialistvården och i synnerhet inom psykiatrin. Någon 

långsiktighet avseende behandling är sällan aktuell då det inte finns någon upparbetad 

organiserad vård. Inom hälso-och sjukvården finns idag LARO-verksamheten som vänder sig 

till en begränsad grupp personer med opioidberoende. För patientgruppen som erhåller 

LARO-behandling  finns alltid en samverkan. 
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Kommunens ansvar 
Lagstiftningsmässigt har kommunen det yttersta ansvaret för att personer som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver inom ramen för socialtjänstens 
ansvar. Det innebär dock inte att kommunen ska ta över andra huvudmäns ansvarsområde2. 
Socialnämndens ansvar inom området missbruk och beroende är att arbeta för att 
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel och 
problemspelande om pengar3, genom information till myndigheter, grupper och enskilda 
och genom uppsökande verksamhet i syfte att sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns4. 

Socialtjänsten ska aktivt sörja för att en person med missbruk får den hjälp och stöd som 
denne behöver för att komma ifrån sitt missbruk5. Här ingår att utifrån ett helhetsperspektiv 
utreda och bedöma personens behov av insatser och i samråd med personen och dess 
anhöriga planera och genomföra dem. Det innebär också att socialtjänsten i sin verksamhet 
ska hjälpa personen i dess rätt till arbete, bostad och utbildning6. 

Socialtjänsten ska också erbjuda stöd till anhöriga och närstående för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder7. I den bestämmelsen inkluderas även anhöriga och 
närstående till personer med missbruk och beroende av substanser och problemspelande 
om pengar. 

De insatser socialtjänsten enligt lagstiftningen ska kunna erbjuda är information och 
rådgivning, utredning, vård och behandling av missbruk inom öppenvård och/eller vid 
institution i egen eller annans regi. Vidare ansvarar socialtjänsten även för samordning av 
stödinsatser för den enskilde samt ansökan om tvångsvård enligt LVU och LVM. 

Alla insatser som socialtjänsten erbjuder är frivilliga och ska utgå från personen behov av 
stöd och hjälp. Det finns två lagstiftningar som socialtjänsten under vissa förutsättningar kan 
använda sig av för att ge vård åt en person mot dennes vilja. Den ena är Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den gäller för barn och unga upp till 20 år i 
det fall där socialtjänsten gör bedömningen att personen far illa på grund av bristande 
hemförhållanden eller hens egna destruktiva beteende. Den andra är Lag (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den gäller för personer från 21 år där socialtjänsten 
gör bedömningen att hen på grund av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig fara, löper 
en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.  

Hälso- och sjukvårdens ansvar 
Region Västernorrland ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till länets innevånare8. Med 

hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Här ingår även tillstånd som är relaterade, samtidiga eller orsakade 

av missbruk eller beroende av substanser och/eller spel om pengar. Hälso- och sjukvårdens 

 
2 Socialtjänstlagen 2 kap. 1 § 
3   Socialtjänstlagen 3 kap. 7§ 
4  Socialtjänstlagen 3 kap. 7§ 
5   Socialtjänstlagen 5 kap. 9 § 
6  Socialtjänstlagen 3 kap. 2 § 
7  Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §Sol 
8 Hälso- och sjukvårdslag 3 kap.1§ 
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uppgifter när det gäller behandling ska samordnas med socialtjänsten i ett välfungerande 

vård- och stödsystem som utgår från olika behov och önskemål hos individen.  

Patientlagen (2014:821) säger att en patient kan begära att få en fast vårdkontakt. Fast 

vårdkontakt kan också utses om det ses som nödvändigt för att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska kunna tillgodoses. En fast vårdkontakt 

ska samordna olika insatser på ett ändamålsenligt sätt för patienten. Vissa patienter har 

kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika enheter, vårdgivare och kommunal och 

landstingskommunal hälso- och sjukvård och kan de få fler fasta vårdkontakter. De fasta 

vårdkontakterna ska samverka och samordna vårdens insatser för den enskilda patienten. 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan bli aktuell i samband med akut 

alkoholpåverkan eller annan substanspåverkan när kriterierna för tvångsvård i enlighet med 

denna lag är uppfyllda. Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma i fråga när patienten själv 

inte kan eller vill medverka till fortsatt vård. Det krävs dock att patienten lider av en allvarlig 

psykisk störning (som till exempel psykos, depression med suicidrisk, svår 

personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär). P.g.a. det psykiska 

tillståndet och personliga förhållandet skall det finnas ett nödvändigt behov av psykiatrisk 

vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom heldygnsvård.  

Gemensamt för båda huvudmännen 
Kommun och region ska enligt lagstiftningen upprätta överenskommelser som bland annat 

ska beskriva huvudmännens samarbete inom områdena missbruk och beroende. En av 

dessa är överenskommelse om samarbete när det gäller personer som missbrukar alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar9. En annan gäller samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård10 och en 

tredje är samordnad individuell planering11. 

Kartläggningsuppdraget 
Under hösten 2020 påbörjades arbetet med att kartlägga och inhämta data från 

verksamheter inom länets kommuner och region Västernorrland. Övriga kontakter som 

bidragit med data till kartläggningen är Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, CAN och 

nätverket Krafttag. Den planerade samverkan med brukarrådet i Västernorrland i form av 

 
9 HSL (8 b§ ) och SoL 5 kap 9§ 
10 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 2018 trädde en ny lag i kraft 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersatte betalningsansvarslagen. För 

psykiatrin trädde bestämmelserna i kraft 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som 

behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård, samt att ledtider 

hålls korta och patienter inte behöver vänta på att skrivas ut från den slutna vården. 

11 HSL (16 kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) År 2010 infördes bestämmelser i respektive huvudmans lagstiftning 

som handlar om att samordna insatser som ges av både socialtjänsten och hälso-och sjukvård. I praktiken 

innebär det att socialtjänst och hälso- och sjukvård gemensamt ska upprätta en planen när den personen har 

behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att 

personen ska få sina behov tillgodosedda och att personen själv samtycker till planen. 
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dialogmöten har varit begränsad av pandemin och dess restriktioner, dock så presenterades 

arbetet från detta uppdrag vid brukarrådet i maj 2021, även samsjuklighetsutredningens 

inriktning samt information om Vård och insatsprogrammet (VIP)12.   

Aktuella behovsgrupper 
I arbetet med att kartlägga aktuella behovsgrupper inom kommun och region i 

Västernorrland, inhämtades data från verksamheter inom länets kommuner och inom 

regionens primär- och specialistvård via en enkät. Syftet var att få en bild av:  

• vilka behovsgrupper det är som verksamheterna möter 

• om medarbetarna upplever att utbudet av insatser inom vård, behandling och stöd 

är tillräckliga och  

• hur samverkan inom och mellan verksamheterna fungerade.  

Enkäten skickades ut till ansvariga chefer inom respektive verksamhet och huvudman, 

därefter har telefon/digitala möten bokats som kompletterat frågeställningarna i 

kartläggningen. Merparten av de verksamheter som representerar äldreområdet har 

uppgett att de pga. pandemin inte haft det utrymme som krävts för att besvara frågorna. 

Därav har vi skrivit ett särskilt stycke om personer över 65 år baserat på de nationella och 

regionala data som finns tillgängliga via Socialstyrelsen mfl. 

Regionen  

Inom regionens verksamheter skickades enkäten ut till specialistvården, primärvården, 

Österåsen, RPK och regionhälsan. De tillfrågade verksamheterna återfinns framför allt inom 

specialistvården och primärvården (hela 50 verksamheter har svarat).  

Av svaren framkommer att: 

•  87% möter personer med ett missbruk och riskbruk och de frågar också rutinmässigt 

upp om det finns ett riskbruk/missbruk, däremot så finns ingen regelbunden vana i 

att fråga om spel om pengar och dopning.   

• 80% av de svarande anser att det finns brister inom såväl öppen som sluten hälso- 

och sjukvård och även inom socialtjänsten avseende behandling, stöd, boende och 

anhörigstöd. 

• Nästan lika lågt är hälso- och sjukvårdens syn på samverkan mellan kommun och 

region.  

• Det finns också en osäkerhet om vem man ska kontakta vid missbruk och beroende 

inom hälso- och sjukvården och kommunens socialtjänst.  

• Kunskapen är låg hos personal inom Hälso- och sjukvården om var och hur man 

hittar egenvård vid till exempel ett riskbruk.  

• Hela 91 % av de svarande anger att de gör orosanmälningar när misstanke finns om 

beroende och en minderårig är inblandad, vilket är glädjande ur ett barnperspektiv.    

 
12 I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård från region och kommun är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar 
användas. Kunskapen finns paketerad bland annat i olika typer av kunskapsstöd. Exempel på kunskapsstöd är 
vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer för huvudmännens medarbetare och 
verksamhetsledning. 
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Länets kommuner  

Inom kommunen skickades enkäten ut till följande verksamheter; Myndighetsutövning 

Vuxen och Barn och Unga, öppenvård vuxna och Barn och Unga, Socialpsykiatrin, LSS, 

äldreomsorgen samt elevhälsan (Grundskola och Gymnasiet). Sammantaget inkom 37 svar 

vilket är att anse som lågt. Av dessa har fyra inte angett vilken verksamhet de representerar. 

Merparten av svaren kom från de verksamheter inom socialtjänsten som arbetar närmast 

klienter/brukare med missbruksproblematik.  

Av svaren framkommer att  

• 89% i sin verksamhet möter personer med ett missbruk och riskbruk av alkohol, 

narkotika och spel.  

• 59% svarar att de möter personer med ett risk - missbruk eller beroende av dopning.  

• 78% har svarat att det inte är svårt att ställa frågor kring alkohol och narkotika, för 

spel var det 59% och för dopning 51%.  

• 59% svarar att regionens erbjudande av medicinska insatser inom öppen vården inte 

är tillräcklig, för slutenvården är det 51% som svarar att insatserna inte är tillräckliga. 

• 57% svarar att de anser att den egna kommunens insatser gällande stöd och 

behandling inte är tillräckliga.  

• 43% svarar att de insatser som kommunen ger till anhöriga och närstående är 

tillräckliga.  

• 76% svarande vet vem man ska kontakta inom den egna kommunen när det gäller 

missbruk och beroende. 

• 46% svara att samverkan inom den egna kommunen inte fungerar. 

• När det gäller samverkan inom regionen har 54% svarat att det inte fungerar bra. 

• 65% av svaren menar att samverkan mellan egna kommunen och regionen fungerar 

inte bra.  

• När det gäller kontakt med specialistvården svarar 54% att de vet kontaktvägen 

medan för primärvården är siffran 43%.  

• När det gäller egenvård svarar 49% att de vet om var och hur man hittar egenvård 

vid till exempel riskbruk.  

• När det gäller orosanmälningar svarar 73% att de gör orosanmälningar när det finns 

minderåriga i en familj där misstanke om ett beroende finns.   

Tillvägagångssätt 

Utifrån första enkätens resultat blev nästa steg i datainsamlingen att genomföra intervjuer i 

syfte att får svar på vilka behovsgrupper som respektive huvudmans verksamheter möter 

och vilka av dem som har en diagnos. Data som inhämtades grundade sig framför allt på 

2019 års statistik och innefattar åldersspannet 16-75år. Data som inhämtats från primär- 

och specialistvården grundar sig på patienter som har fått beroendediagnos F 10.0 till F19.9 

som huvud eller bidiagnos (exklusive tobaksrelaterade diagnoser) samt F63.0 som är 

spelberoende. Data som inhämtats från kommunen grundar sig på det aktuella 

journaldatasystem som respektive socialtjänst använder sig av.  
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Regionen 

Det är entydigt från både specialistvård och primärvård att det finns en mycket stor 

underdiagnostik. Diagnosen sätts utifrån aktuell sök- eller behandlingsorsak, till exempel 

frakturer eller leversvikt, vilket innebär att ingen diagnos sätts kring missbruk eller beroende 

trots att alkohol eller droger förekommer i anamnesen eller i sjukdomsbilden. Därför finns 

ett stort mörkertal i befintliga journalsystem.  

Specialiserad slutenvård (SV)  

Den specialiserade heldygnsvården bestod under år 2019 av 1002 vårdtillfällen av 593 

unika patienter som har fått beroendediagnos (huvud- eller bidiagnos). Utifrån journaldata 

domineras vårdtillfällena av tillstånd som är alkoholrelaterade, följt av de tillstånd där flera 

droger kombinerats.  

De flesta vårdtillfällen finns inom den Psykiatriska vården, 591 vårdtillfällen av 348 unika 

patienter många vårdas även inom Kardiologivård där 329 vårdtillfällen registrerats av 193 

unika patienter.  

Inom den specialiserade slutenvården är 32% av patienterna kvinnor och 68% män. En stor 

majoritet (89%) är mellan 18 och 64 år.  Fördelningen för Kardiologi mellan sjukhusen är 

77% i Sundsvall, 9% i Sollefteå och 13% i Örnsköldsvik. Inom psykiatrin är fördelningen av 

vårdtillfällena 86% i Sundsvall och 14% i Örnsköldsvik.  

Övriga aktuella kliniker har mindre än 20 registrerade patienter och under 30 vårdtillfällen, 

dessa vårdtillfällen finns framför allt inom Medicin, Geriatrik, neurologi och rehabilitering 

(GNR) och 13 patienter på barnkliniken.  

Kostnad per patient13 (KPP) för den specialiserade heldygnsvården blir totalt 39,1 mkr. Av 

dessa återfinns 31 mkr inom den psykiatriska heldygnsvården, 5,2 mkr inom kardiologin, 1,4 

mkr inom intensivvården, 614 tkr inom medicinkliniken och drygt 500 tkr inom GNR. 

Kostnaderna är uträknade utifrån de vårdtillfällen som har en koppling till en 

beroendediagnos, vilket medför att det finns ett stort mörkertal för bland annat 

leversjukdomar, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression som kan vara orsakade 

av eller höra samman med ett alkohol- eller substansberoende.  

Specialiserad Öppen hälso- och sjukvård ÖV (exkl. länets akutmottagningar och LARO-verksamhet) 

Den specialiserade öppenvården besöktes av 620 unika individer med ett beroende som 

huvud- eller bidiagnos. Sammanlagt stod dessa personer för totalt 1960 besök.  

571 unika patienter (92%) har sitt besök inom specialistpsykiatrins ÖV. Medicinkliniken och 

GNR är de specialiserade kliniker, bortsett från psykiatri, som har flest besök där personer 

får en beroende diagnos. Av samtliga besök så är 1904 inom psykiatrin, detsamma avseende 

mörkertalet gäller även för behandlingsorsaken i ÖV dvs. om sökorsaken inte är relaterad till 

 
13 SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - 
Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt. I arbetet ingår 
bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKR ansvarar 
också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. Uppgifterna i databasen bildar ett underlag 
för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära 
samarbete med regioner och sjukhus. 
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en beroendeproblematik så får inte patienten den besöksdiagnosen vilket sannolikt ger en 

stor underdiagnostik för flera somatiska och psykiatriska tillstånd.  

Könsfördelningen inom öppenvård är 33% kvinnor och 67% män och 89% är mellan 18–64 

år. Inom ÖV dominerar besöken som är kopplade till ett beroende av alkohol samt under 

diagnos med psykiska störningar som beror på specifik drog eller kombinationer av 

substanser.  

Vid intervjuer med några personer från verksamheterna framkommer synpunkten att det 

sannolikt skulle vara enklare att ta upp problematiken med patienter där man misstänker en 

beroendeproblematik om det fanns ett uttalat uppdrag hos primärvården eller en avsedd 

specialistenhet att hänvisa till.  

Totala kostnaden per patient (KPP) för den specialiserade psykiatriska ÖV uppgår till 5,2 mkr 

exkl. de patienter som ingår i LARO verksamheten. För den övriga specialiserade ÖV så 

uppgår kostnaden till drygt 200 tkr. varav nästan 150 tkr finns inom GNR. 

Beroendediagnoser vid länets tre akutmottagningar (Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik) 

Data från länets akutmottagningar visar på 454 unika patienter med beroende som huvud- 

eller bidiagnos. De har 569 akutbesök varav 104 i Sollefteå, 342 i Sundsvall och 123 i 

Örnsköldsvik. 35% är kvinnor och 65% är män, 83,5% mellan 18–64 år.  

I huvudsak är besöksorsaken akuta intoxikationer av alkohol, tabletter eller droger. Av dessa 

454 unika patienter har 219 patienter varit aktuella på länets akutmottagningar med en 

sökorsak direkt relaterad till narkotika, 149 i Sundsvall, 30 i Sollefteå och 44 i Örnsköldsvik. 

Könsfördelningen är 38% kvinnor och 62% män, 10% är unga upp till 19 år, 55% mellan 20–

39 år och 35% över 40 år.  

Länets primärvård 

Primärvården i länet är uppdelade i fyra delar: norra, västra, södra och de privata 

hälsocentralerna. Det har inte framkommit några märkbara skillnader i antalet patienter 

eller besök kopplade till en beroendediagnos mellan de regiondrivna och de privata. I norra 

delen av länet (6 HC) har 75 unika individer varit aktuella och dessa har haft 334 besök, 90% 

av dessa har beroende som huvuddiagnos. Västra (5 HC) har 71 individer som har 138 

besök, 80% har beroende som huvuddiagnos. Södra (8 HC) har 167 patienter som haft 469 

besök, 83% har beroende som huvuddiagnos. Privata (12 VC) 235 patienter och 713 besök, 

79% har beroende som huvuddiagnos.  

Diagnoserna utgörs till 75% av alkoholrelaterade problem. Även inom primärvården finns en 

stor underdiagnostisering då sökorsaken inte är primärt är kopplad till alkohol- eller 

substansberoende till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. Även här 

framkommer vid intervjuer synpunkten att det skulle underlätta att ta upp problematiken 

om det fanns ett uttalat uppdrag hos primärvården eller en avsedd specialistenhet, i 

dagsläget så har PV många insatser kopplad till livsstil och hälsa men inget direkt för 

beroende av alkohol och droger.  

Total kostnad för primärvården när det gäller beroendediagnoser uppgår till drygt 1,2 mkr. 
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Primärvårdsjouren 

Länets primärvårdsjourer har under 2019 registrerat 45 unika individer varav 35 registrerats 

i Örnsköldsvik. Dessa patienter har stått för 56 besök varav 46 i Örnsköldsvik. Enligt 

verksamhetsansvariga inom PVJ så är sökorsaken sällan ett beroende, dessa patienter 

hänvisas till specialistvårdens akutmottagningar, så dessa siffror är högst osäkra då det med 

högsta sannolikhet inte representativa. 

Mångbesökare 

Det finns data som visar att det finns ett antal personer som söker mycket vård, så kallade 

mångbesökare. De vanligaste beroendediagnoserna dessa personer har är 

alkoholrelaterade. Här följer en redovisning utifrån kommuntillhörighet:  

• 1 patient som inte har någon kommuntillhörighet har 64 besök under 2019,  

• Härnösand har 12 patienter som stått för 78 besök (snitt 6,5),  

• Kramfors har 11 patienter som stått för 434 besök (snitt 39,5),  

• Sollefteå har 20 patienter som stått för 631 besök (snitt 31,5),  

• Sundsvall har 56 patienter som stått för 1076 besök (snitt 19),  

• Timrå 8 patienter som stått för 34 besök (snitt 4),  

• Ånge har 2 patienter som haft 11 besök (snitt 5,5)  

• Örnsköldsvik 36 patienter som stått för 1003 besök (snitt 28). 

Sannolikt skulle en identifiering av dessa personer kunna resultera i bättre 

omhändertagande, individuellt riktade insatser och en ökad livskvalité om dessa personer 

skulle ta emot samordnade insatser från både Kommun och Region för sitt missbruk. 

Läkemedelsberoende, (förorsakat av vården)  

Nätdroger är ett samlingsnamn för de droger som köps och säljs på nätet, både de som är 

klassade som narkotika och de som fortfarande inte är det. Att en drog inte hunnit 

narkotikaklassas, innebär dock inte att den är ofarlig. Enligt polisens bedömningar av svensk 

narkotikamarknad kan upp till 10 procent vara internetrelaterad narkotikaförsäljning. 

Drogmarknaden online omsätter mellan 700 miljoner till en miljard kronor per år och 

antalet försändelser med droger som skickas med posten uppskattas till 700 000 till 1 000 

000 per år. En stor andel av nätdrogerna är läkemedel som inte förskrivits av hälso- och 

sjukvården. 

I dagsläget går det inte att ta ut länsdata som särskiljer just det vårdorsakade 

läkemedelsberoendet. Det finns en illegal försäljning av läkemedel vilket medför att det är 

svårt att särskilja de som har en samtidig legal och en illegal användning av läkemedel från 

dem som endast har en legal användning.  

Uthämtade doser från Apoteket 

Data som redovisas nedan bygger på Apotekets siffror gällande uthämtade dagliga 

doser/1000 invånare. Vi har valt att redovisa de stapeldiagram inom läkemedelsområden 

där länet ligger högt. Observera att det endast beskriver uthämtade läkemedel på apotek, 

inte antalet läkemedelsberoende personer i länet och inte förskrivningen. I Västernorrland 

ser data för uthämtade beroendeframkallande läkemedel olika ut för de olika kommunerna i 
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länet. Det framkommer att det finns en hög förskrivning av läkemedel i länet och att den är 

högre i några kommuner och högre på vissa HC/VC. 

Västernorrlandslän ligger högst i landet avseende uthämtade dagliga doser av Tramadol och 

ligger i jämförelse med andra län även högt på opioider14.  

Vad det gäller opioider så har bara fyra län mer uttagna doser (Norrbotten, Jämtland, Skåne 

och Kalmar).  För läkemedlet Oxikodon så är det endast Jönköping som har en större mängd 

uthämtade doser. Endast Norrbotten och Västerbotten har ett större uttag av morfin.  

För morfin ses ingen större skillnad mellan kommunerna, men för alla opioider är 

uthämtningen högst i Kramfors. För uthämtade doser av sömnmedel ligger länet på en 

likvärdig nivå i jämförelse med andra län. Sammantaget så ligger Västernorrland högt för 

flera läkemedelsgrupper i jämförelse med riket. 

 

Figur 1 Beskrivning av Västernorrlands uthämtade doser i jämförelse med riket 

Vid intervjuer med verksamheterna inom både specialistvården och primärvården 

framkommer att man saknar en beroendemottagning eller liknande som man kan få stöd av, 

remittera till eller konsultera vid behov av en planerad nedtrappning av läkemedel. Det 

framkommer att det lätt blir den ”enklare vägen” genom att fortsätta en förskrivning. Det 

finns även önskemål om att kunna erbjuda motiverande insatser för att ta emot behandling 

för ett läkemedelsberoende. Idag undviks i viss mån att sätta diagnosen 

läkemedelsberoende eftersom hjälpande insatser saknas. I landet har vissa regioner tagit ett 

samlat grepp om denna problematik då man jämställt det med andra 

patientsäkerhetsfrågor. Det är ett område där patientgruppen lätt hamnar mellan vårdens 

 
14 Opioider är droger och substanser som heroin, metadon och tramadol. 
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olika verksamheter och som vårdgivarna ser som ett problem.  Möjligheten att köpa 

läkemedel via nätet gör också att problemet ökar i omfattning och blir delvis en problematik 

som blir osynlig.  

 

 

Figur 2 Uthämtade opioid doser/1000 invånare och HC/VC jmf med länet. 

