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1. Sammanfattning och bedömning 

PwC har genomfört en granskning av vård, omsorg och stöd för personer med miss-

bruks- och beroendeproblematik på uppdrag av revisorerna inom Region Halland 

och kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg. EY har på uppdrag 

av revisorerna i Hylte kommun granskat vård, omsorg och stöd för personer med 

missbruks- och beroendeproblematik.  

Den revisionsfråga som ska besvaras är om Region Halland och kommunerna sä-

kerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt genom att 

inrätta ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för infor-

mationsöverföring. Granskningen i Laholms kommun avser socialnämndens an-

svarsområde. Vår bedömning är att detta till vissa delar sker men att det också finns 

ett antal förbättringsområden. Vår bedömning är baserad på avstämning av nedan 

delfrågor/kontrollområden. 

Ändamålsenlig styrning 

Vi bedömer att det delvis finns en styrning genom den regionala överenskommel-

sen, men att denna kan utvecklas. Vi vill särskilt lyfta behovet vad gäller mål inom 

samverkansområdet. Det finns en ändamålsenlig och aktuell regional överenskom-

melse om samverkan. I denna överenskommelse har uppdraget tydliggjorts. 

I Laholms kommun har Socialnämnden beslutat om mål för verksamheten och en 

aktivitets/handlingsplan har tagits fram för att utveckla rehabiliteringskedjan. Må-

len följs upp och återredovisas. Genom intern kontroll sker en uppföljning av om 

verksamheten fungerar i enlighet med bestämd arbetsordning och metodik. Det 

finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ett utvecklingsområde är att 

upprätta och revidera rutiner och riktlinjer för verksamheten.  

Ändamålsenliga arbetsformer 

Vi bedömer att socialnämndens arbetsformer för målgruppen är delvis ändamålsen-

liga. Det finns bedömningsinstrument, men dessa tillämpas inte systematiskt då all 

personal ännu inte är utbildad. Det sker en individuell uppföljning med hjälp av 

standardiserad utredningsmetod enligt upprättad vårdplan. 

Ansvarsfördelning och information 

Vi bedömer att den regionala överenskommelsen om samverkan inte är fullt ut im-

plementerad i Halland vilket får konsekvenser för socialnämndens ansvarsområde. 

Ansvarsfördelningen i överenskommelsen är tydlig, men följs inte i alla delar vilket 

bör ses över i samverkan mellan huvudmännen. Detta gäller bland annat att upp-

rätta en SIP (samordnad individuell plan) och att säkerställa att psykisk ohälsa och 

missbruk behandlas samtidigt och i samverkan. 
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En plan för hur användningen av SIP ska förverkligas behöver upprättas med angi-

vande av såväl ansvar som tidsgränser. 

Samverkansformer 

Det finns en regional stödstruktur för samverkan. Vi bedömer att det finns en fun-

gerande samverkan vad gäller missbruk- och beroendevård på strategisk nivå. 

Vi bedömer att samverkan på lokal nivå i Laholms kommun kan utvecklas. Samver-

kan förutsätter att alla parter deltar och tar ansvar för att lösa problem. Så sker inte 

idag. 

På den operativa nivån kan samarbetsformerna utvecklas. Risken när dessa inte 

fungerar är att nödvändig information inte förs vidare mellan vårdgivarna, men 

också att de olika vårdgivarna inte har samma inriktning i arbetet. Detta är inte ac-

ceptabelt vare sig ur resurssynpunkt som ur den enskildes synpunkt och huvud-

männen behöver klara ut ömsesidiga förväntningar och möjligheter. Detta måste 

göras främst genom överenskommelser på ledningsnivå för att tydliggöra en ge-

mensam vårdkedja med kontaktvägar och ansvarsgränser fastställda. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att förebygga missbruk 

och att erbjuda missbrukare vård och behandling. Landstingen ska erbjuda 

god och säker hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga, utreda och be-

handla sjukdomar och skador samt minska och lindra lidande ska ske på lika 

villkor och för hela befolkningen. 

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård1 gäller medi-

cinska och sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjänst och landsting-

ens beroendevård. De ger rekommendationer om åtgärder inom vården, målgrupp 

samt dokumenterad effekt. Här framhålls även användning av instrument för att 

avgöra val av insats, behandlingsplanering och uppföljning samt att behandling för 

personer med både missbruk och annan sjuklighet, främst psykiatrisk, bör samord-

nas. De konstaterar stora brister på utvärdering av behandlingar.  

I missbruksutredningen2 gjordes bedömningen att kommunens och landstingets 

ansvar för missbruks- och beroendevården måste tydliggöras för att komma tillrätta 

med de problem som i dag drabbar såväl den enskilde som vårdens effektivitet.  

