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Vad är Värmlands läns vårdförbund?

• Kommunalförbund - Värmlands 16 kommuner medlemmar

• Direktionen - Sammanträder 4 ggr/år

• Kommunerna ägare och kunder, finansieras med medlemsavgifter och 
vårddygnsavgifter

• HVB-verksamheter och utvecklingsarbete missbruk/beroende



Värmlands län
• 282 885 innevånare totalt

• Karlstad 94 828

• Munkfors 3 725



Organisation

Värmlands läns 
Vårdförbund

Flöjten Beroendecentrum
Utvecklingsfrågor 

missbruk/beroende
Riddarnäset



Processen Riddarnäset HVB unga

• Enkät till medlemskommunerna 2018, hur ser behoven ut?

• Genomgående svar, samverkan med regionen

• HVB unga, HVB vuxna, integrerad öppenvård unga, integrerad 
öppenvård vuxna. 

• Remissutskick 1 skickades ut 2019 till kommunerna och regionen

• Föredragningar i HSN, socialnämnder

• Remissutskick 2 ut 2020 med svar under vården 2021

• Samtliga kommuner och Region Värmland ställer sig bakom

• Beslut i Direktionen 2021-05-28 att starta upp HVB unga



Riddarnäset- ett integrerat utrednings- och 
behandlingshem med akutplatser





Riddarnäset- ett integrerat utrednings- och 
behandlingshem med akutplatser
• Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland

• Planerad öppning februari

• Målgruppen 13-18 år för akutplatser och 13-20 år för 
utredning/behandling missbruk och riskbruk

• Kompetenser

• Rekrytering pågår



Uppdraget

• Riddarnäset ska inom ramen för hem för vård eller boende (HVB) 
bedriva akut omhändertagande, utredning och behandling av god 
kvalitet för målgruppen ungdomar 13-20 år med 
missbruksproblematik i kombination med övriga psykosociala och 
med samvarierande psykiatriska problem ( sk samsjuklighet). 

• Riddarnäset bedrivs i nära samarbete med Region Värmland, som 
bistår med integrerad hälso- och sjukvårdsverksamhet, anpassad till 
målgruppens behov. 



Kompetenser

• Enhetschef, socionom

• 2 behandlingskonsulenter, socionom eller motsvarande

• 11 behandlingspersonal, behandlingsass. eller motsvarande

• 3-4 sjuksköterskor

• 75 % psykolog

• 25 % läkare

• Kock



Enhetschef

• planera, leda och fördela arbetet på ett sätt som är effektivt och rätt-
vist, inom ramen för beslutad verksamhetsplan

• se till att resurserna används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

• fortlöpande följa sådana frågor som faller inom verksamhetsområdet 
och initiera de åtgärder och lägga fram de förslag som kan behövas

• fortlöpande hålla närmast överordnad chef och annan berörd chef 
underrättad om arbetets gång

• tillse att medarbetarna har tillräcklig information och kunskap för sina 
arbetsuppgifter samt svara för att kompetensen hos underställd 
personal utvecklas 



Behandlingskonsulenter

• ansvara för kontakt med socialtjänst gällande akut-, utrednings- och 
behandlingsärenden

• ansvara för att föräldrar/vårdnadshavare blir kontaktade när deras barn 
blivit placerad på Riddarnäset och de blir informerade om aktuella möten

• ansvar för att regelbundna möten med socialtjänsten och andra 
nödvändiga parter ex föräldrar, hemskola och BUP genomförs (BK). 

• utföra ungdomsutredningar på enskilda elever i enlighet med uppdrag 

• samordningsansvar för kartläggningens/utredningens genomförande

• ansvar för sammanställning av kartläggningar/utredningar

• ansvara för att gå igenom kartläggningar/utredningar och 
behandlingsplaner med eleverna



Behandlingsassistenter

• delta i den dagliga omvårdnaden och tillsynen av ungdomarna så att deras 
sociala, fysiska och psykiska behov på bäst möjliga sätt tillgodoses inom ramen för 
upprättad genomförandeplan eller uppdrag