 

 

Figur 3 Uthämtade tramadol doser/1000 invånare och HC/VC jmf med länet. 
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Figur 4 Uthämtade opioid doser/1000 invånare och kommuntillhörighet 

 

 

Figur 5 Uthämtade tramadol doser/1000 invånare och kommuntillhörighet 
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Länets kommuner 

För socialtjänstens del har det varit svårare att ta fram data som vi efterfrågat. Den främsta 

anledningen är att socialtjänsten i länets kommuners inte använder sig av likadana 

verksamhetssystem och därmed finns ingen enhetlig uppbyggnad gällande vilken data som 

ska registreras. I vissa fall påverkas uppbyggnaden av systemen av vilka indikatorer som 

efterfrågas från ledning och politik, vad som är lagkrav och vad som efterfrågas ifrån 

nationellt håll när det gäller uppföljning.  

En annan viktig anledning är att diagnossystemet bygger på en medicinsk bedömning vilket 

inte socialsekreterare inom socialtjänsten har i sitt uppdrag. Det innebär att 

socialsekreteraren i sitt utredande arbete behöver vara lyhörd för och utgå från det 

personen själv uppger gällande eventuellt överkonsumtion av alkohol, bruk av narkotika, 

spel om pengar, sin somatiska och/eller psykiska ohälsa. Det medför att socialtjänsten inte 

har egna data gällande vilka klienter/brukare som har en diagnos gällande missbruk eller 

beroende av substanser eller problemspelande om pengar.  

Data som varit möjlig att ta fram visar att få personer som är aktuella inom socialtjänstens 

missbruksvård har en diagnos. Merparten av de personer som blir aktuella inom 

socialtjänstens verksamheter beskriver i stället sig ha någon form av psykiatrisk ohälsa som 

inte alltid är diagnostiserad. Merparten av diagnoserna som framkommit i kartläggningen 

inom verksamhetsområdet vuxna och missbruk är neuropsykiatriska sjukdomstillstånd 

(främst ADHD), ångest, depression, bipolär och PTSD.  

Samtliga kommuner beskriver att avsaknad av en beroendemottagning eller liknande 

verksamhet inom regionen påverkar samarbetet. Det som efterfrågas är i första hand en 

samverkansplattform mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården när det gäller 

klienter/brukare/patienter där ett gemensamt arbeta med samordning och samplanering av 

vård, behandling och stödinsatser behöver genomföras för att möta berörda 

klienters/brukares/patienters behov. Det efterfrågas även för socialtjänstens medarbetare 

möjlighet till konsultativt stöd i frågor som rör klienter/brukare. 

Mångsökare Kommun 

Av de personer som är aktuella inom socialtjänsten för behandling och stöd för sitt missbruk 

eller beroende finns de som kommer via service, de som ansöker och de som blir anmälda. 

Vissa av dem återkommer i perioder under hela livet, andra har längre kontakter utifrån 

vilket behov av behandling och stöd som krävs. Flera av dem är även aktuella för andra 

insatser såsom ekonomiskt bistånd och bostad. Några av dem kan vara aktuella inom andra 

verksamheter men det kommer inte till medarbetarna inom missbruksområdets kännedom.  

Barn och föräldraperspektivet inom missbruk och beroendeområdet 

Medvetenheten i länet kring gällande vikten av barn- och familjeperspektiv inom missbruk 

och beroendeområdet är hög bland de som arbetar och beslutar i frågan. Det visar en 

kartläggning som CAN genomfört under år 2020. Däremot finns utvecklings – och 

förbättringsarbete inom bland annat struktur-, mandat och organisationsfrågor. Några av de 

rekommendationer som CAN lyfter fram, förutom att aktivt arbeta med barn och 

föräldraperspektivet internt, är vikten av kollegialt lärande, aktiv dialog mellan berörda 
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parter samt dela med sig av goda exempel. Resultatet från vår kartläggning och dialog med 

stämmer överens med det CAN:s beskrivning. Vi har valt att inte fördjupa oss mer i området 

utan hänvisar till att läsa rapporten15. Anledningen är att rapporten från CAN är relativt ny 

(2020) och vi båda projektledare har haft ett nära samarbete med CAN:s utredare under 

framtagandet av denna rapport samt att båda var med då den publicerades. 

Personer över 65 år  

Socialstyrelsen genomförde 2017 en kartläggning av vårdlandskapet16 inom missbruks- och 

beroendevården som innefattade år 2006–2015. Fler personer än tidigare vårdas inom 

hälso- och sjukvården på grund av missbruk. Fler vårdades inom hälso- och sjukvården p.g.a. 

alkohol- och drogmissbruk sett över 10 år, och bland de vårdade hade en markant ökning 

skett av andelen unga med drogmissbruk och av äldre personer över 65 år med skadligt bruk 

eller alkoholmissbruk. Den största förändringen var att andelen vårdade ökat i de äldsta 

åldersgrupperna, det vill säga personer som är 65 år eller äldre. Inom den specialiserade 

öppenvården hade andelen personer i åldrarna 75–84 år ökat med mer än 100 procent. 

Motsvarande ökning inom slutenvården hade bland personer inom den åldersgruppen varit 

omkring 65 procent. För män 75–84 år syntes en ökning med 65 procent och för kvinnor 66 

procent. 

Det innebär att gruppen äldre över 65 år bör uppmärksammas i högre grad. I läkartidningen 

(2018, 115) belystes att alkohol och äldre är en eftersatt fråga inom hälso- och sjukvården, 

det är viktigt eftersom den vanligaste patienten inom sjukvården idag är över 65 år. Äldre är 

generellt sett mer känsliga för alkoholens effekter och alkoholkonsumtionen i denna grupp 

och de alkoholrelaterade skadorna har ökat.  

Rutiner för och kunskaper om hur alkoholkonsumtion och alkoholproblematik i denna grupp 

ser ut kan förbättras inom vården. I dag använder Sverige samma gränsvärden för alla 

åldersgrupper, men med tanke på att kroppens förmåga att hantera alkohol försämras med 

stigande ålder så finns ett behov av åldersanpassade riktlinjer. Isolering och ensamhet kan 

leda till ökad konsumtion och ett ökat intag även i samband med pensionering till följd av 

mindre kontroll och mer ledig tid.   

Det finns effektiva behandlingsmetoder som även passar för äldre med alkoholproblematik. 

Ett socialt drickande är idag i högre grad accepterat bland äldre men det finns ett 

stigmatiserande synsätt som gör att det kan vara svårt att fråga. Skadligt bruk/beroende kan 

uppmärksammas först inom äldreomsorgen genom att personalen inom 

hemtjänst/äldreboenden blir varse om problematiken. Många gånger saknas rutiner för att 

upptäcka och hantera problematiken. Primärvården har en central roll när det gäller 

identifiering och behandling av äldre personer med problematiskt drickande, korta 

psykoedukativa insatser på primärvårdsnivå tycks ha en god effekt.  

 
15 https://www.can.se/publikationer/starkt-barn-och-foraldraperspektiv-kartlaggning-av-missbruks-och-
beroendevarden-i-vasternorrland/ 
 
16 Vårdlandskap avses här socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens specialiserade insatser för vuxna personer 
från 18 år med missbruks- och beroendeproblem 
 

https://www.can.se/publikationer/starkt-barn-och-foraldraperspektiv-kartlaggning-av-missbruks-och-beroendevarden-i-vasternorrland/
https://www.can.se/publikationer/starkt-barn-och-foraldraperspektiv-kartlaggning-av-missbruks-och-beroendevarden-i-vasternorrland/
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Socialstyrelsen noterar att fler äldre söker sjukvård för alkoholrelaterade diagnoser. För 

äldre kvinnor skedde en fördubbling inom beroendevården mellan åren 2006–2015. Den 

alkoholrelaterade mortaliteten stiger, mellan åren 2001 och 2015 ökade antalet dödsfall 

kopplade till alkohol bland personer över 65 år med hela 41 procent. Suicidrisken ökar 

tiofaldigt hos äldre med alkoholproblematik jämfört med äldre utan alkoholproblematik; 

detsamma gäller för suicidförsök. Självmordstalen är högst för gruppen äldre och i 

synnerhet hos män. 

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020 

Figur 6 19% av det totala antalet självmord år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord") 
Karolinska Institutet, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention 

Missbruk eller beroende av Anabola androgena steroider (AAS) 

Missbruk eller beroende av anabola androgena steroider (AAS) är ett utbrett missbruk. 

Användningen av dopningsmedel kan se olika ut från enstaka tillfällen, kurer eller ett 

regelbundet användande. Nationellt när det gäller personer som missbrukar eller är 

beroende av dopningspreparat finns ingen officiell statistik. De utredningar som genomförts 

visar att majoriteten av de som missbrukar eller är beroende av AAS är män i ålder 18-35år. 

Män med utländsk bakgrund är något överrepresenterade.  När de söker hjälp är det är det i 

regel för symtom som kommer av dopningspreparat till exempel akne, potensproblem, 

hjärtproblem, humörsvängningar, ångest, depression och sömnstörningar. Inom socialtjänst 

och hälso- och sjukvård identifieras och efterfrågas sällan förekomst av missbruk eller 

beroende av AAS. Kunskapsnivån kan ses som begränsad och pga. att det är olagligt och 

skamfyllt att ha fuskat sig till muskler, är det vanligt att personen inte berättar om sitt 

missbruk eller beroende.   

Inom hälso- och sjukvården i Västernorrland finns idag liten kunskap om omfattningen av 

dopning eftersom det både saknas kunskaper och behandlingsprogram. Den allmänna 

uppfattningen från både primärvården och specialistvården är att man sällan frågar om eller 

tänker på detta vid vårdkontakter. Upplevelsen är att det känns obekvämt och ovanligt att 

ställa frågor om dopning.  

På hudkliniken finns många personer med svår akne som med sannolikhet använder sig av 

AAS, där frågar man regelbundet upp vid misstanke men i regel förnekas sådant bruk. En 

allmän uppfattning är att mörkertalet är stort.  

Antal självmord (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020 

 0-14 
år 

15-24 
år 

25-44 
år 

45-64 
år 

65+ 
år 

Totalt i alla 
åldrar 

Könsfördelning (% i alla 
åldrar) 

Män 6 111 308 340 249 1014 70% 

Kvinnor 4 34 130 153 106 427 30% 

Båda könen 10 145 438 493 355 1441 100% 

Båda könen under 
förgående år (2019) 

6 162 498 525 397 1588 100% 
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För socialtjänstens del är upplevelsen att det är ett fåtal personer som söker hjälp för sitt 

AAS missbruk eller beroende, snarare är det andra problem som de söker stöd för. Ingen av 

länets kommuner erbjuder specifika behandlingar för personer med dopningsmissbruk. 

Inom de verksamheter som arbetar inom missbruksområdet är det vanligare att frågor om 

dopning ställs både inom myndighetssidan och inom öppenvården. Ju längre ifrån 

verksamhetsområdet som personalen arbetar desto färre ställer frågor det upplevs 

obekvämt och ovanligt att ställa frågor om dopning.  

I dialog med polisen och Länsstyrelsen beskrivs ett behov av att öka kunskapen om missbruk 

eller beroende av AAS för personal inom båda huvudmännens verksamheter och skapa 

samverkansplattformar. Polisen tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner 

arbetar aktivt med merparten av länets gymanläggningar för att förebygga dopning, en det 

saknas en länk till hälso- och sjukvården i den samverkansprocessen. Det är främst två delar 

som uppmärksammats. Det ena är att gymanläggningarna i länet har svårt att kunna 

anmoda någon som de oroar sig för att genomföra ett dopningsprov via avtalen mellan gym 

och tränande om att ha en dopningsfri miljö, om inte polisen har hunnit bygga upp tillräcklig 

misstanke kring personen för att kunna gå den vägen med testning. Det andra är att när en 

person stängs av från en anläggning pga. dopning finns ingen verksamhet inom länets hälso-

och sjukvård eller kommuner att hänvisa personen till för att få hjälp. Det innebära att flera 

av dessa personer, som kan vara motiverade att söka hjälp, inte gör det.  

Det finns även ett nätverk för dopningsområdet och dess frågor som heter Krafttag. 

Nätverket samordnas av Länsstyrelsen och deltagande organisationer är länets kommuner 

(idrottslärare på gymnasier, ansvariga för kommuners träningsanläggningar, socialtjänst 

samt folkhälsosamordnare), kommunförbundet, tullverket, RF/SISU Västernorrland, 

Studenthälsan, Polisen samt Region Västernorrland. Förutom det förebyggande arbetet 

genomförs även informationskampanjer (uppmärksamhetsvecka för dopningsarbete) och 

utbildningsinsatser. 

Problemspelande eller spelberoende avseende pengar  

Sedan 1 januari 2018 ingår även problemspelande om pengar i socialtjänstens och hälso- 

och sjukvårdens ansvarsområde när det gäller risk-missbruk eller beroende. Det innebär att 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ålagda att arbeta dels för att förebygga att unga 

överkonsumerar spel om pengar, dels erbjuda stöd och behandling till personer som har 

allvarliga problem med spel om pengar. När det gäller personer som diagnostiseras med en 

spelberoendediagnos är hälso- och sjukvården ansvarig för att personen får de medicinska 

och psykologiska behandlingar som denne har behov av. 

Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för spel och har idag utvecklat ett 

kunskapsstöd samt rekommendationer inom området. Länsstyrelsen är den som har det 

samordnade ansvaret för att stödja socialtjänst och hälso- och sjukvården inom området. 

Dopning och spel finns med i den nationella ANDT-S strategin som länsstyrelsen har i 

uppdrag att arbeta med på regional nivå. 

Spelberoende (spel om pengar, så kallat hasardspelsyndrom) utmärks av ett dysfunktionellt 

och repetitivt spelbeteende som fortsätter trots negativa konsekvenser och trots upprepade 
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försök från individen att minska eller avbryta spelandet. Det är vanligt att tillståndet får 

omfattande konsekvenser även för närstående. Ekonomiska och sociala konsekvenser samt 

svåra psykiska symtom är vanligt förekommande. Symtom på ett utvecklat spelberoende, 

men även ett problematisk spelande medför stora negativa konsekvenser: 

• Psykiskt i form av skuld, ångest, oro och nedstämdhet. Suicidtankar förekommer 

oftare bland individer med spelproblem och spelberoende och på gruppnivå finns en 

förhöjd suicidrisk. 

• Socialt och relationellt i form av isolering, lögner för arbetsgivare och närstående 

samt försumlighet gentemot barn och familj. 

• Ekonomiskt i form av att vardagsekonomin inte går ihop eller skulder. 

Några av de tecken och symtom på spelberoende och problematiskt spelande är att 

individen: 

• Ägnar mycket tid åt spelande och tankar på spelande och försöker vinna tillbaka 

tidigare förluster. 

• Upplever känsla av spänning inför spelande och får en kick (berusningseffekt) och 

kan behöva höja insatserna för att uppnå samma spänningskänsla. 

• Har försökt att kontrollera, begränsa eller att upphöra med spelande utan framgång 

och blir rastlös eller irriterad av att inte spela. 

Utifrån intervjuer med medarbetare inom både regionen och socialtjänsten framkommer att 

det finns ett mörkertal när det gäller personer med problemspelande. Journaldata för 

antalet diagnostiserade personer med spelberoende i länet ger inte tillförlitlig statistik. 

Kartläggningen visar att i länet finns 15 personer som diagnostiserats med spelberoende 

(F63.0). Av dessa återfinns 10 inom primärvården och 5 inom specialistvården.  

Inom socialtjänsten är statistik gällande personer med problemspelande eller spelberoende 

svårare att inhämta då merpaten av det stöd och behandling som ges inte är 

biståndsbeviljad insatser utan serviceinsats. Den sammanlagda siffran för länets 

socialtjänster under åren 2019 och 2020 blir därmed en uppskattning på mellan 55–65 

personer. Andra orsaker till att man söker hjälp initialt har främst varit skuldsanering, 

ekonomiskt bistånd och servicesamtal för sitt mående. 

För att få en uppfattning om hur mycket mörkertalet skulle innebära i konkreta siffror har vi 

tittat på SCB:s (Statistiska centralbyrån) uträkning gällande spel om pengar. Deras siffror 

baseras på antal invånare år 2020 i åldrarna 15-84år men kan inte ses som statistiskt 

säkerställda. Dock kan det ses som en fingervisning av hur det ser ut i länet. Sifforna visar att 

det i länet borde finnas uppskattningsvis 197 885 länsmedborgare i det åldersspannet. Av 

dessa beräknas ca 8311st (4,2%) ha en viss risk i sitt spelande, 2572st (1,3%) ha en förhöjd 

risk med sitt spelande och ca 792st (0,4%) ha allvarliga spelproblem. Inom grupperna viss 

risk och förhöjd risk beräknas ca 70% vara män. I kategorin allvarliga spelproblem beräknas 

80% vara män.  

Anledningen till det är få diagnostiserade personer kan vara dels att det generellt inom 

regionen inte frågas kring denna typ av problematik, dels att personen söker vård för de 



   

27 
 

konsekvenser som spelberoendet orsakat, inte för spelberoendet i sig. En orsak kan vara att 

problemspelande eller spelberoende är förenat med social skam och att personer därför 

drar sig för att berätta om sitt beroende.  

Folkhälsomyndigheten (FHM) fick i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys av 

utvecklingen inom spelområdet kopplad till spridningen av covid-19 under år 2020. Analysen 

baseras i huvudsak på en enkätundersökning om spel om pengar och covid-19 som 

besvarades av drygt 4 000 personer. Resultaten visar att spelmarknaden förändrades som 

följd av covid-19-pandemin. Spelproblemen var i stort sett oförändrade på befolkningsnivå 

men ökade bland arbetslösa och personer som redan hade ett problemspelande. Bland dem 

med ökad grad av spelproblem under pandemin ökade psykisk påfrestning och problem 

med löpande utgifter. Man kan anta att de grupper som redan innan var utsatta har fått 

större problem. 

 

Figur 7 Uppskattat antal personer med olika grader av spelproblem utifrån Statistiska centralbyrån uträkning. Observera 
att uträkningen inte är statistiskt säkerställd. 

Personer aktuella för sprututbytesprogram 

Lagen om utbyte av sprutor och kanyler tillkom år 2006 och reviderades 2017. Bland 

revideringar kan nämnas renodling av regionens ansvar för verksamheten samt att 

åldersgränsen sänktes från 20 år till 18 år. Syftet med sprututbyte är i första hand att 

begränsa smitta och smittspridning (exempelvis HIV och hepatit C). Verksamheten har även 

viktiga funktioner såsom att vara en ingång och kontaktväg till hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, ge stöd och råd samt motivera personen till frivillig vård och behandling. Idag 

finns sprututbytesmottagningar i 17 regioner. Enligt siffror inrapporterade till IVO för 2018 

deltog 3754 personer i sprutbytesverksamhet, varav 72 % av dessa var män och 28% var 

kvinnor.  

Enligt Socialstyrelsens uppföljning har regionerna Västernorrland, Gävleborg, Västmanland 

och Dalarna inte startat sprututbyten. Region Dalarna har fått tillstånd att starta upp en 

verksamhet, Gävleborg startar upp en pilotverksamhet under våren 2022, och Västmanland 

inväntar sitt tillstånd. I region Västernorrland har frågan om sprututbytesverksamhet utretts 

i omgångar men inget beslut är fattat gällande införande av verksamheten. 

Data i länet visar att det idag finns 52 personer som har en känd intravenöst orsakad 

blodsmitta. Det är sannolikt ett väldigt stort mörkertal då det är många som inte har testat 
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sig och haft kontakt med Infektionskliniken. I samtal med andra regioner framkommer att 

personer med missbruk eller beroende av AAS är en stor grupp som blir aktuella först när 

sprututbyte införs. Dessa personer har ofta inte någon tidigare kontakt med hälso- och 

sjukvården eller socialtjänsten på grund av sitt intravenösa missbruk eller beroende. Jämfört 

med Region Jämtland-Härjedalens faktiska mörkertal så skulle siffran i Västernorrland landa 

på ca 200 aktuella personer. 

Personer som utöver ovanstående punkter har en samtidig psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och beroende, studier visar att risken 

att drabbas är mer än dubbelt så stor jämfört med personer som inte har ett missbruk eller 

beroende. Dessa personer återfinns inom flera verksamheter inom både primärvård och 

specialistvård. Det är en grupp som ofta känner av stigmatisering, upplever att de avviker 

från samhällsnormen och har svårt att göra sin röst hörd. Vidare har gruppen också en ökad 

risk för ett sämre förlopp, sämre följsamhet till behandling och sämre behandlingsresultat 

(Socialstyrelsen 2017; Socialstyrelsen 2019; Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2016). 

Det är därför viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och att personer med samsjuklighet 

får hjälp med båda tillstånden samtidigt. Personer med svåra problem har också ofta 

samtidigt andra problem och därmed ökat behov av ytterligare stödinsatser. 

I publicering (2019) av Socialstyrelsens kartläggning avseende samsjuklighet i psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik som genomförde under år 2017 visade på att 51 835 personer i 

Sverige vårdades inom specialistslutenvård för sitt intag av beroendeframkallande 

substanser. Åldersspannet för dessa personer var 10 år och uppåt.  Mer än hälften av dem, 

64% kvinnor och 52% män, hade under år 2016–2018 samtidigt en pågående vårdinsats för 

en eller flera psykiatriska diagnoser. Data visar hur vanligt det är att personer med missbruk 

eller beroende har en samtidig psykisk sjukdom. Undersökningen visade också att ADHD var 

en vanligt förekommande diagnos tillsammans med andra psykiatriska diagnoser17.  

Vidare framkom att bland de personer som år 2018 vårdades med stöd av LVM så hade 29 

procent av kvinnorna respektive 40 procent av männen tidigare vårdats med stöd av LPT. 

Majoriteten av de som vårdades hade också någon gång fått frivillig psykiatrisk vård enligt 

HSL. Det visar på att det till viss del är samma population som tvångsvårdas med stöd av de 

båda lagstiftningarna. Lagstiftningarna är utformade utifrån att den enskilde har en allvarlig 

psykisk störning respektive missbruk. Uppdelning kan försvåra förutsättningarna för en 

samlad vård och omsorg till personer med samsjuklighet.   

När det gäller barn och unga påvisade kartläggningen vikten av att Barn och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar med att tidigt upptäcka ungdomar med samsjuklighet för 

att undvika en utveckling av skadligt bruk eller beroende. Det gäller i synnerhet bland barn 

och ungdomar som har ADHD och som kan ha intag av beroendeframkallande substanser 

utan att det har uppmärksammats. Ungdomar som har missbruk eller beroendediagnos har i 

hög grad även samtidig psykiatrisk diagnos och ungdomar med samsjuklighet har ofta ett 

allvarligare missbruk och en svårare social situation med föräldrar som har ett 

missbruk/beroende jämfört med ungdomar utan samtidig psykisk sjukdom.  
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Vanligen uppträder den psykiska problematiken hos dessa ungdomar långt innan 

missbruket. Därför har både kommun och region ett stort ansvar både förebyggande, 

samverkande avseende stöd och behandling. En källa till information avseende bruk och 

missbruk hos ungdomar är de regelbundna drogvaneundersökningarna som skolan 

genomför.  

Uppgifterna för Västernorrland visar att 303 vuxna personer inom primärvården har en 

samtidig beroende- och psykiatrisk diagnos medan inom specialistvården finns 698 personer 

med så kallad dubbeldiagnos. Sannolikt finns det ett stort mörkertal både inom primär- och 

specialistvården eftersom underdiagnostik avseende beroendeproblematik är stor.  