Syftet med granskningen är att bedöma om Region Halland och kommunerna 

har inrättat ändamålsenligt arbets- och samverkansformer samt rutiner för 

informationsöverföring i syfte att tillgodose behov av vård, omsorg och stöd 

för personer med missbruksproblem.  

Granskningen ska utgå från huvudmännens respektive uppdrag och ansvar 

samt styrning, uppföljning och samverkan. Den ska också granska risk för 

brister i kommunikation som kan påverka patient/klientsäkerheten negativt, 

såväl mellan som inom huvudmännen. Detta omfattar också att analysera att 

gränssnitt/ansvarsgränser är tydliga mellan regionen och kommunerna.  

2.2. Revisionsfråga 
 
Har Region Halland och kommunerna säkerställt att vård, omsorg och stöd fun-

gerar på ett tillfredsställande sätt genom att inrätta ändamålsenliga arbetsfor-

mer, samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring? 

Kontrollområden 

 Styrning genom avtal och överenskommelser mellan Region Halland och be-

rörda kommuner 

 Styrning genom riktlinjer, instruktioner och direktiv inom regionen och 

kommunerna  

                                                             
1 Socialstyrelsen: (2015) Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för social-
tjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. 
2 SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende 
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 Uppföljning inom området och på olika nivåer samt kommunicering av re-

sultatet av uppföljningen 

 Information som kommuniceras inom och mellan huvudmännen. 

 

2.3. Revisionskriterier  
De revisionskriterier som använts i granskningen har hämtats ur följande: 

 Hälso- och sjukvårdslagen  

 Socialtjänstlagen 

 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, av socialstyrelsen 

2007, uppdaterad 2015 

 Länsövergripande överenskommelse mellan Region Halland och de sex 

kommunerna i länet, 2010. Uppdaterad 2015 

 Lokala styrdokument 

 

2.4. Revisionsmetod och avgränsning 
Granskningen avser alla verksamhetsformer inom vård, omsorg och stöd för vuxna 

personer (över 18 år) med missbruks- och beroendeproblem som förekommer inom 

regionen och de deltagande kommunerna. Granskningen omfattar inte det stöd som 

erbjuds inom kommunal verksamhet i form av s.k. serviceinsatser eller förebyg-

gande insatser. 

Vi har tagit del av styrdokument, instruktioner och direktiv samt formerna och in-

nehåll i informationsöverföringen. En avstämning har gjorts med centrala tjänste-

män avseende aktuella styrdokument, relevanta övergripande mål (fullmäktigebe-

slut m.m.) former för uppföljning etc. inom området. 

En webbenkät har lämnats ut till utvalda befattningar/personer i berörda verksam-

heter samt i alla medverkande kommuner för att få underlag inför intervjuer men 

också för att förankra granskningens genomförande. 

Granskningen omfattar enskilda ärenden genom att tio akter inom respektive 

kommun samt tre akter per kommun inom Regionen Halland valts ut. Denna del 

har fokus på bedömningar av enskildas behov av vård och stöd, beslut samt upp-

följningar i de enskilda ärendena. Granskningen innefattar också frågan om respek-

tive huvudmans kompetens kommer den enskilde till del, förekomst av gemensam 

vårdplanering samt tydlighet i ansvarsgränser mellan huvudmännen i de enskilda 

ärendena. 
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Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner i respektive verksamhet inom reg-

ionen, samt deltagande kommuner. Följande intervjuer har genomförts i Laholms 

kommun:  

 

 Socialchef 

 Avdelningschef, Resurscentrum barn, unga och vuxna  

 Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska 

funktionsnedsättningar 

 Enhetschef, Beroendeenhet  

 Enhetschef, Myndighetskontoret 

 

Vid en avslutande workshop med företrädare för de granskande organisationerna 

har revisionsresultaten kompletterats och förankrats med möjlighet till komplette-

rande faktagranskning. 

Rapporten är sakavstämd av berörda tjänstemän.   
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3. Resultat 

3.1. Utgångspunkter 
3.1.1. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

År 2007 utkom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för missbruks- och beroen-

devård. Riktlinjerna har sedan dess uppdaterats utifrån aktuell forskning.3 Nya om-

råden i de reviderade riktlinjerna är ungdomar och läkemedelsberoende. Ytterligare 

en förändring är att de nya rekommendationerna också innehåller indikatorer. Syf-

tet med de nationella riktlinjerna för området är att göra vården tydligare, mer en-

hetlig samt att ge huvudmännen en grund för hur missbruks- och beroendevårdens 

resurser kan användas på ett rationellt sätt.  Riktlinjerna gäller både sociala och 

medicinska insatser som ges inom socialtjänsten i kommunerna samt inom beroen-

devården i landstingen.  