• delta i planering och utförande av praktiska arbetsuppgifter såsom matlagning, 
städning, fritidsaktiviteter mm

• i förekommande fall vara kontaktperson och i den rollen delta i upprättandet av 
genomförandeplaner för den ungdomen

• aktivt delta i planering och dokumentation av behandlingen 
dokumentationssystem och genomföra strukturerade intervjuer ex ADAD och 
liknande kartläggningssystem

• delta i och i förekommande fall svara för att programverksamhet genomförs

• delta i skolverksamhet vid behov

• delta i ungdomsutredningar utföra skattningar/bedömningar enskilt eller i team 



Kock

• ansvara för storkökets drift, och i samråd med enhetschefen, 
innebärande bla matlagning, menyplanering och inköps/budgetansvar

• ansvar för kökselever och i övrigt vid behov delta i 
ungdoms/programverksamhet



Psykiater 

• psykiatrisk/neuropsykiatrisk/somatisk utredning/ev behandling och 
risk/behovsbedömningar av inskrivna ungdomar

• patientansvar för bedömningar ev tillkommande behandling

• medverka i gemensam behandlingsplanering 

• handledning/utbildning för personal inom ansvarsområdet



Psykolog

• delta i metodutveckling av utrednings/behandlingsarbetet, 
tillsammans med samordnare och enhetschef

• utföra bedömningar av ungdomar enskilt eller i team 

• delta inventering av familje- och nätverksresurser i samband med 
kartläggning/utredning av ungdomar

• genomföra behandlingsarbete med ungdomar och familjer vid behov

• utföra handledning/utbildning av personal inom Riddarnäset vid 
behov.

• delta i det systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet



Sjuksköterskor

• ansvara för läkemedelshanteringen inom Riddarnäset inklusive ev
delegation av vissa uppgifter till övrig personal på enheten

• ungdomarnas medicinska och psykiatriska omhändertagande

• den löpande hälso- och sjukvårdsverksamheten

• samverkan och samordning med andra enheter inom RV och andra 
externa vårdgivare avseende hälso- och sjukvård

• delta i ungdomsutredningar och utföra bedömningar enskilt eller i 
team 



Pågående

• Rekrytering 

• Renovering klar till årsskiftet

• Upphandling inventarier klart för leverans mitten av januari

• Arbetsordning, rutiner, behandlingsinnehåll, utbildningsplan, 
introduktionsplan under konstruktion.



Verksamhetsinnehåll

• Akutverksamhet

• Kartläggning/utredning

• Behandling

• Eftervård

• Socialtjänst och hälso-och sjukvård ska vara integrerad för att öka 
möjligheterna till att ungdomarna får bästa tänkbara heltäckande 
omvårdnad och behandling.



Akutverksamhet

• Med mycket kort varsel kunna ta emot ungdomar för att ex stoppa 
riskfyllda situationer på den unges hemmaplan eller en 
”mellanlandning” i avvaktan på andra lösningar för den unge

• Omvårdnad, tillsyn och om möjligt kartläggning ex ADAD.



Kartläggning/utredning

• Uppdrag från socialtjänsten

• Ungdom, familj och övrigt nätverk involveras så långt det är möjligt.

• Kartläggning, enklare form av screening/utredning av 
beroendeproblematik, övriga risk-och skyddsfaktorer och behov av 
fördjupad utredning.

• Utredning, omfattande undersökning av ungdomens 
beroendeproblematik, psykosocial situation, risk-och skyddsfaktorer, 
somatisk-och psykisk hälsa samt fastställande av ev psykiatriska 
diagnoser.



Behandling

• Behandling efter uppdrag från socialtjänsten.

• Ungdom, familj och övrigt nätverk involveras så långt det är möjligt.

• Kartläggning och ev. utredning ska vara utförd innan behandling 
påbörjas.

• Individuellt utformad genomförandeplan ligger till grund för 
behandlingen. Rimlig placeringstid 6-8 månader.

• Ungdomens delaktighet är avgörande för behandlingsresultatet.

• Förhållningssätt och metoder som svarar mot ungdomarnas behov.