Hur det ser ut inom socialtjänstens verksamheter har inte gått att få fram eftersom det inte 

finns någon statistik att hämta. Som tidigare nämnts visar data att få personer som är 

aktuella inom socialtjänstens missbruksvård har en beroende och eller psykiatrisk 

diagnos/er. De klienter som kan vara aktuella för att bli utredd för en eller flera psykiatriska 

diagnoser som även har ett missbruk eller beroende utreds sällan, då de i stället uppmanas 

att först vara nykter och drogfri under längre tid.  

Förekomst av droger och drogmönster i länet  

Polisen 

Samtal har genomförts med medarbetare inom polismyndigheten i länet på operativ och 

strategisk nivå när det gäller förekomst av drogmönster i länet. Det framkommer att 

polisens statistik inte speglar den rådande drogtillgången i samhället utan påverkas av 

prioriteringar och kunskap att upptäcka ett missbruk mm. Om polisen inte prioriterar 

problematiken så går statistiken ner men den faktiska brottsligheten ökar. 

Den grupp som är synligast är personer med amfetaminmissbruk, både genom sitt missbruk 

och genom att missbruket uppdagas i samband med annan brottslighet. Troligtvis finns ett 

stort mörkertal av personer med missbruksproblematik i de miljöer där polisen inte bedriver 

uppsökande verksamhet (krogmiljö, festivaler mm).  

Sollefteå, Kramfors och Härnösand                                                                                                                   

De mest förekommande och tillgängliga drogerna är enligt polisen i Sollefteå, Kramfors och 

Härnösand hasch, amfetamin och bensodiazepiner. Tillgängligheten varierar beroende på 

vilken drog som efterfrågas. THC i form av marijuana och ”blandmissbruk” uppger poliserna 

som de vanligaste drogerna och förmodligen de droger som står för det största mörkertalet. 

Dessa finns i normal-populationen och syns inte i några register hos hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten eller polisen, de är svårupptäckta då de påverkade inte visar så tydliga tecken 

och missbruket är förhållandevis billigt. Amfetamin ”triggar” ofta i gång personen med 

missbruks-problematik till annan kriminalitet (ex. våld, stölder). Ett pågående 

amfetaminmissbruk leder i större utsträckning till ett intravenöst missbruk, det är oklart hur 

många individer det rör sig om. Läkemedelsmissbruk förekommer bland de flesta personer 

med missbruksproblematik, då användningen av tabletter blir ett substitut, komplement 

eller för att ”tända av” från huvuddrogen. Det finns ett stort mörkertal bland personer med 
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missbruks-problematik som är socialt etablerade och som inte har ett brottsligt 

beteendemönster. Dopning förekommer i mindre utsträckning och användas av individer 

som har tillgång till pengar utan brottslig verksamhet, det förekommer även i de 

traditionella kriminella kretsarna. Dopning förekommer även bland motionärer där syftet är 

att uppnå ett annat kroppsideal. Polisen har inte några signaler som tyder på ökande 

heroinmissbruk men däremot finns det pågående missbruk av opiater i form av morfin eller 

morfinliknande preparat.        

Örnsköldsvik kommun                                                                                                                                      

Enligt polisen är cannabispreparat följt av amfetamin och Tramadol de substanser som är 

vanligt förekommande i Örnsköldsviks kommun. Under de senaste åren har det skett ett 

ökat bruk av kokain och heroin. När det gäller cannabispreparat sker handeln både via nätet 

och av lokala försäljare. De cannabispreparat som säljs lokalt hämtas i Stockholm och 

transporteras oftast via tåg norrut. Även Tramadol inhandlas i Stockholm men där 

förekommer även smuggling från utlandet. Mer osäkert är hur amfetaminet når kommunen. 

Uppfattningen hos polisen är dock att näthandeln av amfetamin har minskat. När det gäller 

utbredningen av intravenöst missbruk/beroende, tablettmissbruk/beroende, blandmissbruk 

och dopning är polisens uppfattning att det ökar i takt med den totala ökningen av 

droganvändning. Dopningsbrott upplevs ligga på ganska stabila nivåer år från år.  

Ånge, Sundsvall och Timrå kommun                                                                                                                     

Enligt polisen är de vanligast förekommande substanserna olika former av THC följt av 

bensodiazepiner, Tramadol, amfetamin och kokain, vanligtvis är blandmissbruk av olika 

narkotiska substanser. Narkotikaanvändandet och den rapporterade 

narkotikabrottsligheten ökar i Medelpad. Exempelvis har de rapporterade narkotikabrotten 

ökat från cirka 1000 under 2016 till cirka 1600 under 2019, vilket är en kraftig ökning under 

en så kort period.  Polisen beskriver att det finns ett stort mörkertal gällande hur många 

som faktiskt använder narkotika. Oftast upptäcker polisen dem inte förrän det har gått för 

långt. Många ”fest knarkar” och polisen upplever att det har blivit socialt accepterat att 

använda kokain när man festar. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen i Västernorrland genomförde i oktober år 2020 en undersökning av narkotika i 

avloppsvattnet. I samverkan med länets kommuner togs prover vid 12 av länets största 

avloppsreningsverk för att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, 

cannabis, kokain, MDMA och Tramadol. Analysresultaten visar att det finns spår av 

narkotika i vattnet i samtliga 7 kommuner, för att kunna dra några slutsatser behöver man 

följa detta område över tid och provtagningen kommer att fortsätta till 2023 med fyra 

provtagningstillfällen per år. Vattenprover kommer att tas vid olika tillfällen till exempel 

helger, under pandemi, efter pandemi-restriktioner mm. Länsstyrelsen har ett särskilt 

ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel (ANDT-S) i länet. 
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Aktuellt utbud av stöd- och behandlingsinsatser som ansvariga 

huvudmännen erbjuder 
Under hösten 2020 genomfördes en kartläggning bland de verksamheter inom kommun och 

hälso- och sjukvård i Västernorrland som möter personer från 16 år till 75 år. Syftet var att 

undersöka om och i så fall vilka insatser som länets kommuner och Region Västernorrland 

erbjuder. Kartläggningen genomfördes i enkätform, i syfte att får svar på vilka insatser inom 

bedömning/screening, behandling och stöd som erbjöds av hälso- och sjukvården och 

socialtjänsterna i länet. Sedan tidigare har två GAP- analyser genomförts i syfte att se över 

dels insatser för vuxna 18 år och uppåt (2014), dels insatser för barn och unga 13–17 år 

(2017). Dessa redovisas under avsnittet om GAP- undersökningar. 

Regionen 
Resultatet visar att inom regionen saknas i hög grad en sammanhållen behandlings- och 

stödinsatsprocess för personer med ett missbruk och beroende. De insatser som ges är i 

regel kopplade till annan problematik eller aktuella i akuta skeden som till exempel akut 

abstinensbehandling och förgiftningar. När det gäller spel om pengar finns inga insatser att 

erbjuda, det finns däremot problem som kan härledas och vara starkt förknippade med 

hasardspel. Inom regionen finns en behandlingslinje (Alkohol riskbruk/skadligt 

bruk/beroende hos vuxna) som stöd till patienter och vårdgivarens olika vårdnivåer. 

Utbudet för behandlande och stödjande insatser som inte är av akut karaktär har behov att 

utvecklas inom både primär- och specialistvården. 15-metoden finns idag i viss utsträckning 

inom Regionen och är framför allt riktad mot personer inom primärvård och 

företagshälsovård. Idag finns det i länet ingen samlad verksamhet eller organisation utifrån 

beroendeproblematiken.  

Ett mer samlat uppdrag skulle kunna ge dessa individer en bättre sammanhållen vård och 

tydliggöra att både primär- och specialistvården måste ta ett ansvar även för personer som 

har ett pågående missbruk och beroende.  

Läkemedelsassisterad behandling  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad 

behandling vid opioidberoende ger förutsättningar för behandlingen. För att motverka den 

narkotika- och läkemedelsrelaterade dödligheten anges att regioner och kommuner 

behöver utveckla sina insatser och erbjuda attraktiva och lättillgängliga stöd- och 

behandlingsinsatser. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är en av de 

insatser som lyfts fram i strategin. 

År 2016 startade Region Västernorrland en länsövergripande LARO-mottagning med 

placering i Sundsvall och med två satellitmottagningar, en i Sollefteå och en i Örnsköldsvik. 

Mottagningen vänder sig enbart till personer med opiat/opioid missbruk. Personer med 

blandmissbruk, missbruk/beroende av andra droger (till exempel amfetamin, cannabis, 

alkohol) får i dagsläget endast akutvård eller planerad avgiftning då det saknas en 

beroendeverksamhet. LARO-verksamheten har en viktig roll i att minska narkotikarelaterade 

dödsfall. Den är tvådelad dvs. både medicinskt och psykologiskt inriktad. LARO-

verksamheten är en sjuksköterskekrävande verksamhet och verksamheten har ett behov av 
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en kontinuerlig specialistläkare. Båda delarna innebär stora utmaningar idag då är det 

svårigheter att bemanna en verksamhet som LARO, både ur ett rekryteringsperspektiv och 

utifrån den specifika målgruppen. Idag så ingår ca. 160 patienter i LARO programmet och 

många kommer dagligen eller flera gånger i veckan.  

Barnombud  

Riktlinjen kring barnombud grundar sig på lagtexten i HSL: ”Hälso- och sjukvårdspersonalen 

ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.” 

Barnombud finns inom länets samtliga psykiatriska verksamheter, dessa har fått svara på 

frågor utifrån rollen som barnombud. De möter bland annat personer med samsjuklighet 

med missbruk av alkohol och narkotika och de samverkar i hög grad med kommunernas 

socialtjänst. Barnombud menar att missbruk ofta är förenat med mycket skuld och skam 

vilket gör att andra symtom blir synligare. Barnombuden saknar en specialiserad öppenvård 

eller primärvård inom hälso- och sjukvården, de uppmuntrar till att patienten själv söker 

kontakt inom kommunen eller VC/HC för sitt beroende.  Man ser att barn till 

föräldrar/vårdnadshavare som har ett pågående missbruk far illa, generellt sett är det 

ovanligare att både ta upp och söka för spelberoende och doping, men man ser en ökning 

och framför allt där det fått stora ekonomiska konsekvenser. 

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP 

BUP har idag ingen speciell vård och behandlingsprogram för ungdomar med 

beroendeproblematik. Fokus ligger på annan behandling, men i de fall där ett beroende 

uppdagas samverkar man med kommunernas socialtjänst. 
 

Länets kommuner 
När det gäller länets sju socialtjänster visar resultatet att det skett en positiv förändring av 

utbudet gällande dels screening- och bedömningsinstrument, dels de stöd och 

behandlingsinsatser som rekommenderas av Socialstyrelsen. I hög utsträckning används de 

rekommenderade screening- och bedömningsinstrument för utredning och bedömning av 

en persons behov stöd vid missbruk och beroende. Merparten av länets kommuner har även 

utökat sitt utbud av rekommenderade insatser gällande psykosocial behandling, stöd och 

boende både inom den egna öppenvården och via externa samverkanspartners. Det gäller 

även de insatser som riktar sig till anhöriga. För barn till föräldrar med missbruk finns i flera 

av kommunerna barngrupper som kan möta dessa barns behov.  Oavsett storlek finn inom 

kommunerna en variation i utbudet av behandling och stödinsatser (se vidare bilaga 2).  

 

När det gäller stödinsatserna sysselsättning och boende och behandlingsinsatser för 

samsjuklighet samt barn och unga finns utvecklings- och förbättringsbehov i samtliga 

kommuner. Det är få som använder de metoder som rekommenderas. Tillgång till en 
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sysselsättning eller arbete innebär inte bara en möjlighet till försörjning utan kan också ha 

ett samband med fullföljande av och framgång i behandling av missbruk och beroende. Brist 

på sysselsättning är på motsvarande sätt ofta ett hinder för en lyckad behandling och 

återanpassning i samhället. Det är också en av de vanligaste orsakerna till återfall. När 

personer med missbruk eller beroende själva skattar olika problem som uppstått till följd av 

missbruket brukar arbetslöshet och försörjning tas upp som centrala problemområden. 

                          

Placeringar vid HVB och SiS 
Ibland finns inte det insatser som en person är i behov av inom den egna kommunen eller 

regionens regi. Då behöver kommunen göra placeringar så kallade externa placeringar vid 

HVB.  Bland kommunerna i Västernorrland finns idag samarbete om upphandling av HVB 

mellan 5 st. Dessa är Ånge, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Utbudet av 

insatsinnehåll varierar bland de HVB-hem som finns inom ramavtalet. Var tredje år sker en 

ny upphandling inom ramen för rådande upphandlingsförfarande. Sedan några år tillbaka 

finns inskrivet att de behandlingshem som upphandlas ska följa Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer. Hur det följs upp och utvärderas framkommer inte. Timrå och Sundsvall sköter 

själva sina upphandlingar av HVB hem. Sundsvall driver även ett eget HVB inom sin 

öppenvård och planer finns på att starta upp ytterligare ett HVB med inriktning mot kvinnor 

med missbruk och samsjuklighet. I Sundsvall och Örnsköldsvik finns särskilda funktioner som 

arbetar specifikt med placeringar fast med olika uppdrag. Gemensamt för båda är att de har 

aktivt dialog både med placerande socialsekreterare samt de HVB-hem som används. I 

Sollefteå finns en särskild funktion som koordinerar eftervården. 

Ibland krävs placeringar utifrån tvångsvårdslagstiftningen LVM och då blir det aktuellt med 

en placering vid ett s.k. LVM hem. Dessa hem finns runt om i landet och placeringen av 

själva platsen sköts via placerings enheten inom Statens institutionsstyrelsen (SiS). Det 

innebär att personen som ska vårdas kan få en plats långt ifrån hemmaorten.  

Nedan följer en sammanställning av placeringar och kostnader för personer med 

missbruksproblematik i sex av sju socialtjänster i länet. När det gäller antalet placerade ska 

beaktas att socialtjänsterna har uppgett antal utifrån hur åldersindelningen den 

verksamheten ansvarar för. Det medför att inrapporterat antal personer rör från 16år, från 

18 år och även från 21år.  

HVB Missbruk 2019 2020 

Totalt antal placeringar 16år - 90 89 

 Varav utanför avtal 11 9 

Total kostnad  Ca 65,3 miljoner kr 
 

Ca 73,2miljoner kr 

Varav kostnad för SiS 
placeringar 

Ca 15,3 miljoner kr Ca 16,9 miljoner kr 

 

Regionen (psykiatrin) har idag viss samfinansiering tillsammans med kommunernas 

socialtjänst för ett fåtal personer med svårare samsjuklighet och stora sociala svårigheter 

som kan ha behov av att utredas och bedömas för att komma fram till bästa 

omhändertagandenivå.  
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Utvecklingen av insatser  

Jämförelse mellan GAP 2014 och 2021  
Inför revideringen av Socialstyrelsens riktlinjer inom missbruk och beroendeområdet 

genomfördes år 2014 en GAP undersökning i syfte att se hur väl länets kommuner och 

landsting använde sig av och erbjöd de rekommenderade insatserna både för vuxna, barn 

och unga samt personer med samsjuklighet. Undersökningen visade tydligt att landstinget 

samt länets kommuner erbjöd få av de rekommenderade bedömningsinstrumenten, 

psykosociala behandlingarna och stödinsatserna, framför allt vad gällde barn och unga och 

personer med samsjuklighet. 

 

I de svar som regionen och länets kommuner har givit under år 2021 gällande användning 

och erbjudanden av insatser framkommer att länets kommuner utökat sina insatser för 

vuxna, barn och unga samt personer med samsjuklighet. Fortfarande finns det behov att 

utveckla öppenvården med insatser som riktas till för personer med samsjuklighet och för 

barn och unga.  

Det har inte primär- och specialistvården gjort i samma utsträckning sannolikt pga. att det 

inte är ett uttalat uppdrag och för att gruppen inte är homogen utan finns inom flera olika 

verksamheter.  

När det gäller medicinska behandlingsinsatser har regionens insatser utvecklats. 

Överdospreventionen i länet har tagit ett stort steg i samband med att Naloxon – antidot 

mot opioider börjat användas i allt högre grad, det finns numer ett regionövergripande 

styrdokument för användande av Naloxon nässpray till personer med risk för överdos av 

opioider. Socialstyrelsen har kommit med kunskapsmaterial som lär ut hur man räddar liv 

med naloxon samt en patientinformation. 
 

Spel om pengar 
Spel om pengar ingår inte Socialstyrelsens nationella riktlinjernas kring missbruk och 

beroende. Därav finns inga rekommendationerna från Socialstyrelsen. Kunskapsguiden har 

på sin webbsida en sammanställning av de metoder som idag rekommenderas för att utreda 

och behandla personer med spelproblematik. Metoder som rekommenderas för hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. Inom regionen används ingen av de rekommenderade metoderna 

eller insatserna.  

I två av länets kommuner används NODS-PERCN vid screening av spelproblem. När det gäller 

bedömningsinstrument för spelproblem använder tre kommuner ASI – spel grund och 

uppföljning, en kommun använder sig av tre olika instrument: NODS livsstil, NODS senaste 

året samt NODS 30 dagar. När det gäller behandlingsinsatser är det MI och KBT som 

rekommenderas. Sex av länets kommuner använder MI och 4 kommuner använder KBT. 

Men resultatet visar att det saknas behandlingsinsatser inom regionen som är på prioriterad 

nivå i de nationella riktlinjerna. Sammanhållna behandlings- och stödinsatser saknas för 

personer med ett missbruk och beroende, insatserna är i punktform eller kopplade till 

annan problematik. När det gäller spel om pengar finns idag inga insatser att erbjuda, trots 

att problem som kan härledas eller vara starkt förknippade med hasardspel förekommer.  
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Beroendeplatser  
År 2021 organiserade sig den psykiatriska kliniken så att 13 vårdplatser för 

missbruk/beroende koncentrerades till avdelning 7 vid Sundsvalls sjukhus. Syftet med denna 

organisering var samla kompetens, ge en bra likvärdig vård och att avdelningens struktur 

anpassas för att hantera de utmaningar som finns förknippade med just beroendevård. 

Beläggningsgraden har under våren legat på i snitt 114% så ett ev. behov av utökat antal 

vårdplatser finns. Snittvårdtiden är 9 dagar/patient. Det handlar idag i huvudsak om akuta 

och planerade avgiftningar och många gånger i samverkan och i samplanering med hem-

kommunens socialtjänst.  

Psykiatrin har anställt en personal som i sin funktion endast arbetar med personer som har 

ett behov av samverkan mellan kommun och region för att underlätta samverkan, öka 

patientsäkerheten och tryggheten för individen. Denna funktion är uppskattad från båda 

huvudmännen och skulle behöva utökas ytterligare på samtliga orter och permanentas då 

det idag äe en ofinansierad tjänst.  

Sprututbytesverksamhet                                                                                                                              
Region Västernorrland har vid ett flertal tillfällen utrett förutsättningarna för att starta ett 

sprututbytesprogram. Sprututbytesprogram för individer som injicerar droger förebygger en 

spridning av blodburna infektioner och minskar injektionsrelaterade skador. Att genom 

programmet få kontakt med hälso- och sjukvården ökar möjligheten att motivera 

individerna till ett narkotikafritt liv. Under kartläggningsarbetet har projektledarna kommit i 

kontakt med Region Jämtland Härjedalen och närmare undersökt hur arbete med 

sprututbytesprogram genomförts i den regionen och vilka framgångar de ser att 

programmet lett till, både ur patient – och verksamhetsperspektiv.  

Region Jämtland/Härjedalen har haft sprututbytesprogram sedan september 2019. När 

arbetet initierades fanns 20 av regionen kända personer med intravenösa missbruk. Sedan 

dess har 100 personer identifierats men idag är 73 personer inskrivna i programmet, deras 

rekommendation till vår region var att ta höjd eftersom det visade sig finnas en stor andel 

som inte hade kontakt inom vården. Patienterna kommer från hela regionen och det är 

infektionsmottagningen vid Östersunds sjukhus som ansvarar för insatserna. Mottagningen 

är lokaliserad intill infektionskliniken. Mottagningen har öppet två em. i veckan samt har 

även inplanerade telefontider. Personal från infektionsmottagningen bemannar 

mottagningen (en undersköterska på 20%, en sjuksköterska på 20% samt en infektionsläkare 

på 10%). Utöver dessa personalresurser finns även en kurator (10%) från 

beroendemottagningen, en barnmorskeresurs från Hud- och könskliniken.  

Det finns funderingar på att längre fram utlokalisera delar av programmets verksamhet till 

några av länets hälsocentraler för att underlätta för länsmedborgarna i glesbygd. 

Positiva effekter av att ha infört programmet visar sig bland annat i en kraftig minskning av 

svårare infektioner. Endokarditer (infektion i hjärtats klaffar) har enligt infektionsläkare från 

regionen i princip försvunnit i denna grupp. Det är ett sjukdomstillstånd som normalt 

innebär minst tre veckors behandling inom slutenvård. 
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Mottagningens personal har ett gott samarbete med socialtjänst och polis i form av 

gemensamma regelbundna möten. En annan effekt är att hemlösa personer som besöker 

mottagningen har kunnat erbjudas exempelvis vaccination. Mottagningen har utarbetat ett 

“medlemskort” för det personer som ingår i programmet. Syftet med medlemskortet är bl.a. 

att kunna visa upp ifall personen blir gripen av polis och har narkotika på sig att man ingår i 

programmet, vilket medför att polisen inte tar deras sprutor i beslag.  

I vissa andra regioner har gruppen som använder sig av intramuskulärtdopningspreparat i 

viss mån sökt sig till sprututbytesprogram. Grovt uppskattat i länet så skulle vi endast för 

den gruppen hamna kring ett par hundra personer – den totala uppskattning av personer 

som använder sig av anabola steroider är ca. 2,5% dvs. drygt 1100 personer, dock är detta 

till stor del personer som inte är kända inom sjukvård eller socialtjänst.                                                                                                               

Förslag på utökning av insatser och samverkan 
De sammanlagda resultaten av kartläggningsuppdraget och de GAP- analyser som studerats 

visar stora brister gällande utbudet i länet av vård-, stöd och behandlingsinsatser för de 

målgrupper som innefattats i uppdraget. Bristen är särskilt tydlig när det gäller personer 

med samsjuklighet samt barn och unga. Främst är det brister och avsaknad av utbud och 

insatser inom hälso- och sjukvården som blir påtaglig.  

Trots att lagstiftningen är tydlig med att hälso- och sjukvården ska behandla invånare även 

om det finns ett pågående missbruk saknas det idag verksamhet inom regionen med det 

uppdraget. Hälso- och sjukvården fullföljer sitt uppdrag främst för personer i akuta skeden. 

Förutom att det saknas en samordnande verksamhet som utför medicinska bedömningar 

och tillhandahåller adekvata behandlingsinsatser saknas även ett konsultativt stöd inom 

området, både inom regionens verksamhet och mellan region och socialtjänst. Det innebär 

att länets socialtjänster tar ett större ansvar än vad som många gånger ingår i deras uppdrag 

när det gäller att erbjuda vård samt stöd - och behandlingsinsatser, exempelvis provtagning 

och behandling för personer som diagnostiserats för missbruk eller beroende.  
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Figur 8 Sven Andreasson, Läkartidningen,2014 

Bilden ovan illustrerar de olika steg som personer med risk - missbruk eller beroende av 

alkohol befinner sig på och mått av problemtyngd som medföljer. Den skulle även kunna 

illustrera stegen för personer med risk - missbruk eller beroende av narkotika och dopning 

samt problemspelande.  

Ett beroende som är av lindrig eller måttlig karaktär får bra effekt av korta 

behandlingsinsatser och stöd till självhjälp. En vanlig missuppfattning är att 

beroendetillstånd är komplicerade och kräver omfattande behandling, med många och 

långa besök. Inom psykiatrisk beroendeverksamhet kan detta förklaras med en hög andel 

patienter med dubbeldiagnos. För det stora flertalet personer med alkoholberoende gäller 

dock inte detta. Det upplevs jobbigt att berätta om sina svårigheter med att hantera 

alkohol. Det främsta skälet är skam samt farhågor om ett nedlåtande bemötande eller brist 

på förståelse, det är många gånger inte lika stigmatiserande att söka sin HC som till en 

beroendeklinik. Därför är det viktigt att uppmärksamma, behandla och följa upp även lindrig 

till måttlig beroendeproblematik. 

I pågående samsjuklighetsutredningen framkommer att det finns stora ojämlikheter i landet 

vad gäller stödjande insatser för vård, behandling och funktionsstödjande. De 

inriktningsförslag som samsjuklighetsutredningen lagt fram pekar på att hälso- och 

sjukvården ska ha ett samlat ansvar för all vård och behandling medan socialtjänsten ska 

ansvara för stöd och förebyggande insatser. Förslaget innebär i korthet följande: 

Hälso- och sjukvården Socialtjänsten  Gemensamt 

Ansvara för all medicinsk, 
psykologisk och psykosocial 
behandling på samtliga 
vårdnivåer. 
 
Behandla alla psykiatriska 
sjukdomstillstånd samordnat. 

Uppsökande verksamhet, 
information om och 
förmedling till samhällets stöd 
 
Stöd för basala behov som 
försörjning, boende, 

Obligatoriskt krav på regioner 
och kommuner om en 
samordnad vård-och 
stödverksamhet där samtliga 
kompetenser finns  
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Erbjuda skademinimerande 
insatser i högre utsträckning 
än i dag. 
 

sysselsättning, trygghet och 
sociala sammanhang 
 
Stöd för att utveckla den 
enskildes resurser, 
funktionsförmåga och 
möjligheter till självständigt liv 
 
Stöd till närstående 
 

• Riktar sig till personer 
med omfattande 
behov på flera 
livsområden  

• Verksamhet som 
bedrivs utifrån den 
enskildes behov, mål 
och resurser  

• Varje person som får 
insatser i 
verksamheten har 
tillgång till en vård-och 
stödsamordnare  

 

Fler förslag är att vänta som rör bland annat ansvar för HVB placeringar och barn och unga. 

Bilden som samsjuklighetsutredningen ger gällande ojämlik vård stämmer väl överens med 

de resultat som kommer fram i vår rapport. Utifrån det har våra förslag gällande utökning av 

insatser sin utgångspunkt dels i nu läget – dvs som situationen ser ut nu, dels ny läge dvs 

ifall samsjuklighetsutredningens inriktningsförslag beslutas att införas. 

Vi ser vinster med att stegvis bygga upp en beroendeverksamhet inom regionen som är 

kopplad till de befintliga strukturerna. Vårt förslag bygger på en utökning av 

beroendeverksamhet i Sundsvall som då ska fungera som ett kunskapscentrum och 

medicinskt centra med satellitverksamheter i de existerande SPOT-teamen och det som 

eventuellt planeras att införas även i Sundsvall. Samordnarrollen som idag finns på avd. 7 är 

ett exempel på en förändring som skett inom psykiatrin i länet och som uppskattats mycket 

av kommunerna och som förbättrat för individen. Det behövs fler med en liknande funktion.  

Genom att öka koncentrationen av kompetens på avd. 7 är möjligheterna att vara konsult, 

stödja och bedriva planerad verksamhet betydligt större. Förslaget är också att från 

Sundsvall utveckla ett sprututbytesprogram som utgår från infektionskliniken som 

samverkar med beroendeverksamheter och med Primärvården.  

Vårt förslag innebär också att på sikt, när lokalisering kan göra det möjligt, integrera LARO 

tillsammans med SPOT-team och införa en samlad specialiserad beroendekompetens till 

avdelning 7. Genom att bygga på befintliga plattformar ser vi möjligheterna att nå ut till fler, 

öka kompetensen och få tillgång till likvärdig vård i samtliga länsdelar och samtidigt inte 

urvattna befintliga verksamheter. Redan upparbetade samverkans plattformar ska 

vidareutvecklas och inkludera länets samtliga sju kommuner.  

En stegvis utveckling av beroendeverksamheten i länet där komponenter som systematisk 

uppföljning av organisation och arbetssätt, omvärldsanalys och brukarenkäter inkluderas, 

skapar förutsättningar för länets kommuner och region att kunna erbjuda en sammanhållen 

insatsprocess som är personcentrerad och sömlös.  

Att verksamheten också utformas till ett kunskapscentrum möter också upp det behov av 

kompetens- och erfarenhetsutbyte som socialtjänst, andra närliggande samverkansparter 

såsom Polis och skola efterfrågar. Förslaget skapar även förutsättningar för att motverka de 
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brister avseende dels intern och extern samverkan, dels kunskap och kompetens kring de 

behovsgrupper som kartlagts som framkommit i rapporten. 

Vi har svårt att uttala oss om kostnaden för resursförstärkningen men anser att en stegvis 

uppbyggnad av beroendeverksamheten bör därför innebära en resursoptimering för både 

regionen och kommunerna. 

Vår ståndpunkt är att genom att bygga på befintliga verksamheter istället för att organisera 

upp en länsgemensam beroendeverksamhet i ett första steg innebär dels en snabbare 

utveckling av missbruks- och beroendevården i länet, dels en mer kostnadseffektiv och 

tillgängligare vård för målgrupperna med svårare problematik.  Att nyttja och stärka 

resurserna på hemmaplan bör innebära en kostnadseffektivitet och minska behovet av 

externa placeringar, vilket är gemensamma målsättning. Befintliga verksamheter är också 

mindre sårbara än små enheter.  

Skulle samsjuklighetsutredningens förslag gå igenom övergår ansvaret för all behandling 

(medicinsk, psykologisk och psykosocial) till hälso- och sjukvården. Först då ser vi att en 

länsgemensam beroendeverksamhet skulle bli aktuell att diskutera. 

För personer med riskbruk och högkonsumtion av alkohol, narkotika samt spelproblem ser 

vi att deras behov av vård, stöd och behandling bör i första hand erbjudas av primärvården. 

Vårt förslag är att några hälsocentraler i länet får ett riktat uppdrag att vara första linjens 

insats för aktuella målgrupper. Genom samverkan med kommun och specialistvård skulle 

kompetensen samlas även på första linjens nivå. Det skulle krävas resursförstärkning i form 

av på några utvalda HC i länet. På sikt skulle även sprututbytesverksamheter kunna bli 

aktuella att bedrivas via dessa hälsocentraler 
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Figur 9 Ovan illustreras de förändringar som föreslås genomföras inom avdelning 7 och SPOT teamen i länet och hur dessa 
förändringar påverkar samverkan. Nuläget utgår ifrån hur verksamheterna ska samordna ifall samsjuklighetsutredningens 
inriktningsförslag inte går igenom. Ny läget ska ses utifrån att inriktningsförslagen går igenom. 

SPOT-team 

Befintliga SPOT team 

SPOT-teamen i Sollefteå och Örnsköldsvik är goda exempel på hur vård och stöd kan 

utvecklas i syfte att komma närmare patienten och undvika onödig heldygnsvård. Det finns 

ur ett invånarperspektiv ett behov av att utveckla en mer individuellt anpassad vårdform. En 

mobil verksamhet, SPOT, ger möjlighet till tät kontakt med patienten (och dennes 

närstående) vid behov en eller flera gånger per dag, utan att patienten behöver ligga inne på 

en vårdavdelning. Ett psykiatriskt omvårdnadsteam har flera fördelar jämfört med vanlig 

slutenvård.  
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SPOT kan öka patienternas möjlighet att behandlas i sitt eget hem, även vid en psykisk 

försämring och kan ta vid utan ledtid efter ett vårdtillfälle. Vård och behandling kan i större 

utsträckning genomföras utifrån den enskilde patientens behov och utifrån en förebyggande 

ambition. SPOT-teamen i Sollefteå och Örnsköldsvik har idag LARO-patienter som hämtar 

sitt läkemedel via teamet samt att det finns ett väl upparbetat samarbete med LARO-

mottagningen i Sundsvall. 

Ett viktigt mål är att minska slutenvårdsepisoder för de aktuella patienterna, samt att den 

slutenvård som ändå måste tillgripas blir så kortvarig som möjligt. Att utveckla de befintliga 

SPOT-teamen med ett uppdrag även för patienter med ett beroende skulle vara en effektiv 

och personcentrerad vårdform även för gruppen med samsjuklighet. Det ligger helt i linje 

med att arbeta med Nära vård som inbegriper både specialistvård, primärvård och 

kommunerna. 

Utveckling av SPOT team i Sundsvall              

Idag finns redan ett förslag att se över möjligheten att reducera psykiatriska vårdplatser i 

Sundsvall och införa s.k. SPOT-team.  

Vi ser förslaget med att införa ett SPOT team i Sundsvall som en möjlighet att erbjuda stöd 

och hjälp till personer med en mer betydande problematik som behöver hälso- och 

sjukvårdens stöd och hjälp för sitt beroende och för gruppen med psykiatrisk samsjuklighet. 

Gruppen med störst svårigheter blir då inte exkluderad eller marginaliserad utifrån 

vårdgivarens ansvar. Att rymma detta i befintlig verksamhet skulle riskera en 

utträngningseffekt för andra grupper.  

Avdelning 7 skulle då kunna vara uppdragsgivare för patienter med beroendeproblematik till 

samtliga SPOT-team i länet (Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik) och därmed erbjuda 

patientgruppen öppna vårdformer i högre utsträckning. 

Övriga fördelar med att införa ett nytt SPOT team är att planerad och till viss del akut 

provtagning på medicinska grunder skulle kunna kopplas till avdelning 7 och SPOT-teamen.  

Förslaget innebär en utökning av ett konsultativt team bestående av SPOT-verksamhet, 

samordningsfunktion, läkare med placering i Sundsvall som svarar an gentemot den övriga 

hälso- och sjukvårdens behov av konsultation och finnas som stöd för att genomföra 

behandlingsplaner med kommunernas socialtjänst.  

Kostnader  

Att förstärka de befintliga SPOT-verksamheterna med ett uppdrag som tydligare handlar om 

stöd och behandlingsinsatser som samordning, CM-funktion och ÅP (återfallsprevention) är 

möjligt med ett mindre antal tjänster (1-2personer/team i Sollefteå och Örnsköldsvik 

innebär en kostnadsökning på 1 – 2 mkr och skulle inte vara lika beroende av ssk). Eftersom 

det inte finns något SPOT-team i Sundsvall ännu är det svårare att göra en beräkning av 

detta. Då Sundsvall har ett betydligt större upptagningsområde med fyra kommuner, bör 

resurstillsättning av personal fördubblas (4 personer) till en kostnad av 2 mkr.   
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Vi ser även att de befintliga och utökade SPOT teamens bemanning ska kompletteras med 

personal från socialtjänsten, såsom socialsekreterare, behandlare och personal som utför 

stödinsatser (exempelvis case managers, boendestöd osv).    

Förändringarna inom SPOT medför att hälso- och sjukvården och socialtjänsterna i länet 

tillsammans kan arbeta med att säkerställa vad var och en kan erbjuda, vad som bör 

erbjudas gemensamt och hur samverkan ska ske. På så sätt möts och erbjuds personer med 

samsjuklighet en sammanhållen insatsprocess utifrån individens hela livssituation, både ur 

ett personcentrerat och resurseffektivt sätt. Det ligger även i linje med de inriktningsförslag 

gällande integrerade verksamheter som samsjuklighetsutredningen föreslår. 

Utökning av slutenvårdsplatser 
Idag finns 13 länstäckande slutenvårdsplatser (för ovan beskrivna målgrupper) vid avdelning 

7, Sundsvalls sjukhus. För samordnarrollen har det inneburit att uppdraget förändrats och 

funktionen har idag kontakt med samtliga 7 kommuner när det gäller samplanering och 

samordning av insatser från sluten till öppenvård.  Sedan start har platserna varit 

fullbelagda och vid flertalet tillfällen även överbelagda. Det är svårt att få fram nationell 

statistik avseende hur många vårdplatser/100 000 inv. som behövs för aktuell målgrupp - då 

regionernas verksamhet skiljer sig åt både avseende organisation och behandlingsutbud. I 

detta måste även de socioekonomiska strukturerna i länet vägas in. 

Utifrån det behov som framkommit avseende möjlighet till exempel planerade 

tablettavgiftningar skulle platsantalet kunna öka ytterligare för att motsvara det förväntade 

behovet. Idag har psykiatrin inte möjlighet att erbjuda planerade avgiftningar under 

sommaren utan enbart de som är i behov av akut karaktär skrivs in för vård.  

Vårt förslag innebär att utöka dagens 13 vårdplatser till 15 alternativt 16 vårdplatser, vilket 

skulle medföra en personalförstärkning på 2 sjuksköterskor och ev. 1–2 

behandlingsassistenter. Det motsvarar en kostnadsökning på 1,5–2 mkr/år. Eventuellt kan 

en anpassning av lokaler tillkomma (utifrån ökning av antalet vårdplatser), vilket vi inte 

beräknat någon kostnad för.  

Vi ser vidare att om förslaget antas skulle avdelningen kunna ta emot patienter med ett 

tablettberoende som är orsakat av vården. Därmed även kunna utöka sin samverkan mot 

kommunala insatser och ökad möjlighet att erbjuda planerade avgiftningar även sommartid. 

Större möjligheter till en mer “sömlös” vårdkedja gentemot primärvårdens uppdrag som 

första linjens insats. 

Det är svårt att uppskatta kostnader för en utökad verksamhet och i synnerhet då det 
framför allt är svår rekryterat inom vissa yrkesgrupper. En specialistläkare för 
beroendeproblematik eller specialist inom psykiatri kostar 1160 000 kr/år som fast anställd 
men tvingas man använda sig av stafettläkare blir kostnaden 3 300 000 kr/år. Eftersom länet 
redan idag har den lägsta specialistläkarbemanningen inom psykiatrin är det svårt att 
rymma detta uppdrag inom befintlig budget och verksamhet. 
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Samordnarfunktion 

År 2018 tillsatte psykiatrin vid Sundsvalls sjukhus en projektbaserad samordnarfunktion som 

idag är knuten till avd. 7. Funktionen tillkom då det uppmärksammats att missbruk och 

beroende är vanligt förekommande hos de patienter som söker psykiatrisk akutsjukvård. 

Vidare identifierades att stor andel av de patienter som lades in inom slutenvård även hade 

en beroendeproblematik. 

Det saknades en funktion som underlättade samverkan mellan region och kommun och 

många gånger klarade patienten inte att bibehålla kontakterna själva. Fokus var att 

identifiera de s.k. mångsökarna som lätt hamnade “mellan stolarna” hos de båda 

huvudmännen. Funktionen var initialt riktad till personer bosatta i Ånge, Sundsvall, Timrå 

och Härnösand. På grund av neddragningar av slutenvårdsplatser vid psykiatriska 

mottagningarna i Sollefteå (2017) och Örnsköldsvik (2021) kom funktionen att från år 2021 

bli länsövergripande. Funktion är inte permanent utan finansieras via vakansmedel och ev. 

av statliga stimulansmedel.  

Syftet med samordnarrollen har fram till idag varit att tidigt fånga upp personer, initiera 

insatser och arbeta tätt gentemot öppenvården. Det har skett genom att samordnaren dels 

är dessa patienters fasta vårdkontakt, dels har agerat brygga mellan olika samhällsinsatser 

samt sluten- och öppenvård i de fall där öppenvård är aktuell. Det är av vikt att 

samordnarfunktionen har kännedom om patientgruppen så att den kan arbeta fokuserat på 

det som rör den enskilde patienten, hjälpa till i kontakter med myndigheter och övriga 

insatser inom både primär- och specialistvård och i samverkan med kommunens 

socialtjänst.  

Sekretessen mellan olika myndigheter kan ibland försvåra samverkan runt en patient. 

Samtidigt är sekretessen viktig som ett skydd för den enskilde. Med rätt kunskap om 

sekretessen kan det vara möjligt att samverka på ett bra sätt för patientens bästa. Det 

innebär i korthet att man behöver en persons samtycke för att utföra åtgärder och ett 

muntligt samtycke ska dokumenteras, till exempel om man behöver samverka kring en 

individ18. 

När det gäller samordnarfunktionen har vi genom intervjuer med socialtjänsterna i länet fått 

veta att funktionen är mycket uppskattad och den har underlättat samverkan och 

samplaneringen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. Vi ser att nya arbetsuppgifter 

och arbetssätt skulle kunna ingå i funktionen, som att vara en spindel i nätet för planeringar 

av in- och utskrivningar från hela länet.  

Vårt förslag är att funktionen permanentas och en förstärkning av en tjänst till inom samma 

funktion för att undvika sårbarheten när det endast finns en funktion. Vi ser att nya 

arbetsuppgifter och arbetssätt skulle kunna ingå i funktionen, som att vara en spindel i nätet 

för planeringar av in- och utskrivningar från hela länet. En permanentning och förstärkning 

av personalgruppen och funktionen innebär även att avdelning 7 kan arbeta för att ha öppet 

för abstinensbehandling även sommartid vilket skulle bidra till en ökad patientsäkerhet. På 

 
18 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
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så sätt stärks förutsättningarna för socialtjänsten och specialistpsykiatrin att samordna och 

samplanera utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 

 

Sammanfattning av kostnader för de förslag vi lagt 

 
Resursförstärkning  Verksamhet   Ort i länet  Kostnad  Aktivitet   

2 Ssk   Avd.7/beroende  S-vall   > 1,1 mkr   Öka vpl -> 16  
Ev. 1-2 beh.ass      > 0,5-1 mkr    
1-2 beh.ass  SPOT  Sollefteå  > 0,5-1 mkr  Stöd och beh.  
1-2 beh.ass  SPOT  Örnsköldsvik  > 0,5-1 mkr  Stöd och beh.  
1 Spec.läkare  Beroende  S-vall  1,2-3,3 mkr  Konsultation 

gentemot PV och 
Kommun, planerade 
besök och akuta 
insatser dagtid.  

4 beh.ass  SPOT S-vall  2 mkr    
40% ssk, 40% usk, 20% 
inf.läk, ev. 20% 
socionom 

Infektionsklin  s-vall  0,8 mkr  

2 st 
Samordnarfunktioner  

Avd.7/SPOT Sundsvall 
Örnsköldsvik 

>1mkr Samordning och 
samplanering vid in-
och utskrivning 
slutenvård 

   Upp till 11,1 mkr  

På sikt utveckla  Beroende centrum ---  ---  ---  
 Specialiserade HC   3 st Har inte gjort någon 

uträkning – 
uppskattningsvis 
handlar det om 1-2 
tjänster/HC 

➢ 3 mkr 

Ökad kompetens på 
beroendeområdet, 
mer förebyggande 
och uppföljande 
insatser, påsikt 
sprututbyte. 

Om ansvaret över går 
från Kommun till 
Region   

---  ---  ---  Samlat ansvar för 
vård och behandling  

     
     
Figur 10 Uppskattade kostnader utifrån rådande löner 

Sprututbytesverksamhet 
Förslaget är att starta upp en sprututbytesverksamhet i liknande former som region 

Jämtland/Härjedalen. Den uppskattade kostnaden för Region Västernorrland är drygt 800 

000 kr/år med kuratorsresurs och knappt 700 000 kr/år utan kuratorsresurs. I gengäld skulle 

inneliggande vård och behandling i stor utsträckning kunna undvikas för flera i aktuell 

målgrupp.  

Vårt förslag bygger på att utgå från Jämtland-Härjedalens koncept, vilket innebär att 

förlägga uppdraget på infektionskliniken det är ett effektivt sätt att minimera riskerna för 

svåra infektioner och hindra blodsmitta. I en förlängning bör denna funktion flyttas ut till 

vissa hälsocentraler med särskilt uppdrag för att underlätta för den aktuella målgruppen (se 

tidigare beskrivning ovan).  
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Medicinska test/provtagning/snabb test/ 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten ska använda medicinska test i syfte att vid misstanke underlätta val av åtgärd 

och kunna följa utfallet av de åtgärder klienten eller patienten har fått. Testen kan användas 

för identifiering av problem och för att återkoppla resultatet till klienten eller patienten. 

Under behandling kan test även användas för att följa förändring under behandlingen och 

vid uppföljning efter att behandlingen är avslutad. 

Ett test som hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan använda är snabbtest, s.k.  

patientnära drogtest med urinprov vid misstanke om pågående eller nyligt intag av 

narkotika. I riktlinjerna beskrivs att provtagning för narkotikaanalys ska ske under 

kvalitetssäkrade förhållanden och laboratorieanalyser bör skickas till ett ackrediterat 

laboratorium. Patientnära drogtester (snabbtest) kan användas men är inte tillräckligt 

tillförlitliga på grund av att avläsning av testerna sker med blotta ögat, vilket innebär större 

osäkerhet.  

Inom regionen får man inte tvinga eller villkora krav på tester till exempel urinprov men det 

kan vara avgörande i val av läkemedel pga medicinska ställningstaganden och medicinska 

risker. Socialtjänsten får inte heller villkora insatser med motprestation och inte heller kräva 

provtagning av en person som är aktuell för insatser. Däremot om personen samtycker till 

att lämna utandningsprov eller urinprov finns inget hinder mot att sådant prov tas som ett 

led i en rehabilitering eller i en utredning.  

Idag genomför merparten av länets kommuner så kallade patientnära drogtester med 

urinprov. Det innebär att det finns medarbetare inom bland annat öppenvården som 

genomför dessa tester, ofta på uppdrag från socialsekreterare. Huruvida provtagningen sker 

under kvalitetssäkra förhållanden enligt bestämmelserna framgår inte. För socialtjänstens 

del finns ingen lagtext i socialtjänstlagen som säger att socialtjänsten är den aktör som ska 

utföra urin och/eller blodprov (se vidare bilaga 3)  

Om en person har lämnat ett urinprov och det visar på narkotika kan det medföra 

konsekvenser för denne när det gäller exempelvis bedömning och beviljande av 

biståndsinsatser såsom val av behandling och vid vårdnadsärenden. Snabbtest innefattar en 

osäkerhet när det kommer till provsvar vilket innebär att säkra provtagningsmetoder ett 

krav i dessa sammanhang19  

För att säkerställa att de provtagningsmetoder som personen genomgår är kvalitetssäkrad, 

dvs att de rutiner som finns gällande medicinska test och provtagning följs, är vårt förslag 

att medicinska tester ska genomföras inom hälso- och sjukvården, inte inom socialtjänsten. 

De tester som ska genomföras ska ha ett tydligt syfte exempelvis att ska testet användas för 

identifiering av problem och för att återkoppla resultatet till klienten eller patienten 

alternativt under behandling där testet kan användas för att följa förändring under 

behandlingen och vid uppföljning efter att behandlingen är avslutad. 