Behandling

• Daglig och förutsägbar struktur.
• Lågaffektivt och salutogent förhållningssätt.
• Grundläggande syn på beteenden uppkomst, modifikation och 

vidmakthållande grundas bl.a. på social inlärningsteori.
• Programverksamhet som har fokus på inlärning av socialt fungerande 

beteenden och strategier ex A-CRA, ÅP och ART.
• Samtidig intervention av ungdomens familj och nätverk ex FFT.
• Skola och praktik ska ske parallellt med behandlingsinsatser.
• Hälso-och sjukvård efter behov.
• Hälsofrämjande verksamhet ex sex-och samlevnad, rökavvänjning, kost och 

aktiv fritid.



Organisation länets samlade ledning, styrning och 
utveckling av missbruks- och beroendevården

Politisk styrgrupp

• Ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom missbruks- och 
beroendevården. 2 ledamöter representerar regionen, 2 ledamöter representerar förbundet. 2-3 
protokollförda sammanträden/år. Ger uppdrag till den centrala ledningsgruppen om 
utredningar/uppföljningar etc.

Central ledningsgrupp

• Bereder ärenden till politiska styrgruppen. Ledningsgruppen ansvarar för implementering av 
länsöverenskommelsen. Representeras av tjänstepersoner från regionen, kommunerna och 
förbundet. Chefer och verksamhetsutvecklare

Lokala ledningsgrupper

• 5 lokala ledningsgrupper. Samverkan och utveckling på lokal nivå. Ansvarsfördelning vem    gör 
vad. Chefer och verksamhetsutvecklare regionen och kommunerna. Ca 80 personer totalt



Samverkansarenor

• Nya Perspektiv- en samverkansarena för kommunledningarna, 
regionledningen, ledningen för skola, socialtjänst och ledningen för hälso-
och sjukvården

• Värmlandsrådet (kommunstyrelseordförandena, regionstyrelseordförande, 
regiondirektör, kommunchefer m.fl.)

• Socialchefsgruppen (Hälso- och sjukvårdsledning)
• IFO-chefsgruppen
• Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) 
• Styrgrupp Beroendecentrum
• Styrgrupp Tillnyktringsenheten
• (Styrgrupp Riddarnäset)



Styrande dokument

• Förstärkt lagstiftning sedan 2013 i SoL och HSL, regioner och kommuner 
ska ha gemensamma överenskommelser gällande missbruk och beroende

• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2019 

• Länsöverenskommelse - vuxna - vård och stöd vid missbruk och beroende -
dopningsmissbruk -spelmissbruk spelberoende - spel om pengar 

• Länsöverenskommelse - barn unga i risk- och missbruk, från upptäckt till 
behandling  

• Lokala överenskommelser för vuxna respektive barn o unga



Mål med utvecklingsarbetet

• Utfall av länsöverenskommelsen, hur samverkar huvudmännen på 
lokal nivå för att erbjuda värmlänningen en tillgänglig, jämlik och 
hållbar vård? Vilka förbättringsområden har vi i länet?

• Kompetensutveckling, kurser, konferenser, workshops

• Omvärldsbevakning, ex. BIRK-nätverket SKR, 
samsjuklighetsutredningen mm. 

• Möta behoven från respektive huvudman

• Individens behov av insatser ska organiseras så att denne inte hamnar 
mellan olika ansvarsområden



Utveckling länsgemensamma resurser

Riddarnäset – HVB unga

Missbruk,  akut, utredning och 
behandling

Värmlands läns vårdförbund och 
Region Värmland

Länsgemensam 
beroendemottagning

Öppenvård inklusive vårdavdelning 
Regionen och kommunerna

Lokala 
beroendemottagningar

Regionen och kommunerna

HVB vuxna

Behandlingshem samsjukliga

Värmlands läns vårdförbund och 
Region Värmland

Beroendecentrum

Abstinensvård

Värmlands läns vårdförbund och 
Region Värmland

Tillnyktringsenheten

-Akutmottagning

Region Värmland och 
kommunerna

Lokala 
beroendemottagningar

Regionen och kommunerna

Missbruk/beroende 
vuxna

Missbruk/beroende 
unga