 
19 https://www.jo.se/sv/Sok/?searchType=decision&query=Missbruk&cc=27%2c119 
 

https://www.jo.se/sv/Sok/?searchType=decision&query=Missbruk&cc=27%2c119
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Spel om pengar                                                                                                                                          
Av utredningens resultat framkommer att det finns ett stort utvecklings- och 

förbättringsbehov hos båda huvudmännen men framför allt för regionens verksamheter när 

det gäller området spel om pengar. Hälso- och sjukvården i regionen har idag ingen 

systematisk screening- eller bedömningsinstrument eller behandling för behovsgruppen. 

Problemspelande uppmärksammas oftast inom vården i de fall där det leder till andra 

symtom som stress, ångest och depression. Därför behöver utbudet av psykosocial 

behandling för spel utökas och även inkludera screening och bedömningsinstrument. Det 

gäller både primärvård och specialistvården.  

I första hand föreslår vi att kompetens och kunskap gällande spel om pengar behöver höjas 

inom primär- och specialistvården samt de verksamheter inom kommunen som arbetar med 

skuldsanering, ekonomiskt bistånd och familjeärenden. Främst handlar det om screening- 

och bedömningsinstrument samt behandlingsinsatser (medicinska och/eller psykosociala) 

som rekommenderas. Att identifiera ett eventuellt problemspelande ska genomföras både 

inom primärvård och socialtjänst.  

I de fall en person där hälso- och sjukvård bedömer att personen uppfyller kriterier för en 

diagnos, så ska hälso- och sjukvården bedöma behovet för eventuella behandlingsinsatser. I 

första hand primärvårdsinsatser och i de fall problematiken efter långvarigt spelberoende 

övergår i allvarligare tillstånd som svårare depression, ångest och suicidtankar så övergår 

vård och behandling till specialistpsykiatrin 

Det som bör erbjudas är kombinationen KBT med inriktning spel om pengar och 

motiverande samtal (MI) till personer som har särskilt behov av motivations-höjande insats. 

Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och 

behandling. Ett gemensamt ansvar är att informera och motivera till att själv söka hjälp 

genom olika stödlinjer, spelpaus mm som finns på internet.   

Om det framkommer i kontakt med vården att personen har behov av stödjande insatser 

från socialtjänsten (såsom skuldsanering, ekonomiskt bistånd mm) ska en SIP upprättas. Om 

barn finns i familjen ska även en bedömning gällande orosanmälan av barn beaktas.  Därför 

förordas gemensamma utbildningar även i SIP. 

Alkomätare Previct 
Som ett led i att utveckla utbudet av insatser inom öppenvården och förebygga externa 

placeringar föreslår vi att en platsobunden nykterhetskontroll som kallas för Previct. Det kan 

ses som ett stöd att hjälpa personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra20. Det är ett 

 
20 Produkten består av en alkoholmätare, en mobiltelefon med applikation samt en vårdgivarportal. Personen 
som använder produkten genomför nykterhetstest genom att starta applikationen i mobilen och gör därefter 
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komplement till behandling för motiverade klienter, när det kommer till att efter behandling 

vidmakthålla nykterhet, inom ramen för drogvaneutredning, i öppenvårdsbehandling och i 

väntan på behandlingsinsats. Kostnaden ligger på ca 3000kr/person i månaden. Previct 

används i fyra av länets kommuner med gott resultat.  

Vårt förslag är att följa utvecklingen av Previct och på sikt utöka användningen i länet och 

även inkludera primärvården.  

Missbruk eller beroende av dopningspreparat 
När det gäller egenvård finns det idag olika nationella hjälplinjer för både stöd och 

rådgivning som är kopplade till de stora sjukvårdsområdena. Här är det viktigt att 

information om denna form av egenvård blir tillgänglig hos huvudmännen endera i samtal 

eller i information som sätts upp i väntrum. Även elevhälsa, ungdomsmottagningar och BUP 

är viktiga aktörer när det kommer till att sprida informationen till unga. 

När det gäller insatser såsom behandling och stöd bör de läggas upp utifrån personens 

aktuella problem men man bör beakta och identifiera eventuella sociala problem, såsom 

våld i nära relation. Inom exempelvis region Örebro finns erfarenhet av att arbeta med 

dopningsfrågor.  

Vårt förslag är att som ett första led utveckla ett samarbete mellan regionerna när det gäller 

öppenvård för personer med AAS missbruk eller beroende. Där ska hela 

behandlingsförloppet och vem som ansvarar för vad tydliggöras.  

Nästa steg är att identifiera och uppmärksamma att en person har ett missbruk eller 

beroende av AAS. Genom att tillhandahålla utbildningar inom dopningsområdet som syftar 

till att identifiera och uppmärksamma skulle kunskap och kompetens kunna öka både 

generellt och specifikt hos medarbetare inom primär- och specialistvård21, 

ungdomsmottagningar och socialtjänst. Det skulle kunna leda till att medarbetarna stärks i 

att våga ställa frågor kring dopning.  

Vi ser med fördel att dessa utbildningar genomförs i samarbete med ex Krafttag och de 

gymanläggningar som är kopplade till det nätverket. Det skulle också innebära möjligheter 

till att skapa samverkansarenor mellan dessa aktörer som i slutändan kommer personen 

med missbruk till gagn. 

Vidare föreslår vi att en hälsocentral inom varje sjukvårdsområde i länet får uppdraget att 

vara länets ingång till vård för personer med AAS-relaterade problem för att öka 

incitamenten att ställa frågor om det.   

 
ett utandningsprov. Under tiden provet genomförs tar personen ett kort på sig själv för att säkerställa att det 
är hen som genomför provet. Provsvaret visas direkt i applikationen i mobilen och skickas därefter till en 
vårdportal där personens handläggare kan ta del av resultatet. Uppsala kommun har varit med och testat 
Previct i sin öppenvård inom missbruksområdet under 2016 – 2017. Resultat från testperioden visar att Previct 
fungerar för personer som är i sysselsättning, som har det ordnat kring sig, som har svårt att komma till 
provtagning, som inte vill ha hembesök, med biverkning av läkemedel (till exempel antabus) och personer till 
exempel föräldrar som vill visa att de inte dricker.  
21 Här inräknas även medarbetare inom MVC och BVC. 
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Behandlingslinjer inom området missbruk och beroendeområdet 
Inom regionen finns en behandlingslinje (Alkohol riskbruk/skadligt bruk/beroende hos 

vuxna) som stöd till patienter och vårdgivarens olika vårdnivåer. Det är den enda 

behandlingslinje som tar upp substansmissbruk eller beroende. Vi ser behov av att utveckla 

fler behandlingslinjer inom området missbruk beroende och där även inkludera 

problemspelande och spelberoende, avseende behandlingsinsatser som inte är av medicinsk 

och akut karaktär. I dessa behandlingslinjer behöver nivå och vårdgivare specificeras 

tydligare.  Kunskapsnivån behöver breddas och även uppmärksamheten för 

beroendeproblematiken på till exempel mödravården, ungdomsmottagningar, 

Primärvården, Barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.   

Vårt förslag är att utveckla fler behandlingslinjer inom ramen för det länsgemensamma 

arbetet. 

Kompetenshöjande insatser 
För att stödja personer med missbruk och beroende krävs insatser både på individ-, 

nätverks- och samhällsnivå. Samverkan mellan olika aktörer, som exempelvis socialtjänst, 

skola och hälso- och sjukvård förutsätts för att det ska vara framgångsrikt och kunna bidra 

till ökad livskvalité och möjlighet till ett drogfritt liv. Kartläggningen visar ett behov av att 

höja kompetens om och kunskap kring missbruk och beroendeområdet på flera nivåer. Till 

exempel framkommer att kunskapen i att identifiera och diagnostisera skadligt bruk och 

missbruk behöver öka inom såväl primärvård som specialistvård.  

Vårt förslag innebär att båda huvudmännen gemensamt satsar på kompetenshöjande 

insatser som är rekommenderade för de medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med 

målgruppen och dess anhöriga och närstående.  Att skapa gemensamma utbildningsarenor 

underlättar för medarbetare att knyta kontakter med varandra och vilket också bidrar till att 

höja kunskapsnivån både inom och mellan arbetsplatser och verksamheter. Det blir 

dessutom en bättre kontinuitet avseende insatserna eftersom det ibland kan vara svårt att 

särskilja stöd och behandling. 

Vidare ser vi att samverkan gällande kompetenshöjande insatser förutom huvudmännen 

även inkluderar exempelvis Länsstyrelsen, som har uppdrag inom både spelområdet och 

Våld i Nära relation (där missbruk är vanligt förekommande). De utbildningar som 

genomförs ska ingå i ett års hjul för gemensam kompetensförsörjning inom området. Här 

ska även kunskapsdagar gällande de nationella riktlinjerna till stöd för prioritet och för 

behandling och Nationella Vård och insatsprogrammen (VIP) ingå. Även den kommande 

Yrkesresan som är framtagen av SKR och riktar sig till personal i socialtjänsten som verkar 

inom missbruksområdet, sannolikt kan bli en del av kompetenshjulet.  

Finansiering av kompetensutvecklingen sker via de länsgemensamma medel gällande 

samsjuklighet som inryms i den nationella satsningen Psykisk hälsa.  
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Nedan följer några exempel på utbildningar som bör ingå: 

Utbildning Kostnad utan 
moms 

Antal 
deltagare/tillfälle 

För vilken 
funktion 
Utredande 
Behandlande 
Stödjande 

Hur 
ofta 

Genomförande 
Fysiskt 
Online  

Case management 
Strength Modell 

 250 000kr 22st Stödjande 
Behandlande 
funktion 

Vart 
annat 
år 

Fysiskt 

Återfallsprevention 45 000kr 20st Behandlande 
Stödjande 

Vart 
annat 
år 

Online 

CRA  Enskilt/grupp Behandlande Vart 
annat 
år 

Fysiskt 

ASI 65 000kr 
➢ 6000kr 

 

20st i grupp 
Enskilt 

Utredande Vid 
behov 

Online + 
Fysiskt 

HAP Saknas 
prisuppgift 

8-10st Stödjande  
Behandlande 

Vid 
behov 

? 

MI Ca 
800kr/deltagare 

 Samtliga Vid 
behov 

? 

Tabell 1 beskriver kostnaden för respektive utbildning under år 2020–2021 och är hämtade från de offerter som 
kursansvariga för respektive kurs har angett.   
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Samverkanslösningar 

 

Insatser i form av vård, behandling och stöd för personer med missbruk och beroende av 

substanser, spel om pengar och samsjuklighet utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för 

kommunens socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. Det som framkommit genom 

kartläggningen visar att ansvar och uppdrag upplevs otydligt för professionen inom 

socialtjänst och primär- och specialistvården och närliggande samverkansparter såsom 

skolan. Sammanhållna insatser innebär nya organisatoriska utmaningar då personer med 

missbruk eller beroende ofta behöver olika insatser från både socialtjänst och hälso- och 

sjukvård parallellt.  

Samtidigt har dessa organisationer kommit att bli alltmer organisatoriskt specialiserade och 

fragmentiserade och har avgränsningar i form av verksamhetsområden, uppdrag och 

arbetsuppgifter. Organisationernas avgränsningar, mandat och ansvarsområden kan antas 

försvåra tillämpningen av en personcentrerad vård och behandling och därmed även de 

långsiktiga samordnade insatser från flera huvudmän.  

Från nationell nivå (SKR m.fl.) förordas i allt högre utsträckning en utveckling av god och 

nära vård som ska vara personcentrerad och sömlös. Det är ett arbete som anammats av 

länets kommuner och regionen och genomförs gemensamt i länet idag22. 

 
22 God och nära vård beskrivs enklast som ett övergripande mål som sker inom hälso- och sjukvården och 
kommunerna. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 
patientens behov och förutsättningar. Reformen och den ekonomiska satsningen har bland annat i syfte att 
utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare, förbättra tillgängligheten för medborgarna, införa patient 
kontrakt för att säkerställa att patienter får den vård de har behov av, öka kontinuitet och delaktighet för 
patienter och närstående samt arbeta hälsofrämjande och förebyggande (ref). 
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Några faktorer som beskrivs som framgångsrik för att skapa en personcentrerad vård som är 

sömlös är intern och extern samordning och samplanering inom och mellan hälso- och 

sjukvård och kommun. Det är faktorer som verksamheter inom länets socialtjänster och 

regionens primär-och specialistvård beskriver inte fungerar bra, varken inom den egna 

organisationen eller mellan organisationerna. Det trots att verktyg såsom SIP finns och ska 

bidra till att underlätta för just samplanering och samordning.  

En faktor som beskrivs som hindrande är den otydliga gränsdragningen för ansvar mellan 

primär- och specialistvård och kommun.  En annan faktor, även den tillhör samverkans 

delen, är avsaknaden av en länsövergripande beroendeverksamhet dit både personer med 

blandmissbruk, samsjuklighet samt spel om pengar och professionen kan vända sig och få 

hjälp. En tredje faktor är avsaknaden av en verksamhet där det finns en samlad kunskap 

inom området23.  

Nedan följer våra förslag på utvecklings- och förbättringsområden som har sin utgångspunkt 

i god och nära-vårdarbetets tankar gällande personcentrerad vård och 

samsjuklighetsutredningens inriktningsförslag. 

Utveckla användningen av SIP 
För att skapa trygghet och en ökad tillit behövs en fungerande samverkan för brukare och 

patient och dess närstående. Ett samarbete förenklar och blir tydliggörande för vilka olika 

insatser som ges av kommunen eller regionen. En samordnad individuell plan (SIP) ska alltid 

upprättas tillsammans med den person som har behov av de gemensamma insatserna och 

gärna med dennes närstående, där kan även brukarens eller patientens egna resurser tas 

tillvara. Planen ska vara tydlig i fråga om vem som gör vad och när insatser ska göras. 

Gemensamt arbete kring SIP, vilket är ett viktigt verktyg för personen som är i behov av 

insatser från båda huvudmännen för att dennes insatsprocess ska ske parallellt och 

samordnat och här finns ett stort förbättringsområde för personer med ett missbruk och 

beroendeproblematik. Här finns ett stort utvecklings- och förbättringsarbete. Förslaget är 

att gemensamma utbildningar mellan de verksamheter som arbetar närmast de målgrupper 

som ingått i kartläggningen ska genomföras kontinuerligt.  

På så sätt stärks förutsättningarna för socialtjänsten, primär- och specialistvården och 

personen det berör att samordna och samplanera utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 

 

  

 
23 Det här är något som även Polisen lyfter fram. 
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Samordning och samplanering 

Regionala samordnare inom området  

Under arbetet med att se över samverkanslösningar har vi varit i kontakt med region 

Kalmar. Regionen har en liknade demografi som Västernorrland och deras samverkans 

struktur mellan region och kommun liknar den vi har i vårt län. Några av de 

framgångsfaktorer när det gäller samverkan som region Kalmar lyfter är att de har 

utvecklingsledare med länsuppdrag från både kommun och region för gruppen med 

missbruk och psykisk ohälsa. Dessa funktioner arbetar med att bygga nätverk mellan 

verksamheterna och huvudmännens tjänstemän och sprider information och förankrar 

kunskapsstyrningen hos de båda huvudmännen. 

I Västernorrland har kommunerna sedan år2015 egna utvecklingssamordnare inom flera av 

socialtjänstens verksamhetsfält, så även missbruk/beroende och psykisk hälsa. Dessa 

funktioner finansieras av kommunerna. 

Förslaget är att region Västernorrland inrättar liknande funktion inom regionen med ett 

regionalt ansvar för området missbruk/beroende och psykisk hälsa. På så sätt kan de 

satsningar som regionen och länets kommuner väljer att tas sig an gemensamt inom länet 

stödjas och förutsättningarna för exempelvis implementeringsarbeten både på regional och 

lokal nivå stärkas. 

Revidering och implementering av länsöverenskommelser och samverkansrutiner 

Personer med missbruksproblematik upplever sig ofta tillhöra en stigmatiserad grupp och 

beskriver att det finns barriärer i mötet med vård och socialtjänst, vilket leder till att 

missbruksvården inte når alla som skulle behöva vård och stöd. Kommun och region ska 

enligt ett antal olika lagstiftningar upprätta överenskommelser kring samordning och 

samplanering mellan huvudmännen. Sällan beskriver dock dessa dokument hur det ska gå 

till och vad som händer ifall något avviker från det som huvudmännen kommit överens om. 

Inom länet har det framtagits ett antal överenskommelser och riktlinjer som dels berör 

området missbruk och beroende direkt, dels berör området indirekt. Det som har 

framkommit under arbetet med uppdragsdirektivet är att merparten av de 

överenskommelser som skrivs inte får fäste i praktiken. Det gör att personer riskerar att 

hamna mellan stolarna och inte få de vård och stödinsatser de behöver.  

Länsgemensam samverkan vid LVM (2016) 

• Implementeringsarbetet med kartan har varit ojämn och under utredningsdirektivets 

kartläggning framkommer att den inte är känd inom flertalet av primär- och 

specialistvårdens verksamheter. Däremot framkommer att de verksamheter inom 

socialtjänsten som arbetar med handläggning av LVM ärenden är väl medvetna om 

att kartan finns.  

• Socialtjänsten påtalar att processbeskrivningen inte är känd hos polis, primär- och 

specialistvård och därför inte fungerar som beskrivet. En av de delar som behöver 

tydliggöras är när vården inleds på sjukhus.   
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• En annan del i processen innefattar transport av polisen till närmaste sjukinrättning. 

Här behöver förtydliganden gällande bland annat samverkan och hänsyn till den 

enskildes behov. 

• Förslaget är att revidera nuvarande samverkansunderlag. Här ska även polisen vara 

delaktig. Därefter genomförs ett implementeringsarbete där aktuella verksamheter 

utser en ansvarig som håller i det arbetet och återkopplar till beredningsgruppen hur 

arbetet fortskrider. 

 

Samverkansrutin mellan landsting och kommuner vid in- och utskrivning av patienter i sluten 

hälso- och sjukvård - Kommunikation, informationsöverföring och planering med stöd av IT-

systemet Prator (2018) 

• Samverkansrutinen är delvis inte känd inom de verksamheter inom socialtjänstens 

som arbetar inom missbruk och beroende området. Den är inte heller 

implementerad. 

• Utifrån denna rapports resultat som visar på att området missbruk och beroende 

inte ”hör hemma” någonstans inom regionen så finns risken att en mottagande part 

saknas, en fast vårdkontakt blir en otydlig uppgift. Det här behöver tydliggöras.  

• En revidering och ett tydliggörande av hur samverkansrutinen ska se ut när det 

kommer till dels personer med missbruk eller beroende av substanser eller spel, dels 

personer med samsjuklighet behöver genomföras. 

• Den rutinen som tas fram ska även skrivas in i den länsgemensamma 

överenskommelsen inom missbruk och beroendeområdet. 

• Särskild beaktning gällande vårdplaneringar med RPK eftersom de inte har 

kommunikationsplattformen Prator. 

 

Länsöverenskommelsen missbruk  

Nuvarande länsöverenskommelse inom området missbruk och beroende behöver revideras 

och området spel om pengar behöver tilläggas. Arbetet kan dock inte komma i gång förrän 

denna rapports förslag diskuterat och beslutats av Social ReKo.  

Bifynd 
Under arbetet med uppdragsdirektivet har vi hittat bifynd som vi i kartläggningen inte 

undersökt närmare. Däremot tycker vi att det är av relevans att ta upp dessa delar, framför 

allt för arbetsgivaren för att kunna arbeta vidare med eget utvecklingsarbete.  

• Drygt en fjärdedel av de tillfrågade inom hälso- och sjukvården har någon kollega 

som visar tecken på riskbruk/missbruk. 

• Regionhälsan har få antal anställda som fått eller sökt hjälp för en 

beroendeproblematik. Den diskrepansen skulle vara av nytta att se över för 

medarbetare inom Regionen.     

• Det har också framkommit ett obehag att sätta beroendediagnoser då patienter 

återkommit i bland annat Försäkringsärenden o.dyl. där patienten läst detta i sin 

journal och blivit hotfulla och ifrågasatt läkaren. 
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• Underdiagnostisering av patienter leder till att data rörande antalet personer och 

vårdtillfällen kopplat till missbruk och beroende är osäkra. 

• I landet pågår en diskussion gällande pandemins påverkan inom missbruksområdet. 

Detta bör vara av intresse att följa upp både lokalt, regionalt och nationellt.  
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Bilaga 1  

Resultat GAP- analyser år 2014 och 2021 
Nedan följer en beskrivning av användning av Socialstyrelsens rekommenderade metoder och 

insatser inom missbruk och beroendeområdet förändrats mellan år 2014 och år 2021. En skillnad är 

att vid revideringen av riktlinjerna år 2015 tillkom området barn och unga, anhöriga/närstående, 

arbete/sysselsättning och boende. Det gör att dessa områden redovisas utifrån hur det ser ut år 

2021 

Bedömningsinstrument vuxna 

År 2014        År 2021 

 

Rekomendationer 2014 2021 

Audit Instrumentet används i dag i nom 
flera av landstingets - Primärvårdens 
samt socialtjänstens verksamheter. 
Användandet bör öka än mer. 
 

Instrumentet används i dag inom 
flera av regionens specialist - och 
primärvårdsverksamheter. Används 
inom samtliga socialtjänster i länet. 
 

Dudit Instrumentet används inom 
begränsade delar av landstingets- 
och socialtjänstens verksamheter ex: 
öppenvården och vuxenpsykiatrin 
Används inte inom Primärvården. 
 

Används inom vuxenpsykiatrins 
verksamhet och primärvården 
användningsområdet kan utökas. 
Samtliga socialtjänster använder 
dudit. 
 

Scid-1 
 

Instrumenetet bör användas än mer 
och även införas inom Primärvården. 
Används inom landstingets 
psykiatriverksamhet. Användandet 
skulle kunna öka inom landstinget. 
 

Används till viss del inom regionens 
vuxenpsykiatri verksamhet samt 
Primärvården . Högre prio nu - 
behöver satsning 
 

Mini 
 

Används inom landstingets 
psykiatriverksamhet. Användandet 
skulle kunna öka inom landstinget. 
 

Används inom regionens 
vuxenpsykiatri verksamhet. Används 
till viss del inom primärvårdens 
verksamhet (PV). Högre prio nu 
behöver satsning 

ASI 
 

Används av socialtjänsten i 4 av 
länets kommuner.  Används inte 
inom landstinget eller primärvården 
förutom inom vuxenpsykiatrin i en 
kommun 
 

Används av samtliga kommuner både 
vad gäller alkohol och narkotika. 
Används inte inom regionens 
verksamheter.  
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ADDIS24 
(tillkom efter rev.2015) 

 Ingen av länets socialtjänster eller 
verksamheter inom regionen 
använder ADDIS. 

 

Medicinska test (alkohol och narkotika) 

År 2014                   År 2021 

 

Rekommendationer 2014 2021 

Pågående intag av alkohol 
instrument baserad på bränslecells- 
eller IR detektor för att upptäcka 
pågående intag av alkohol. 

Test som genomförs inom 
landstingets verksamheter  
Test som genomförs inom 
socialtjänstens verksamheter i 
kommunerna 

Test som genomförs inom regionens 
verksamheter  
Test som genomförs inom 
socialtjänstens verksamheter i 
kommunerna 

Nyligt intag av alkohol 
EtG och EtS i blod och urin för att 
upptäcka nyligen intag av alkohol" 

Prover genomförs inom landstingets 
verksamheter.  
Prover genomförs inte inom länets 
socialtjänster. 

Prover genomförs inom regionens 
verksamheter.  
Prover genomförs inte inom länets 
socialtjänster. 

Nyligt intag av alkohol 
Använda mätning av alkoholhalten i 
urin" 

Mätningen genomförs inom 
landstingets verksamheter.  
Prover genomförs inte inom länets 
socialtjänster. 

Mätningen genomförs inom 
regionens verksamheter.  
Prover genomförs inte inom länets 
socialtjänster. 
 

Långvarigt högt intag av alkohol 
Användning av mätning av CDT. 

Mätningen genomförs inom 
landstingets verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

Mätningen genomförs inom 
regionens verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

Långvarigt högt intag av alkohol 
Användning av mätning av Peth. 

Mätningen genomförs inom 
landstingets verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

Mätningen genomförs inom 
regionens verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

"Långvarigt högt intag av alkohol 
Användning av mätning av GT i 
blodprov" 

Mätningen genomförs inom 
landstingets verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

Mätningen genomförs inom 
regionens verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

"Långvarigt högt intag av alkohol 
Användning av mätning av ASAT och 
ALAT i blodprov. 

Mätningen genomförs inom 
landstingets verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

Mätningen genomförs inom 
regionens verksamheter.  
Mätningen genomförs inte inom 
länets socialtjänster. 

"Pågående eller nyligen intag av 
narkotika 
Urinprov 
 

Provet används inom hälso- och 
sjukvården där det finns upparbetade 
rutiner för drogscreening. 
Används av akutvården, barn- och 
vuxen psykiatrin, primärvården samt 
beroendeenhet. 

Provet används inom hälso- och 
sjukvården där det finns upparbetade 
rutiner för drogscreening. 
Används av akutvården, barn- och 
vuxen psykiatrin och primärvården. 
Användandet av provet ser olika ut 
inom socialtjänsten i kommunerna. 

 
24 Ett bedömningsinstrument som tillkommit i rekommendationerna och har prioritet 3. Instrumentet finns 
utvecklat både för vuxna och unga och ger underlag för diagnostik. 
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Användandet av provet ser olika ut 
inom socialtjänsten i kommunerna. 

Pågående eller nyligen intag av 
narkotika 
Patientnära drogtest med urinprov. 

Används inom sex av länets sju 
socialtjänster 

Används inom fem av länets sju 
socialtjänster. 

 

Läkemedelsbehandling - alkohol 

År 2014                År 2021 

 

Rekommendationer 2014 2021 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholabstinens - behandla personer 
med alkoholabstinens med 
bensodiazepiner 
 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholabstinens- behandla personer 
med svår alkoholabstinens med 
bensodiazepiner eller klometiazol 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholabstinens - behandla personer 
med alkoholabstinens med 
klometiazol eller karbamazepin 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholabstinens - behandla personer 
med alkoholabstinens med risk för 
abstinensepilepsi och delerium 
tremens med klometiazol 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende med disulfirma 
(Antabus) 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende med akamprosat 
(Campral) 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende med naltrexon 
(peroralt) 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende  med nalmefen 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 
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Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende  med topiramat 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende 
behandla personer med 
alkoholberoende med bakoflen 

Vuxenpsykiatrin, Primärvården och 
Beroendeenheten följer 
rekommendationerna 

Sjukvården följer 
rekommendationerna 

Psykosociala behandling alkohol 

År 2014                  År 2021 

 

Rekommendationer 2014 2021 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av alkohol 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av alkohol 
motivationshöjande behandling 
(MET). 

Används inte i länet idag-bör införas  
 

Finns i 4 av 7 kommuner – inte inom 
regionen 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av alkohol 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av alkohol kognitiv 
beteendeterapi (KBT) 

"Utbildad KBT-personal (utifrån krav 
som nämns i riktlinjerna) finns inom 
primärvården och psykiatrin. 
Används dock inte inom missbruks 
och beroendeområdet 
Metoden bedrivs inte inom 
kommunens regi.   

 

Utbildad KBT-personal (utifrån krav 
som nämns i riktlinjerna) finns inom 
primärvården och psykiatrin. 
Används dock inte inom missbruks 
och beroendeområdet 
Metoden bedrivs inom X av länets 
socialtjänster. Utbildad enligt krav ? 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av alkohol 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av alkohol community 
reinforcement approach (CRA)  

1 av 7 socialtjänster i länet erbjuder 
behandlingen.  
Erbjuds inte inom Landstinget eller 
Primärvården 

4 av 7 socialtjänster erbjuder 
behandlingen 
Erbjuds inte av verksamheter inom 
regionen 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av alkohol 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av alkohol 12-
stegsbehandling 

Behandlingen erbjuds i 5 av länets 
socialtjänster (både i egen regi och 
via upphandling av 
öppenvårdsplatser) 
Behandlingen erbjuds inte inom 
Landstinget eller Primärvårdens 
verksamheter 

Behandlingen erbjuds i 6 av 7 
kommunernas socialtjänster. 
Behandlingen erbjuds inte inom 
regionen eller Primärvårdens 
verksamheter 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av alkohol 
Erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av alkohol psykodynamisk 
eller interaktionell terapi 

Erbjuds inom landstinget.  
Utbildning av interaktionell terapi 
kommer genomföras under året för 
personal inom psykiatrin 

Erbjuds inom regionen.  
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Bensodiazepiner 

År 2014          År  2021 

 

Rekommendationer 2014 2021 

Nedtrappning med eller utan tillägg 
av KBT 
Erbjuda personer med långvarigt bruk 
av benzodiazepiner där sedvanlig 
utsättning inte är möjlig nedtrappning 
av bensodiazepin  

Landstinget erbjuder delvis 
nedtrappning av bensodiazepiner. 
Finns flera behovsgrupper som har 
behov av olika former av 
nedtrappning. 

Regionen erbjuder delvis 
nedtrappning av bensodiazepiner. 
Finns flera behovsgrupper som har 
behov av olika former av 
nedtrappning. 

Nedtrappning med eller utan tillägg 
av KBT 
Erbjuda personer med långvarigt bruk 
av benzodiazepiner där sedvanlig 
utsättning inte är möjlig nedtrappning 
av bensodiazepin med tillägg av 
kognitiv beteendeterapi 

Landstinget erbjuder inte 
nedtrappning av bensodiazepiner 
med tillägg av kognitiv 
beteendeterapi 

Regionen erbjuder inte nedtrappning 
av bensodiazepiner med tillägg av 
kognitiv beteendeterapi 

 

Cannabis 

År 2014                                                                            År  2021 

 

Rekommendation 2014 2021 
Psykosocial behandling av missbruk 
eller beroende av cannabis 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av cannabis KBT 

Utbildad personal inom KBT finns 
inom landstinget (psykiatrin) samt 
primärvården.  Behov av att rikta 
samt utveckla arbetssätt samt 
behandlingsmetoden mot 
missbruksområdet.  
Erbjuds inte inom länets 
socialtjänster  
 

 

Psykosocial behandling av missbruk 
eller beroende av cannabis 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av cannabis HAP 

Behandlingsmetoden erbjuds inom 
länets socialtjänster. 
Behandlingsmetoden erbjuds inte 
inom landstinget eller primärvården. 
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Psykosocial behandling av missbruk 
eller beroende av cannabis 
Erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av cannabis MI" 

Det finns MI- utbildad personal inom 
landstinget, primärvården och länets 
socialtjänster. 
Bör utvecklas mer inom missbruk och 
beroendeområdet för att nå 
målgruppen  
 

Används inom regionens LARO 
verksamhet, det finns MI- utbildad 
personal inom regionen, 
primärvården och länets socialtjänst. 
Bör utvecklas mer inom missbruk och 
beroendeområdet för att nå 
målgruppen  

Psykosocial behandling av missbruk 
eller beroende av cannabis 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av cannabis COM 
förstärkningsmetod som tillägg till 
KBT 

Förstärkningsmetoden CoM erbjuds 
inte inom landstingets-, 
primärvårdens eller länets 
socialtjänsters verksamheter.   

 

Förstärkningsmetoden CoM erbjuds 
inte inom regionens-, primärvårdens 
eller kommunernas verksamheter.   

 

Läkemedelsbehandling - centralstimulantia 

År 2014                     År 2021 

 

 

Rekommendation 2014 2021 

Läkemedelsbehandling vid 
centralstimulantiaberoende 
Behandla personer med 
amfetaminberoende med naltrexon. 

Erbjuds inte inom landstingets 
verksamheter25 

Erbjuds inte inom regionens 
verksamheter 

Läkemedelsbehandling vid 
centralstimulantiaberoende 
behandla personer med enbart 
kokainberoende med antidepressiva 
läkemedel för kokainberoende 

Erbjuds inte inom landstingets 
verksamheter26 

Erbjuds inte inom regionens 
verksamheter 

 

 

 

 

 

 

 
25 Det finns ingen kännedom i gruppen om hur det ser ut i länet i dagsläget, det finns ingen riktig struktur på det. 

Behandlingsformen är okänd 

26 Det finns ingen kännedom i gruppen om hur det ser ut i länet i dagsläget, det finns ingen riktig struktur på det. 
Behandlingsformen är okänd 
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Psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat 

År 2014         År 2021 

 

 

Rekommendationer 2014 2021 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av 
centralstimulerande preparat - 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av centralstimulerande 
preparat community reinforcement 
approach CRA med tillägg av 
förstärkningsmetod CoM 

CRA i kombination av 
förstärkningsmetoden CoM erbjuds 
inte inom Landstinget eller länets 
socialtjänster. 

CRA i kombination av 
förstärkningsmetoden CoM erbjuds 
inte inom regionen eller länets 
socialtjänster. 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av 
centralstimulerande preparat - 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av centralstimulerande 
preparat 12stegsbehandling 

Behandlingsmetoden erbjuds inte 
inom landstinget eller primärvården 
Behandlingsmetoden erbjuds i 5 
kommuner (antingen själva eller 
genom upphandling av annan 
kommun)" 

 

Behandlingsmetoden erbjuds inte 
inom regionen eller primärvården 
Behandlingsmetoden erbjuds i 5 av 7 
kommuner öppenvård  

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av 
centralstimulerande preparat - 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av centralstimulerande 
preparat kognitiv beteendeterapi KBT 

Behandlingsmetoden finns inom 
primärvården och inom psykiatrin. 
Behov av att utveckla metoden riktat 
mot missbruksområdet. 
Behandlingsmetoden erbjuds inte 
inom länets socialtjänster 
kommunens regi. 

 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av 
centralstimulerande preparat - 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende av centralstimulerande 
preparat motiverande samtal 

MI - finns utbildad personal inom 
landsting och kommun. Få in 
metoden mer inom missbruks- och 
beroendevården 

MI - finns utbildad personal inom 
region, används inom LARO och 
slutenvårdens beroendeplatser inom 
vuxenpsykiatrin. Används inom 
samtliga kommuners öppenvård 
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Opioider – läkemedelsbehandling 

År 2014          År 2021 

 

   
Läkemedelsbehandling vid 
opiatabstinens 
behandla personer med 
opiatabstinens med buprenorfin 

Finns behandling inom slutenvård 
men catapresan används - ej 
buprenorfin (Sollefteå likadant). 
Åtgärden används ibland, men 
används inte som den första metod 
idag. Catapresan är det läkemedel 
som används mest. 

Används inom LARO verksamheten 
samt vid inneliggande 
abstinensbehandling 

Läkemedelsbehandling vid 
opiatabstinens 
behandla personer med 
opiatabstinens med metadon 

Finns behandling inom slutenvård 
men catapresan används - ej 
buprenorfin (Sollefteå likadant). 
Åtgärden används ibland, men 
används inte som den första metod 
idag. Catapresan är det läkemedel 
som används mest 

Används inom LARO verksamheten 
samt vid inneliggande 
abstinensbehandling 

Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiatberoende 
behandla personer med 
opiatberoende med kombination 
buprenorfin-naloxon  

Fortsätter - ny behandling startas inte 
upp 

Används inom LARO verksamheten 
samt vid inneliggande 
abstinensbehandling 

Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiatberoende 
behandla personer med 
opiatberoende med metadon 

Ges inte  Används inom LARO verksamheten 
samt vid inneliggande 
abstinensbehandling 

Läkemedelsbehandling vid 
opiatberoende 
behandla personer med 
opiatberoende med buprenorfin 

Ges inte Används inom LARO verksamheten 
samt vid inneliggande 
abstinensbehandling 
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Psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av opiater 

 År 2014                                                                        År 2021 

 

Rekommendation 2014 2021 

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av opiater - erbjuda 
personer med opiatberoende i 
läkemedelsassisterad behandling KBT 

Utbildad KBT-personal (utifrån krav 
som nämns i riktlinjerna) finns inom 
primärvården och inom psykiatrin. 
Erbjuds inte inom missbruks och 
beroendeområdet 
Erbjuds inte av länets kommuner  

 

Utbildad KBT-personal (utifrån krav 
som nämns i riktlinjerna) finns inom 
primärvården och inom psykiatrin. 
Erbjuds inom LARO verksamheten. 
Erbjuds inte inom missbruks och 
beroendeområdet. 
Erbjuds inte av länets kommuner 

"Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av opiater - erbjuda 
personer med opiatberoende i 
läkemedelsassisterad behandling 
community reinforcement approach 
(CRA)" 

Behandlingsmetoden erbjuds inte av 
Landstinget eller primärvården 
Förutsättningar finns i en av 
kommunerna där CRA ingår som 
psykosocial behandlingsmetod. Har 
dock inte funnits klientunderlag ännu. 

Behandlingsmetoden erbjuds inte av 
regionen eller primärvården 
Förutsättningar finns i 6 av länets 
kommuner där CRA ingår som 
psykosocial behandlingsmetod.  

Psykosocial behandling vid missbruk 
eller beroende av opiater  
erbjuda personer med opiatberoende 
i läkemedelsassisterad behandling 

förstärkningsmetod (CoM) 

Förstärkningsmetoden CoM finns inte 
inom landstingets-, primärvårdens 
eller kommunernas verksamheter.    

Förstärkningsmetoden CoM finns 
erbjuds inte inom regionens-, 
primärvårdens eller kommunernas 
verksamheter.    

 

Nedtrappning och läkemedelsassisterad behandling vid opioidanalgetikaberoende 

År 2014   År 2021

 

Rekommendation 2014 2021 

Nedtrappning och 
läkemedelsassisterad behandling vid 
opioidanalgetikaberoende - erbjuda 
personer med 
opioidanalgetikaberoende 
nedtrappning 

Erbjuds inom primärvården, 
psykiatrin samt smärtkliniken Erbjuds 
i mycket begränsad omfattning 

Erbjuds inom primärvården, 
psykistrin samt smärtkliniken i 
begränsad omfattning 

 

Nedtrappning och 
läkemedelsassisterad behandling vid 
opioidanalgetikaberoende 

Erbjuds inom primärvården, 
psykiatrin samt smärtkliniken Erbjuds 
i mycket begränsad omfattning  

Erbjuds inom primärvården, 
psykiatrin samt smärtkliniken i 
begränsad omfattning 
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erbjuda personer med 
opioidanalgetikaberoende, där 
nedtrappning inte lett till opioidfrihet, 
läkemedelsassisterad behandling med 
buprenorfin-nalaxon 

 

 

Samsjuklighet – läkemedelsbehandling och psykosocial behandling 

År 2014                År 2021 

 

Läkemedelsbehandling 
behandla alkoholberoende hos 
personer med alkoholberoende och 
samtidig bipolär sjukdom med 
valproat med tillägg till litium 

Erbjuds inte Erbjuds inte 

"Läkemedelsbehandling 
behandla alkoholberoende hos 
personer med alkoholberoende och 

samtidig adhd med atomoxetin" 

Erbjuds inte Erbjuds inte 

Läkemedelsbehandling 
behandla amfetaminberoende hos 
personer med amfetaminberoende 
och samtidig adhd med metylfenidat 

Erbjuds inte Erbjuds inte 

"Psykosocial behandling 
alkoholmissbruk eller beroende och 
samtidig integrerad behandling. 

Erbjuds inte Erbjuds inte 

Psykosocial behandling 
erbjuda personer med missbruk eller 
beroende alkohol och droger och 
samtidig svår psykisk sjukdom 
integrerad behandling 

Erbjuds inte Erbjuds inte 
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Barn och Unga  

Alkohol och narkotikaproblem hos barn och unga 

 

Rekommendationer 2014 2021 
Erbjuda ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem  
korta insatser (MI och MET) 

MI utbildad personal finns inom 
kommun och landsting - ej specifik 
inriktning mot missbruk. 
MET finns inte för unga 

MI utbildad personal finns inom 
länets kommuner och inom regionen. 
MET finns inte för unga  

Erbjuda ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem 
motivationshöjande behandling i 
kombination med kognitiv 
beteendeterapi (MET och KBT) 

Metoderna erbjuds inte inom någon 
av kommunerna i länet. 
Metoderna i kombination erbjuds 
inte av landstinget eller primärvården 

Metoderna erbjuds inte inom någon 
av kommunerna i länet. 
Metoderna i kombination erbjuds 
inte av landstinget eller primärvården 

Erbjuda ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem  
adolecent community reinforcement 
approach (ACRA) och Assertive 
continuing care (ACC) 

ACRA kommer erbjudas i en av länets 
kommuner from hösten 2014.  
Behandlingsmetoden erbjuds inte av 
landstinget eller primärvården. 
ACC bedrivs varken av kommunerna, 
landstinget eller primärvården" 

6 av 7 kommuner erbjuder ACRA. 2 av 
7 kommuner erbjuder ACC 
Behandlingen erbjuds inte inom 
regionens verksamheter 

Erbjuda ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem 
erbjuda ungdomar som använder 
cannabis 
haschavvänjningsprogrammet (HAP) 

1 av 7 kommuner erbjuder 
behandlingen.  
Behandlingen erbjuds inte av 
landstinget eller primärvården 

6 av sju kommuner erbjuder 
behandlingen, egen utbildare finns 
inom länet.  
Behandlingen erbjuds inte inom 
regionens verksamheter 

Familjebehandling - erbjuda 
ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem functional family 
treatment (FFT) 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av landstinget 
eller primärvården 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av landstinget 
eller primärvården 

Familjebehandling - erbjuda 
ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem brief strategic 
treatment (BSFT) 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av landstinget 
eller primärvården 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av regionen  

Familjebehandling - erbjuda 
ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem multidimensional 
family therapy (MDFT) 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av landstinget 
eller primärvården 

Metoden erbjuds inte av länets 
kommuner. 
Metoden erbjuds inte av regionen 

Familjebehandling- erbjuda 
ungdomar med alkohol eller 
narkotikaproblem multisystemisk 
terapi (MST) 

Under utveckling i en av länets 
kommuner.  
Erbjuds inte av landstinget eller 
primärvården 

1 av 7 kommuner erbjuder 
behandlingen.  
Behandlingen erbjuds inte av 
landstinget eller primärvården 

ADDIS  
(tillkom efter rev.2015) 
  
   

 Ingen av länets socialtjänster eller 
verksamheter inom regionen 
använder ADDIS. 
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Bilaga 2 

Screening och bedömningsinstrument 
Nedan följer en redovisning av de screening- och bedömningsinsatser insatser som finns 

tillgängliga idag i samtliga kommuner. 

Screeninginstrument 
för alkohol och 
narkotika vuxna 

Ång
e  

Sundsvall  Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik 

AUDIT Alkohol 
 

X X X X X X X 

DUDIT 
Narkotika 

X X x X X X X 

Screeninginstrument 
för alkohol och 
narkotika 
Unga 

       

AUDIT X  X X X  X 

DUDIT X  X X X  X 

Bedömningsinstrume
nt 
Alkohol och narkotika  
Vuxna 

       

ASI Alkohol 
Narkotika 
Vuxen  

X X X X X X X 

 ADDIS-Vux        

Bedömningsinstrume
nt 
Alkohol och narkotika 
Unga 

     X  

ADAD Alkohol 
Narkotika 
Unga  

   X    

ADDIS-Ung        

Screeninginstrument 
för spel 

       

NODS-PERC N   X    X 

NODS-CLiP        

Lie/Bet questionnaire        

Bedömningsinstrume
nt 
Spel 

       

NODS livstid       X 

NODS senaste året        X 

NODS 30 dagar       X 

ASI-spel grund X   X X   

ASI-spel uppföljning X   X X   

Övrigt        

UBÅT27 X X  X    

BBIC28    X X X X 

 
27 Uppföljningssystem av insatser – hör samman med ASI 
28 BBIC är handläggnings- och dokumentationsstöd, inte bedömningsinstrument. 



   

68 
 

FREDA29 X X      

Freda kort frågor30   X    X 

PATRIARK31      X X 

ESTR32   X    X 

 

Psykosociala behandlingsmetoder  
Nedan följer en redovisning av de psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds inom 

socialtjänsterna i länet: 

        

Behandlingsmetoder 
Alkohol vuxna 

Ång
e  

Sundsvall  Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik 

CRA enskilt X X X  X X X 

CRA grupp X  X  X X X 

MET X X   X  X 

12-steg enskilt X X X X X X  

12-steg grupp X X X X X X  

Återfallsprevention X X X X X X X 

Behandlingsmetoder 
narkotika Vuxna 

       

CRA enskilt X X X  X X X 

CRA grupp X  X  X X X 

12-steg enskilt X X X X X X  

12-steg grupp X X X X X X  

HAP X X X X X X X 

Återfallsprevention X X X X X X X 

Matrix        

Behandlingsmetoder 
spel 

       

MI  X X X X X X 

KBT  X  X  X X 

Insatser för vuxna 
anhöriga/närstående 

       

CRAFT X X
  

X  X X X 

Al-anon program  X  X    

Nar-anon program    X    

Behandlingsmetod 
alkohol och narkotika 
Unga (12-18år) 

       

ACRA X X X  X X X 

ACC     X  X 

HAP  X X X X X X 

CPU  X X  X  X 

Återfallsprevention  X  X X X  

Brief strategic family 
treatment  

       

 
29  
30  
31  
32 Eget screeningdokument som innehåller frågor om alkohol, droger, spel och trygghet 
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Funktionell 
familjeterapi 

       

Multi Systemisk Terapi       X 

Övrigt som används        

12 – steg vid 
spelproblematik (inte 
en metod som 
rekommenderas av 
Socialstyrelsen för 
spel) 

X       

Intensiv 
hemmabaserad 
familjebehandling. 

   X    

ACT (rekommenderas 
av Socialstyrelsen) 

    X   

Systemisk 
familjebehandling 

     X  

Återfallsprevention i 
grupp 

      X 

 

Stödinsatser 
Nedan följer de av Socialstyrelsen rekommenderade stödinsatser som länets socialtjänster erbjuder. 

 Ång
e  

Sundsvall  Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik 

Person med missbruk 
eller beroende av 
alkohol och narkotika 
och svag 
arbetsmarknadsankn
ytning                                                              

       

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering i form 
av 
arbetsförberedande 
träningsmodeller 

 X   X X X 

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering i form 
av IPS modellen 

    
 

   

Person med missbruk 
eller beroende av 
alkohol och narkotika 
och utan bostad                                                      

       

Personellt boendestöd  X X   X X 

Boendeinsatser i form 
av Bostad först        

 X      

Boendeinsatser i form 
av en boendetrappa 

 X      

Boendeinsatser i form 
av vårdkedja        

 X      

Person med missbruk 
eller beroende av 
alkohol och narkotika 
och behov av 
samordning                                                               
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Individuell Case 
management i form 
av Strength model.        

 X X  X X X 

Missbruk eller 
beroende av alkohol 
och narkotika och 
svår psykisk sjukdom  

       

Case management i 
form av integrerande 
eller samverkande 
team        
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Bilaga 3 Medicinska test/provtagning 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten ska använda medicinska test i syfte att vid misstanke underlätta val av åtgärd 

och kunna följa utfallet av de åtgärder klienten eller patienten har fått. Testen kan användas 

för identifiering av problem och för att återkoppla resultatet till klienten eller patienten. 

Under behandling kan test även användas för att följa förändring under behandlingen och 

vid uppföljning efter att behandlingen är avslutad 

Ett test som hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan använda är snabbtest, s.k.  

patientnära drogtest med urinprov vid misstanke om pågående eller nyligt intag av 

narkotika. I riktlinjerna beskrivs att provtagning för narkotikaanalys ska ske under 

kvalitetssäkrade förhållanden och laboratorieanalyser bör skickas till ett ackrediterat 

laboratorium. Patientnära drogtester (snabbtest) kan användas men är inte tillräckligt 

tillförlitliga på grund av att avläsning av testerna sker med blotta ögat, vilket innebär större 

osäkerhet. 

Det som inte framkommer i riktlinjerna är det förfaringssätt som krävs vid medicinska 

test/provtagning och snabbscreening, vilket beskrivs i Socialstyrelsens meddelandeblad 

(2004). För att en provtagning ska vara säker krävs att hela kedjan, från kallelse till 

återlämnande av svar, omfattas av rutiner som följs och är säkerställda. I verksamheten ska 

finnas rutiner som anger vem som beslutar om kallelse, vem som utför provtagningen, hur 

prover förvaras och transporteras, analysmetoder och hur svar ska lämnas.   

Enligt 2 kap. 6 och 12 §§ RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp. Skyddet kan begränsas genom lag (LVM och LVU är sådan lag 

där skyddet kan begränsas). Exempel på kroppsligt ingrepp är direkt våld mot 

människokroppen, läkarundersökningar samt mindre ingrepp som vaccinering och 

blodprovstagning samt liknande företeelser som brukar betecknas som kroppsbesiktning, till 

exempel utandningsprov eller liknande alkoholtest samt urinprov (se JO 2011/12 s. 471, 

dnr 6823–2009 och 2196–2010). 

Med påtvingat våld menas om det allmänna använder våld för att genomdriva åtgärden, om 

den enskildes motstånd bryts genom hot om någon sanktion samt om en företrädare för det 

allmänna uppträder på ett sådant sätt som får till följd att någon med fog uppfattar sig vara 

tvungen att underkasta sig ingreppet (Petrén/Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 12:e 

upplagan, s. 54 f.).  

Det innebär att socialtjänsten inte kan villkora insatser med motprestation och inte heller 

kräva provtagning av en person som är aktuell för insatser. Däremot om personen 

samtycker till att lämna utandningsprov eller urinprov finns inget hinder mot att sådant prov 

tas som ett led i en rehabilitering eller i en utredning 

(https://www.jo.se/sv/Sok/?searchType=decision&query=Missbruk&cc=27%2c119). 

 

https://www.jo.se/sv/Sok/?searchType=decision&query=Missbruk&cc=27%2c119


1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:85 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
LSS-boenden med serviceinriktning 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att:  

1. Utreda möjliga alternativ att utöka antalet boendeplatser enligt 9 § LSS, bostad med särskild 
service för vuxna, serviceinriktning, i egen regi.  

2. Redogöra för möjligt alternativ med tillhörande kostnadsberäkning 
3. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i maj 

 
Ärendet 
Under 2021 fattades beslut om att gå vidare med planeringen av att öppna nytt boende för bostad 
med särskild service för vuxna, LSS, på plan 5 i samma hus som Tallnäs vård- och omsorgsboende. 
Dessa platser kommer att ha gruppboendeinriktning. Planeringen kvarstår men har skjutits fram i tid 
då lokalerna under första halvåret 2022 används av äldreomsorgen för utökning av antalet 
korttidsplatser.  
 
Sedan ovanstående planering genomfördes har antalet beviljade beslut om bostad med särskild service 
LSS, serviceinriktning, också ökat i antal. Det har medfört att det i dagsläget finns 4 gynnande beslut 
som inte kan verkställas på grund av platsbrist. Två av dessa beslut har redan passerat lagkravet på 3 
månaders verkställighetstid och de övriga två kommer göra det under våren.  
 
För att undvika höga kostnader för köp av externa platser ser förvaltningen ett behov av att utreda 
möjligheter till att även utöka antal boendeplatser med serviceinriktning i egen regi, samt ta fram en 
kostnadsberäkning för detta. Verksamhetschef Linda Gyllenqvist presenterar behovet ytterligare i 
samband med sammanträdet. 
 
Protokollsutdrag till 
verksamhetschef 
 
Exp     /     2022
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:17 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Översyn av hemtjänsten -Information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Volymerna i hemtjänsten har ökat rejält under senare år vilket har inneburit fler brukare med större 
personalgrupper som följd. Med en åldrande befolkning vet vi att antalet personer med hemtjänst 
och hemsjukvård kommer att öka och flertalet kommer att vilja bo hemma så länge som möjligt. 
Många av brukarna är idag svårt multisjuka och bristen på arbetskraft och kompetens gör att det ofta 
är svårt att få ihop vardagen i hemtjänsten vilket leder till avvikelser. De stora brukar- och 
personalgrupperna gör att enhetscheferna har svårt att hinna med att arbeta med 
kvalitetsförbättringar, avvikelsehantering, arbetsmiljöfrågor och förebyggande arbete både för både 
brukare och medarbetare. 
 
För att hantera den stora volymökningen och säkerställa hemtjänstens kvalitet, men också för att 
verka för en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare, har en översyn av hemtjänsten gjorts. 
Uppdraget har innefattat både verksamhetens organisering men också effektivitet i 
biståndsbedömning, planering och utförande. Fokus har varit att titta på områdesindelning, 
nattpatrullens organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av insatser så det blir 
likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. 
 
Enhetschef Marie Backlund presenterar den översyn som gjorts i samband med sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:16 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Rapportering av sjukfrånvaro 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sjukfrånvaro rapporteras vid samt samverkansgrupp med skyddskommitté fyra gånger per år. 
Socialnämnden får rapport två gånger om år. 
 
HR strateg Magnus Gustafsson presenterar sjukfrånvaro-rapporten i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Sjukfrånvaro 2022 01 



Sjukfrånvaro
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-09 SN/2022:17 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Information om världsläget 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att informera om det aktuella läget inom socialtjänstens 
verksamheter utifrån världsläget.  

Ärendet 
Under de senaste åren har hela socialtjänsten påverkats av pandemin, främst inom vård och omsorg.  
Nu är vi inne i fasen av att hantera post-covid-19 konsekvenserna för samhället, verksamheten och 
individerna.  
 
Med anledning av Rysslands militärattack mot Ukraina och när stormaktambitioner hotar folkrätten 
samt säkerhetsläge i Europa är det viktigt att följa kommunens arbete i frågan. Socialnämnden har 
dessutom ansvaret för verksamheter som direkt eller indirekt påverkas av situationen och oro i 
världen. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-01-27 SN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

 
 



 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

1 
 

  
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-11 SN/2022:17 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 
 

 socialnämnden 
 
 
 
Information om beslutsgång vid sammanträde 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens ledamöter ska ha kännedom om hur beslut avgörs vid sammanträde samt omröstning 
och reservation. 
 
Nämndsekreterare ger i samband med sammanträdet en kort presentation som påminnelse om vad 
ledamot bör tänka på. 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-01-27 SN/2022:6 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Ordförande och ledamöters information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet. 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:60 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Hemutrustningslån 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till verksamhetschef IFO att utreda möjliga alternativ till hantering vid 
ansökan om bistånd till hemutrustning vid mottagande av nyanlända. 
 
Ärendet 
Från den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån från CSN. I enlighet 
med riksdagens budgetbeslut upphävs förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för 
flyktingar och vissa andra utlänningar från och med den 1 januari 2022. Lånet var till för att 
nyanlända skulle kunna utrusta och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun. Detta medför 
att den enskilda kan behöva söka ekonomiskt bistånd hos kommunen för att kunna utrusta sitt 
boende.  
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2022



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-02-28 SN/2022:83 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Taxa för dödsboförvaltning 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för 
dödsboförvaltning med en avgift på kronor per timme baserat på 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % 
moms. 
 
Ärendet 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det inte finns någon 
anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har kommunen rätt till ersättning från 
dödsboet om det finns tillgångar. Även för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en 
släktutredning, kan kommunen begära ersättning från dödsboet. En kommun får inte ta ut högre 
avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen 
ska därför motsvara kommunens självkostnad.  
 
Rätten till ersättning följer av lag, men det ankommer på fullmäktige att ta ställning i den 
principiella frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta 
ut en avgift. Utdragsbestyrkande får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster som de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 
 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen. Vid en jämförelse med Timrås grannkommuner har det framkommit att man där 
valt att anta en timtaxa om 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % moms. Prisbasbeloppet för 2022 är satt 
till 48 300 kr, vilket skulle innebära en timtaxa på 0,7 % x 48 300 = 338 kr/timmen + 25 % moms = 
423 kr/timmen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut avseende timtaxa för dödsboförvaltning 
 
Protokollsutdrag till 
verksamhetschef 
enhetschef 
 
Exp     /     2022



Timrå Kommun 
SocialförvaltningenTimrå Kommun 
Socialförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

Förslag till beslut avseende timtaxa för dödsboförvaltning 

 
 
Bakgrund 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det inte 
finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 
kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar. Även för en 
provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan kommunen 
begära ersättning från dödsboet. En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad 
som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. 
Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.  
 
Socialnämnden handlägger ett mindre antal ärenden per år gällande både 
gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett fåtal 
ärenden så är dessa ärenden ofta tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med 
ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. Rätten till ersättning 
följer av lag, men det ankommer på fullmäktige att ta ställning i den principiella 
frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten 
att ta ut en avgift. Utdragsbestyrkande får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster som de tillhandahåller enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning 
och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse med Timrås 
grannkommuner har det framkommit att man där valt att anta en timtaxa om 0,7 
% prisbasbeloppet plus 25 % moms. Prisbasbeloppet 2022 är satt till 48 300 kr, 
vilket skulle innebära en timtaxa på 0,7 % x 48 300 = 338 kr/timmen + 25 % moms 
= 423 kr/timmen. 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
Pernilla Krasser 
Enhetschef 
Enheten för hållbar försörjning 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:33 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Verksamhetsidé Socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer Verksamhetsidé Socialnämnden enligt förslag. 
 
Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en 
verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp har arbetat med detta under 2021 och lämnat regelbunden 
information till nämnden om arbetet. 
 
Ett förslag till verksamhetsidé för socialnämnden presenterades för nämnden i februari. Inga 
synpunkter eller ändringar har inkommit eller gjorts i förslaget. Utvecklingsgruppen föreslår att 
socialnämnden antar föreslagen verksamhetsidé. 
  
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 38 
SN 2021-05-16 § 82 
SN 2021-09-14 § 117 
SN 2021-10-12 § 147 
SN 2021-12-14 § 184 
SN 2022-02-15 § 13 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsidé –förslag 220126 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Utvecklingsledare 
 
Exp     /     2022



SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSIDÉ 

 
Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden – för ett gott och 
självständigt liv. 
 
-Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för samverkar vi för att erbjuda god vård, 
omsorg, stöd och service. 
 
-Vi är enkla att nå och lätta att förstå. 
 
-Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet samt 
jämlika och jämställda livsvillkor. 
 
 
Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden 
Vi finns i alla faser av livet från vaggan till graven, ung som gammal oavsett samhällsgrupp, där behov 
av socialförvaltningens insatser behövs.  
 

- Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för, samverkar vi för att erbjuda god 
vård, omsorg, stöd och service 
Vårt mål är att skapa värde för dem vi finns till för och för att göra detta behöver vi fånga och 
möta behov. Samverkan med andra är avgörande för att möta behoven på bästa sätt samt 
för att använda våra gemensamma resurser effektivt. Vi samverkar internt inom 
socialförvaltningen, inom kommunen samt med andra aktörer.  
 

- Vi är enkla att nå och lätta att förstå 
Möjlighet till att kontakta oss via olika vägar ska vara enkel. Förutom direktkontakt via 
telefon eller personliga möten finns digitala vägar såsom e-tjänster. All kommunikation i alla 
sammanhang ska vara begriplig. I all myndighetsutövning har vi ett särskilt ansvar att bidra 
till förståelse.  
 

- Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet 
och jämlika och jämställda livsvillkor    
Socialnämnden bidrar till kommunens gemensamma verksamhetsidé att leva, växa och 
mötas genom att: 
 
Att leva: Vi bidrar till att människor ska nå en social trygghet samt jämlika och jämställda 
livsvillkor genom stöd, service och biståndsbedömda insatser.  
 
Att växa: Vi bidrar till att människor ska nå sin fulla potential genom förebyggande, tidiga, 
habiliterande och rehabiliterande insatser samt stöd, vård- och omsorg. Det ska leda till en 
egen hållbar försörjning och/ eller social trygghet. 
 
Att mötas: Vi möter alla med respekt och ett inkluderande förhållningssätt. Vi bidrar till att 
skapa nya mötesplatser för våra målgrupper där behov finns.  



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:18 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Intern kontroll 2022 -revidering av plan 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad Plan för intern kontroll 2022. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i december antagit förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2022. 
 
Ett tillägg i risk- och väsentlighetsanalysen rörande Basala hygienrutiner kom inte med i den antagna 
planen. Förvaltningen föreslår en revidering av antagen plan med detta tillägg. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-12-14 § 186 
 
Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2022 –rev 220316 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022



 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan för intern kontroll 2022 
Antagen av Socialnämnden 2021-12-14 § 186 

Reviderad 2022-03-16 §  
 



 

Plan för intern kontroll  
Granskning avser  Metod  

 
Reglemente,  
anvisningar, policy, 
beslut 

Ansvarig  Gransknings-
tillfällen, 
tidsperiod 

Rapportering  

1.Hot och våld Uppföljning i samband med 
skyddskommitté 
 
 
Rapportera situationer då våld 
eller hot om våld har 
förekommit, enligt gällande 
handlingsplan  
 

Handlingsplan för att 
förhindra att våld eller hot 
om våld uppstår  

Enhetschef 
 
 
 
Närmsta chef 
 

4 ggr/år 
 
 
 
Löpande under året 

Juni, December 
 
 
 
Juni, December  
 

2. Felaktiga utbetalningar Beloppskontroll av utbetalningar 
till klienter eller uppdragstagare, 
attest. Rapportera om felaktiga 
utbetalningar upptäckts, vilka 
åtgärder som vidtogs omedelbart 
och vilka åtgärder som vidtogs 
för att förebygga att det uppstår 
igen 
.  

Riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd, 
Delegationsordning  

Verksamhetschef 
 

Löpande under året Juni, December 

3. Otillbörlig åtkomst av 
enskilda ärenden/ 
uppgifter 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystem. Enligt 
gällande rutin 

Rutin för uppföljning av 
loggar och 
behörighetstilldelning 
 
 

Chef för närmast 
underställd 
personal 
Systemförvaltare 
 
 

Löpande under året  
 

Juni december 
 
 

4. IT-haveri, fel på 
mobilnät, strömavbrott 

Se över befintliga rutiner. Ta 
fram nya vid behov.  
Säkerställa kännedom om var 
rutinerna finns, förankra dem i 
verksamheten. 

Rutiner för alla 
verksamhetsområden 
 

Förvaltningschef  Juni, december 

5. GDPR, brister i 
Informationssäkerhet 

Informera om och påminna alla 
chefer om utbildning.  
Sammanställa och kalla alla 
nyanställda till utbildning.  

Dataskyddsförordningen GDPR-samordnare 
 
Verksamhetschefer 

 Juni, december 

 



 

 
Risk- och väsentlighetsanalys för Socialnämnden 
De steg som ingår i analysen är: 

1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål 
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris) 
3. Kvantifiering – om möjligt sätta ett belopp/värde av en viss konsekvens om risken inträffar 
4. Riskhanteringsåtgärder 

 
Riskinventering/-analys 
1. Riskinventering 2. Prioritering 3. Kvanti-

fiering 
4. Riskhanteringsåtgärder Tas med i 

internkontroll-
plan, Ja/Nej 

Riskbeskrivning Konsek-
venser 

Sanno-
likhet 

Total 
= 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Ansvarig Föreslagna 
åtgärder 

 

Verksamheten styr inte mot 
målen i Verksamhetsplanen 

3 1 3  Följa Verksamhetsplanen    N 

Resurser används på ett 
felaktigt sätt 

3 2 6  Kommungemensam styrmodell, 
antagen budget, 
ekonomiuppföljning/ 
rapporter 

   N 
 

Omfattande kris (krig, 
naturkatastrof, stor olycka, 
pandemi) 

4 1 4  Krisledningsplan    N 

Strömavbrott, IT-haveri, fel 
på mobilnät 

4 2 8  Krisplan/rutiner    J 

Vattenläcka, avloppsproblem 3 1 3  Krisplan/rutiner    N 
Extremväder   3 2 6  Krisplan/rutiner    N 
Hot och våld 4 3 12  Handlingsplan våld eller 

hot om våld 
  Löpande 

utveckling 
J 

Obehöriga personer i lokaler 3 2 6  Skalskydd, behörigheter, 
rutiner 

 Förvaltningsche
f 

Uppdrag till  
förvaltningschef 

N 

Ej verkställda beslut 2 3 6  Rapport till IVO, nämnd,  
KS och revisorer 

   N 

Överskriden utredningstid 2 3 6  Kontroll av utredningstider    N 
Felaktiga utbetalningar 3 2 6  Kontroll av utbetalningar    J 
 



 

 
Riskbeskrivning Konsek-

venser 
Sanno-
likhet 

Total 
= 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Ansvarig Föreslagna åtgärder  

Otillbörlig åtkomst av enskilda 
Ärenden/uppgifter 

4 1 4  Kontroll av loggar och 
Behörigheter i Procapita/Lifecare 

    
J 

Bristande lämplighetskontroll 
av personal som ska arbeta 
med barn 

4 1 4  Utdrag ur belastnings- 
registret vid nyanställning/ 
förändring av anställning 

   N 

Bristande egenkontroll vid  
anlitande av externa 
entreprenörer 

3 1 3  Kontroll av avtalstrohet  Avtalscontroller  N 

Bristande systematisk 
uppföljning av verksamhetens 
kvalitet 

3 2 6  Arbeta med ny styrmodell, arbeta 
med ledning och styrning inom 
förvaltningen 

   N 

GDPR, brister i 
Informationssäkerhet 

4 2 8  Dataskyddssamordnare, 
dataskyddsombud och 
dataskyddsnätverket 

  Säkerställa att all personal har 
fått introduktion/utbildning i 
GDPR 

J 

Kompetensförsörjning 2 2 4  Kompetensförsörjningsplan  HR   N 
Hög frånvaro/sjukskrivningar 3 2 6  Uppföljning och analys av 

sjukfrånvaro två gånger per år  
 Förvaltningschef 

och HR 
Uppdrag till förvaltningschef N 

Uteblivna intäkter 3 2 6  Rutiner   Samverkan med 
överförmyndarkontoret. 

N 

Basala hygienrutiner,  
medarbetare kan/vet men följer 
inte rutinerna 

3 2 6  Rutiner 
HSL årshjul 

 Enhetschefer 
MAS 

 N 

 
 



 

 Riskmatris 
 

 
 
 
4 Allvarlig 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
3 Kännbar 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
2 Lindrig 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
1 Försumbar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 1 Osannolik 2 Mindre 
osannolik 

3 Möjlig 4 Sannolik 

 
 
Konsekvens:  
1 = obetydlig för intressenter och kommunen 
2 = liten för intressenter och kommunen 
3 = besvärande för intressenter och kommunen 
4 = allvarlig för intressenter och kommunen 
 
Sannolikhet: 
1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 
2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå 

SANNOLIKHET

KONSEKVENS



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:7 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige 
och myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2022 02 



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 1(7)

Diarienr: SN/2022:7 Redovisning t o m: 2022-03-01

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
förslag:
1. Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen
för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter
(ÄOC).
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla mindre
effektiva boenden när det nya centret är klart.

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara GJ 2025? Pågår

KF 18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som
ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till
heltid. En första lägesrapport redovisas till
kommunstyrelsen i juni 2019

§ 183 2018-11-26 2018:177 Sara GJ 2019-05-19
2019-10-08
2020-02-04
2020-05-05
2020-08-18
2021-03-16

Presentation flyttad med
anledning av corona.
Rapport förstudie
Heltidsresan med förslag
om fortsättning samt
avslut av detta uppdrag
lämnat till KS.
Återremitterat.

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD om en
tryggare vård och äldreomsorg)

§ 129 2021-06-14 2021:163 Sara/Maria maj Avslutas SN 2022-02-15 § 16

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD om
språkkrav)

§ 130 2021-06-14 2021:162 Sara/Maria maj Avslutas SN 2022-02-15 § 16

KF Kommunfullmäktige beslutar:
2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att
bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans
till kommunfullmäktige i mars 2022.

§ 169 2021-10-25 2021:1 Sara mars Avslutas SN 2022-02-15 § 8



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 2(7)

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
förslag:
4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla
nämndspecifika styrdokument och
författningssamling till de nya riktlinjerna.
Översynen ska vara genomförd senast 31 december
2026.
5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och
tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för
styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan
och budget 2023-2025.

§ 191 2021-11-29 2021:275 Sara dec-26 Pågår

KF press. Beslut att översända medborgarförslag till
socialnämnden för besvarande.
Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan
utnyttjas inom vård och omsorg.

10 2022-02-16 2022:73 Sara april Nytt

KS KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget att
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram,
ska öka.
(Heltidsresan)

§ 303 KS 2021-10-052021:65 Sara
Linda

Pågår SN 2021.03-16 § 33
SN 2021-09-14 § 122

KS Uppdrag till socialnämnden att vidta åtgärder för att
bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder … till kommunfullmäktige i mars
2022.
(Delårsrapport)

§ 304 KS 2021-10-052021:1 Sara feb Avslutas Se även KF § 169
SN 2022-02-15 § 8

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som
finns redovisade i rapporten Granskning av
ekonomisystem senast den 25 februari 2022. Av svaret
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.

2021-11-16 2021:248 Sara feb Avslutas SN 2022-02-15 § 18

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 3(7)

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som
finns redovisade i rapporten Grundläggande
granskning senast den 25 april 2022. Av svaret bör det
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när
de beräknas vara genomförda.

2022-01-11 2022:29 Sara apr Pågår

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som
finns redovisade i rapporten Granskning av åtgärder
inom äldreomsorg senast den 20 maj 2022. Av svaret
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.

2022-02-01 2022:67 Sara maj Nytt

SN Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med
Centralköket från och med
2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till
ett mer kostnadseffektivt avtal med bibehållen
kvalitet.

§ 72 2019-05-22 Sara GJ Pågår Avtalet är uppsagt.
Möten pågår, avvaktar
förslag till avtal.
Ny chef  till SN 210615

SN Uppdrag till förvaltningschef att utvärdera planen och
redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i april
2020. (Plan för ledamöters och ersättares besök av
verksamheter 2020-2021)

§ 15 2020-02-18 2020:17 Sara GJ - Pågår Tidigare plan har ej gått
genomföra under corona-
pandemi. Ny plan
presenterad 2021-10-12 §
148

SN 3. Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn-
och utbildningsförvaltningen att utreda samordning
med förskolebarn och målgruppen äldre vid
Äldreomsorgscentret.

§ 135 2020-10-20 Sara Avslutas Se § 136
SN 2022-02-15 § 12

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 4(7)

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef
att:
1. Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och
möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i
närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt
Äldreomsorgscenter byggs.

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef
att:
2. Bjuda in Mitthem för att informera om
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen.

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Hösten 2021, ev på
distans

SN Socialnämnden uppdrar förvaltningschef att fortsätta
arbeta i kampen för att förhindra smittspridning av
covid-19 även om det medför en viss kostnadsökning.
Rapportering av åtgärder sker som vanligt utifrån
ekonomi och aktuellt covidläge.

§ 150 2020-11-17 Sara Pågår

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef:
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande
krisberedskap samt implementera dessa och
återrapportera till nämnden senast i september.
2. Delge nämnden KPMG:s rapporter från andra
kommuner, regioner och länsstyrelser när de blir
tillgängliga.
3.  Rapportera till nämnden hur arbetet med
översyn och uppdatering av pandemiplan går, samt
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra
krisberedskapen.

§ 6 2021-02-09 2021:20 Sara sep -21 Avslutat
p.1 2021-09-
14

Återrapportering SN sep.
Rapport enligt p 1
lämnad till KS.
p 2 o 3 återstår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 5(7)

SN Socialnämnden beslutar:
1.  Godkänna Avtal om genomförande av nytt
Äldreomsorgscenter med Timråbo.
2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att
underteckna avtalet.
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden
senast i juni.
4. Statusrapport avseende projektet och ekonomiskt
läge lämnas till socialnämnden minst vartannat
sammanträde.
5. Inför övergång till ny fas görs en större
uppföljning för godkännande av Socialnämnden.
6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den
fortsatta processen.

§ 8 2021-02-09 2021:17 Sara juni Pågår Avtal undertecknat.
Statusrapport lämnad
2021-04-27 § 58
Projektledares rapport
med tidsplan 2021-06-15
§ 95.
Statusrapport 2021-10-12
§ 146.
Statusrapport 2021-12-14
Uppföljning fas 1, beslut
om fas 2 till KF 2022-02-
15 § 12

SN Socialnämnden beslutar.
2. Uppdra till förvaltningschef att fortsatt vara
återhållsam med ekonomin samt fortsätta arbeta
med förändringar.

§ 29 2021-03-16 2021:1 Sara 2021 Pågår ?

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta
med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-
2022 med stöd av kommunstyrelsens beslutade
omställningspaket. Återrapportering görs i samband
med fyramånadersrapport och delårsrapport 2022.

§ 119 2021-09-14 2021:198 Sara maj
okt

Pågår

SN Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna förslaget enligt ekonomisk kalkyl.
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra
utökande av LSS-platser inom befintliga lokaler samt
i egen regi under hösten 2022.

§ 121 2021-09-14 2021:39 Sara
Linda

dec Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 6(7)

SN Socialnämnden beslutar:
1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa de insatser
som genomförs i våra verksamheter för stöd i
svenska språket och inkludering.
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en
handlingsplan om hur verksamheten kommer att
förstärka inkludering och arbeta med individer som
behöver förstärka sina språkkunskaper.
3. Redovisning och handlingsplan ska presenteras för
nämnden senast januari 2022.

§ 126 2021-09-14 2021:191 Sara feb Avslutas SN 2022-02-15 § 11

SN Socialnämnden beslutar:
…
7. Uppdra till förvaltningschef att vidta åtgärder för
att bidra till en budget i balans enligt förslag och
redovisa effekt av vidtagna åtgärder i mars 2022.

§ 135 2021-09-14 2021:1 Sara feb Avslutas SN 2022-02-15 § 8

SN Äldreomsorgscenter
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda
processens alla delar.

§146 2021-10-12 2021:17 Sara Pågår

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 10.
2. Uppdrar till förvaltningschef att se över och
säkerställa volymuppgifter relaterade till
hemtjänsten.

§ 156 2021-11-16 2021:1 Sara feb Avslutas SN 2022-02-15 § 6

SN Information om verksamhetsidé
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt
arbete med att även ta fram en plattform för
socialnämndens styrning och ledning.

184 2021-12-14 2021:75 Anna-Karin Pågår

SN Socialnämnden beslutar
2. Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med
beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta ett
förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående
resonemang(punkt 1).

§ 14 2022-02-15 2022:61 Sara okt Nytt

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar
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SN Socialnämnden beslutar
5. Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den
pågående pandemin och post-covid relaterade
konsekvenser för verksamheter inom socialnämnden,
redovisa och analysera den så kallade "nya normala"
arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på
grund av bland annat förändrat arbetssätt, inköp av
skyddsutrustning, material/teknik med mera.

§ 6 2022-02-15 2022:1 Sara Nytt

SN Länsgemensam familjehemsorganisation
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en
uppföljning av anslutning till en gemensam
familjehemsorganisationen i november 2022.

§ 10 2022-02-15 2022:31 Sara Nov Nytt

SN Handlingsplan för språkutvecklande insatser
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra planerat
projekt för språkutvecklande insatser.
3. Uppdra till förvaltningschef att återrapportera
utfallet av projektet för språkutvecklande insatser
efter avslut.

§ 11 2022-02-15 2021:191 Sara Nytt

SN Socialnämnden beslutar
1. Uppdra förvaltningschefen att utföra en
kartläggning och analys av behovet av särskilt
boende för målgruppen inom socialpsykiatrin.
2. Uppdra förvaltningschefen föreslå för nämnden
eventuella åtgärder utifrån analysen.
3. Slutrapportering lämnas till nämnd senast juni

§ 29 2022-02-15 2022:77 Sara juni Nytt

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:3 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Anmälan av beslut enligt delegation, februari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Avtal om villkor för Samordningsförbundets medfinansiering av insatsen Stärkt samverkan och 
parallella insatser, tecknat av verksamhetschef Johan Vikström , 2022-02-08. 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:2 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Kommunal, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet 
2022-02-14 
 
Jan-Bert Mostergren 
Upplysningar (angående JO-beslut om rätten att betala kontant). 
  
Länsstyrelsen Västernorrland 
Politikerplattformen 2022-02-03, minnesanteckningar 
 
RSMH Timrå 
Redovisning av användande av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg. 
 
Andra nämnders protokoll 
Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium 2022-02-16 
+ Medborgarförslag –Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och 
omsorg. 



Ämne: VB: Upplysningar
Från: Ewa Westberg
Till: Andreaz Strömgren; Peter Löthman; Annika Nyberg; Linda-Marie Östberg; Barn- och 
Utbildningsförvaltningen; Socialförvaltningen Timrå Kommun; Miljö- och byggkontoret; Kultur 
& Teknik exp; Bo Glas
Mottaget: 2022-02-10 14:00:26

 
 
Med vänlig hälsning
Ewa Westberg
Administratör med inriktning 
information
 
 
861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 15 | www.timra.se
 
Från: Jan-Bert Mostergren <janbert.mostergren@gmail.com> 
Skickat: den 9 februari 2022 15:30
Till: till.just.dig@just.precis
Ämne: Upplysningar
 
För befordran till alla berörda i er myndighet - i samtliga nämnder:

Hej!

Jag skulle bara vilja upplysa er om att alla verksamhetsställen/nämnder/sektioner etc. vid alla 
myndigheter, såväl statliga som kommunala, har en skyldighet att ta emot kontanter (fysiska 
pengar) som betalning för avskrifter och kopior av allmänna handlingar. Detta framgår av 5 kap. 
1 § 2 st. lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och har alldeles nyligen slagits fast av 
chefsjustitieombudsmannen - se https://avsnitt.press/2022/02/07/jo-varnar-om-ratten-att-betala-
kopieavgifter-kontant-efter-avsnitts-anmalan/. Rätten att betala kontant gäller oavsett om den 
som begärt ut handlingarna vill vara anonym eller inte.

Myndigheter är alltså skyldiga att ta emot alla av Riksbanken utgivna giltiga sedlar och mynt - 
även minnesmynt och minnessedlar (se om de sistnämnda  
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/2000-talet/ 
och https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/1900-
talet/ samt https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/giltiga-
sedlar/minnessedel/).

Kontanthanteringen får givetvis inte heller medföra några extra-avgifter för de sökande, om det 
inte finns något författningsstöd för detta. En myndighet får inte heller generellt ta ut avgiften i 
förskott bara för att någon vill betala kontant eller är anonym.
 
För övrigt kan jag påminna om att en begäran om att få ut allmänna handlingar enligt 
grundlagen ska hanteras skyndsamt, och svar i regel lämnas samma dag. Om någon vill få del av 

http://www.timra.se/
https://avsnitt.press/2022/02/07/jo-varnar-om-ratten-att-betala-kopieavgifter-kontant-efter-avsnitts-anmalan/
https://avsnitt.press/2022/02/07/jo-varnar-om-ratten-att-betala-kopieavgifter-kontant-efter-avsnitts-anmalan/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/2000-talet/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/1900-talet/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/1900-talet/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/giltiga-sedlar/minnessedel/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/giltiga-sedlar/minnessedel/


handlingar på plats hos myndigheten ska utlämnande normalt ske omedelbart och alltså inte efter 
flera dagar eller veckor (se bl.a. https://www.jo.se/PageFiles/7123/3725-2015.pdf).
 
Ni kan ju alltid upplysa om JO:s beslut vid nästa nämndsammanträde.

Skriv gärna till mig på jbm@avsnittmagasinet.se och berätta om er situation för publicering, om 
det skulle vara så att er myndighet eller delar av den inte klarar av de krav som lagen ställer. I 
övrigt behöver ni inte svara på detta.

Med vänliga hälsningar,

Jan-Bert Mostergren, reporter
jbm@avsnittmagasinet.se
www.avsnitt.press

https://www.jo.se/PageFiles/7123/3725-2015.pdf
mailto:jbm@avsnittmagasinet.se
mailto:jbm@avsnittmagasinet.se
http://www.avsnitt.press/
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Politikerplattformen 2022-02-23 
 

Närvarande: 
Zenitha Nordfjell, Örnsköldsviks kommun 
Kristoffer Park, Örnsköldsviks kommun 
Sverker Ågren, Härnösands kommun 
Krister Mc Carthy, Härnösands kommun 
Gudrun Sjödin, Kramfors kommun 
Jonas Väst, Sundsvalls kommun 
Jan Filipsson, Ånge kommun 
Birgitta Sjögren, Ånge kommun 
Kenneth Andersson, Migrationsverket 
Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen 
Stina Petersson, Länsstyrelsen 
Assar Häggbladh, Länsstyrelsen 
Hanna Norberg, Länsstyrelsen 
Sara Brundin, Länsstyrelsen 
 
 
 

Länsråd Daniel Gustafsson hälsar välkomna! 

Pandemin är fortfarande omfattande i form av att många insjuknar men 
samtidigt är restriktioner släppta och länsstyrelsen kommer med förmodan 
avsluta sitt lägesbildsuppdrag innan sommaren. Länsstyrelsen har lyft 
utmaningar till regeringen som post Covid kan innebära i samhället efter den 
isolering som pandemin inneburit. 

Den eskalerande situationen i Ukraina kan ha en direkt och indirekt 
påverkan på det svenska samhället, till exempel flyktingströmmar och 
sanktioner. Länsstyrelsen har bland annat fått ett uppdrag angående 
kemikalier i vatten som kan påverka dricksvatten.  

Vi är på väg in i en ny strukturfondsperiod och en ny programperiod tas fram 
för ESF+. Daniel uppmanar att vi ska vara aktiva i de möjligheter detta 
innebär framåt.  

Daniel lämnar över ordförandeskapet för detta möte till Stina Pettersson, då 
Daniel måste avvika till andra möten.  

 



  
  

Sida 2 av 5 

  

2022-02-23 
  

Dnr 851-649-2022 
  

 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

 

Utvecklingsmedel inom integration under 2022 
Hanna Norberg, Länsstyrelsen 

Nu finns det möjlighet att söka utvecklingsmedel från länsstyrelsen. Se 
bifogat bildspel. 

- Möjlighet att söka tidiga insatser för asylsökande fram till 24 mars.  

- Utvecklingsmedlen §37a för flyktingsguider och familjekontakter är 
sökbara fram till 12 maj.  

- Medlen §37 för beredskap och kapacitet för mottagandet av 
nyanlända kan även de sökas fram till 12 maj.  

 

Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn 2022 
Kenneth Andersson, Migrationsverket 

Kenneth visar statistik över mottagandet i Sverige över tid. Inflödet är lågt 
jämfört med några år tillbaka. Det kommer flest asylsökande från 
Afghanistan och Syrien, även när det gäller ensamkommande barn. 82 
ensamkommande barn har kommit till Sverige hittills 2022. Under 2021 tog 
Västernorrland totalt emot 15 ensamkommande barn och det är övervägande 
pojkar som mottas. Prognosen för Västernorrland är cirka 15 
ensamkommande barn under 2022. Prognosen för mottagandet är dock 
osäkert på grund av olika parametrar, till exempel pandemin, läget i Ukraina 
och i Afghanistan. Antalet asylsökande förväntas bli 14 00 asylsökande till 
Sverige under 2022, varav 700 ensamkommande barn, kan dock justeras vid 
Migrationsverkets prognos i april. Pandemin förväntas dock inte påverka 
mottagandet lika mycket under 2022. Regeringen har aviserat möjligheten 
för asylsökande att hitta eget boende och en utredning kommer att göras. 
Syftet är att minska segregationen.  Se bifogat bildspel. 
 

Mottagandet av ensamkommande barn i länet - hur vill vi fortsätta 
samarbeta med mottagandet? 

Ånge berättar att verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn 
fungerar väldigt bra och att man gärna ser en fortsättning på samarbetet i 
länet. Dock ser man gärna att en överenskommelse på tre år upprättas från 
2023 för att underlätta planeringen. Frågan kommer att lyftas vid nästa 
politikerplattform den 28 april med förhoppningen om att kunna besluta hur 
samverkan ska se ut inför 2023.  
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Runda – Hur ser läget ut i respektive kommun? 

Örnsköldsviks kommun – Kommunen ser att det är viktigt att fokusera 
på ett förebyggande arbete för att minska ärenden som kommer till 
socialtjänsten, inte minst ett våldsförebyggande arbete. Det finns ett 
pågående projekt på Valla (ett område med hög segregation) som hoppas bli 
ett gott exempel i frågan. 

Kramfors kommun – Kommuntalet för 2022 är 10. Det finns en förstudie 
hos integrationsnätverket som avser att titta på hur ett mer strukturerat 
mottagande kan se ut i länet, till exempel kring social dumpning. Gudrun 
påtalar problemet kring att det fortfarande finns en utmaning kring sociala 
frågor trots att det skapas en struktur i frågan. Hanna Norberg berättar kort 
om projektet som handlar om att hitta samarbeten med andra kommuner 
tidigare i etableringsprocessen och tydliggör att det är viktigt att alla 
perspektiv samlas in i förstudien. 

Härnösands kommun – Mottagandet fungerar väl och fokus ligger 
fortsatt på etablering och arbetsmarknad där flera projekt finns pågående. 
Ett av projekten är Statsnära odling, vilket syftar till att tillvarata 
kompetenser som finns bland nyanlända. I centrum kommer det startas en 
återbruksgalleria som kommer att tillvarata olika kompetenser, till exempel 
reparation och service. Sverker tipsar om att deras arbete med olika arenor 
har varit ett bra sätt att jobba på. Många är dock fortsatt kvar i SFI och det 
finns frågor kring hur man ska jobba vidare med detta.  

Sverker lyfter frågan om fortsatt samverkan kring samhällsorienteringen. 
Kommunen gör just nu en genomlysning av behov och möjligheter på 
området. Assar informerar om en planerad digital konferens i nord den 16 
mars, där vi kan fortsätta titta på hur samverkan kan se ut i en vidare krets. 
Inbjudan till denna konferens har gått ut och alla kommuner är välkomna att 
vara representerade. Det är nu under 2022 och 2023 Timrås tur att stå för 
samordningen av samhällsorienteringen i länet.  

Timrå kommun – Sara fördmedlar information som Maritza skickat via 
mail:  

- Vi har bra samarbete med Arbetsförmedlingen vid mottagandet av nya 
kommunmedborgare. Vi har gemensamma dialoger med 
arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen 

- Projekt med medel från samordningsförbundet: Stärkt samverkan där 
vi möts för bättre arbete tillsammans med våra individer 

- Jobbspår: gemensamt Jobbspår där caféet på Vuxenutbildningen 
även är en arbetsplats att växa på utbildning ”Servicevärd hotell” 
börjar nu i februari 

- Vi har ett samarbete med Vuxenutbildningen där vi har en stor grupp i 
samhällsorientering som är uppskattad och välbesökt. Ca 15 deltagare 
varje vecka. 
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- Boende, integration och arbete, BIA Forskningsprojektet Boende, 
integration och arbete (BIA) har forskare från Mittuniversitetet 
studerat Tallnäs för att hitta vägar som ligger till grund för integration. 
Att helt enkelt göra livet lättare för boende i Timrå och Tallnäs. 
Projektet har bedrivits av Mittuniversitet i samarbete med Timrå 
kommun och Timråbo (kommunens bostadsbolag). Resultatet visas 
även i utställningsform som kommer att presenteras på flera ställe i 
kommunen. Första plats är i Pangea, Tallnäs.  

- Vi planerar starta en verksamhet för utlåning av sportutrustning för 
kommuninvånare som även ska ge möjlighet till kommuninvånare 
som står utanför arbetsmarknaden att arbetsträna för att så småningom 
gå vidare ut på den öppna arbetsmarknaden 
 

Sundsvalls kommun – Kommunen gjorde ett jättebra ekonomiskt resultat 
2021 men har tappat i befolkning. Mottagandet av nyanlända fungerar bra 
och boenden för ensamkommande barn börjar avvecklas i och med den 
fortsatta omfördelningen till Ånge. I Bredsand finns ett projekt där man 
möter personerna på plats där de finns för att försöka motivera till 
inkludering på arbetsmarknaden. Försörjningsstöd ska växla personer till 
anställningsstöd i syfte att få personer att närma sig etablering på 
arbetsmarknaden. En av de största utmaningarna är dock svag progression 
hos många individer i språkutveckling på SFI. 

Ånge kommun – Rekord i lågt antal på försörjningsstöd. Mottagandet är 
lågt och det har bland annat bedrivits en kvinnogrupp för nyanlända kvinnor. 
Ånge kommun ökar i befolkning för första gången på många år. Även Ånge 
känner igen utmaningen med svaga språkkunskaper, vilket leder till 
svårigheter ute på arbetsplatser. Det finns behov av insatser för att stärka 
språksvaga.  
 

Övriga frågor 

Hemutrustningslån borttaget 
Medskickad fråga från Maritza: Hur har kommunerna löst frågan om lånet 
för hemutrustning när möjligheten att söka hos CSN försvann? 
 
Länsstyrelsen har fått informationen:  
Med anledning av hemutrustningslånets borttagande så kommer 
Migrationsverket ändra sin rutin gällande basutrustning för kvot. Det som 
kommer ändra är att kommunen kommer att ha möjlighet att handla 
basutrustning upp till 6 månader innan individens ankomst. Syftet är att det 
ska bli lättare för kommunerna att kunna köpa in ett litet lager med, 
exempelvis, fler sängar för att få ner kostnaderna. 
 
SKR har gjort en skivelse i frågan: 
Avskaffat hemutrustningslån ökar kommuners kostnader | SKR  
 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/avskaffathemutrustningslanokarkommunerskostnader.60095.html
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Ny kontaktperson för bosättningsfrågor och ensamkommande barn på 
länsstyrelsen 
Sara Brundin byter tjänst inom länsstyrelsen den 1 mars och därmed 
kommer det att komma en ny kontaktperson för bosättningsfrågor och 
ensamkommande barn. Till dess att en ny person är på plats går det bra att 
kontakta Hanna Norberg och Assar Häggbladh på länsstyrelsen. 
 
 
Avslutning 

Tack för ert deltagande! 

 

Minnesanteckningar förda av Sara Brundin, Länsstyrelsen.  
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Timrå kommun 
socialnämnden 
 

För kännedom: Kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunstyrelsen 
 
 

   
   
   
   
   

2022-02-01   

Revisionsrapport ”Granskning av åtgärder inom äldreomsorg” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens 
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd tillsyn 
och utredning.  

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda.  

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna.  

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström  Kenneth Norberg  
Ordförande   Vice ordförande  
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Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 16 februari 
2022, kl 13.00-14.00 
 
Närvarande:      Jan-Christer Jonsson (S), kf:s ordf 
      Johanna Bergsten (S), kf:s 1:e v ordf 
      Björn Hellquist (L) kf:s 2:e v ordf 

     Annika Nyberg, kommunsekreterare 
 

 
7. Medborgarförslag – Starta upp fritidsbanken i Timrå kommun 
 
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
Övriga svarar Ja. 

 
8. Medborgarförslag – Arbeta med föreningslivet på ett tydligare sätt 

 
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
Övriga svarar Ja. 
 
9. Medborgarförslag – Bygg inte anslutningsvägar mot Höjdvägen 
 
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Övriga svarar Ja. 
 

 
10.  Medborgarförslag – Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom  

vård och omsorg 
 

Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande. 
 
Övriga svarar Ja. 
 

 
 

Vid anteckningarna 
Annika Nyberg  
Kommunsekreterare  
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Besöksadress
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Timrå kommun
861 82 Timrå

Medborgarförslag

1. Förslag

Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.

Inom vissa yrkesområden, bland annat inom vård och omsorg, talas det ofta om personalbrist. Denna personalbrist beror i sig på ett 
antal faktorer, däribland språkliga hinder. Samtidigt anser vissa att man bör skärpa kraven på kommunikativa färdigheter, vilket inte 
bara skulle missgynna den del av befolkningen som ännu inte behärskar svenska språket, utan också den del av befolkningen som 
är i behov av vård och omsorg då befintlig personal inte har tillräckliga resurser för att utföra ett kvalitativt arbete.
Vi lever i Sverige 2022, och tempot i teknikutvecklingen ökar för var dag som går. De allra flesta har tillgång till smartphones både 
i yrkeslivet och privat, och därmed tillgång till oändligt många verktyg, däribland översättningsappar.
Istället för att bygga barriärer och placera människor i utanförskap kan man välja att se alla de möjligheter vi som nation har.
Vi har tagit emot flyktingar för att vi värnar om människan, och vi får aldrig glömma bort att det är just människor som kommit till 
oss. Människan vill också känna sig behövd. Vi har en unik möjlighet att bygga broar med hjälp av tekniska hjälpmedel.
Det ger oss möjlighet att förbättra kvaliten på vård och omsorg.
Det ger oss möjlighet att sysselsätta fler människor.
Det ger oss möjlighet att integrera nyanlända i samhället.

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel skulle kunna nyttjas inom vård 
och omsorg.

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Nej

2. Personuppgifter

perull
Överstruket
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Inskickat av: xx(Signerad)Ärendenummer
#11034

Datum
2022-02-15 12:33

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Postnummer och ort 
xx

E-postadress
xx

Adress                        
xx

Telefon 
xxxxxxx

Mobiltelefon 
xxxxxxx

Notifieringar 
E-post

Ange dina personuppgifter
En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.

För- och efternamn 

Samtycke

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
IP-nummer

 Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna 
handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.
Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övriga upplysningar
Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på  kommunens 

.webbplats
 Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: xx
Person ID: xx
Datum: 2022-02-15 12:33
Signerad checksumma: xx

http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
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