I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård redovisas rekommendation-

er och vägledning för specifika interventioner och åtgärder såsom behandlingsme-

toder och tekniker gällande missbruks- och beroendevård. Dessa berör sex olika 

huvudområden såsom:  

 

 Bedömningsinstrument och dokumentation  

 Upptäckt och rådgivning  

 Behandling vid missbruk och beroende av narkotika  

 Behandling vid missbruk och beroende av alkohol  

 Missbruk och beroende under graviditet  

 Samsjuklighet mellan missbruk och beroende samt psykisk och somatisk 

sjukdom  

 

För varje rekommendation inom respektive huvudområde redovisas effekt, evidens 

och ekonomisk bedömning samt en kommentar till interventionen och dess mål-

grupper. Inom huvudområdet Bedömningsinstrument och dokumentation finns 

exempelvis rekommendationer om frågeformuläret AUDIT som används för att 

identifiera alkoholproblem hos personer i riskzon eller med ett redan utvecklat be-

roende. Här beskrivs även vilka olika laboratorietest som kan tas på personer med 

misstänkt eller identifierat missbruk och beroende.  

 

För huvudområdet Upptäckt och rådgivning rekommenderas bland annat hur upp-

sökande verksamhet ska ske bland grupper med risk för utveckling av alkohol- och 

narkotikaproblem. Här framkommer även vilken slags rådgivning som kan vara 

aktuell vid exempelvis patienter i primärvård som har identifierats ha riskfylld al-

koholkonsumtion.  

 

Det tredje huvudområdet Behandling vid missbruk och beroende av narkotika tar 

upp de olika behandlingsmetoder och läkemedel som rekommenderas vid olika ty-

                                                             
3 Socialstyrelsen april 2015, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 
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per av narkotikamissbruk. Inom huvudområdet Behandling vid missbruk och bero-

ende av alkohol tas motsvarande behandlingsmetoder och läkemedel för alkoholre-

laterat beroende och missbruk upp.  

 

Huvudområdet Missbruk och beroende under graviditet redovisar rekommendat-

ioner kring alkoholkonsumtion under graviditeten samt hur behandling för gravida 

kvinnor med missbruks- och beroendeproblem ska utformas. Det sjätte huvudom-

rådet berör Samsjuklighet mellan missbruk och beroende samt psykisk och soma-

tisk sjukdom. Här beskrivs bland annat hur personer med samsjuklighet eller miss-

tänkt samsjuklighet ska behandlas och vem som bär ansvaret för bedömning och 

vård samt vilka praxis som denna vård ska följa.  

 

3.2. Ändamålsenlig styrning 
3.2.1. Den regionala överenskommelsen 

Överenskommelsen4 som gäller för länet hanterar frågor kring gemensamt och spe-

cifikt ansvar mellan kommunerna, närsjukvården, psykiatrin och specialiserad so-

matisk vård. De slår också fast vilken kompetens som respektive huvudman ska ha i 

arbetet samt vilka instrument/metoder som gemensamt och var för sig ska använ-

das vid bedömning av enskilds missbruk. Syftet med överenskommelsen är att, med 

utgångspunkt i gällande regelverk, tydliggöra respektive huvudmans ansvarsom-

råde. 

 

Länsöverenskommelsen preciserar också att det ska finnas rutiner för samlat an-

svarstagande när insatser behövs från flera aktörer samt att evidensbaserade vård- 

och behandlingsinsatser ska erbjudas. Vård och stöd ska samordnas mellan hu-

vudmännen för att skapa helhetssyn, kontinuitet och effektiva insatser.  

Lokal samverkan 

 I respektive kommun ska det finnas en samordningsgrupp med verksamhetsan-

svariga chefer från kommunens socialtjänst samt regionens psykiatri, förvalt-

ningen för hälsa och funktionsstöd samt närsjukvård, som gemensamt ansvarar 

för strategisk planering och samordning. Till gruppen ska även övriga berörda 

myndigheter som försäkringskassa, arbetsförmedling, polis och företrädare för 

brukare/anhöriga kopplas.  

 Lokala rutiner för samordning av huvudmännens verksamhet ska utvecklas 

inom respektive kommun. 

 Arbetet ska utgå från god kännedom om målgruppens behov. Behoven ska kon-

tinuerligt inventeras gemensamt och omvärldsanalyser ska ligga till grund för 

planeringsarbetet regionalt och lokalt. 

 Samordningsgruppen ska ha regelbundna träffar och ansvarar för att samverkan 

utvecklas och upprätthålls. 

 När förändringar inom respektive huvudmans verksamheter planeras, som kan 

antas få konsekvenser för annan parts verksamhet, ska informationen ges och 

synpunkter inhämtas från samordningsgruppen. 

                                                             
4 Regional överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med 

riskbruk/missbruk/beroendeproblem och till deras närstående. 2015 
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 Samordningsgruppen ansvarar för att samverkan enligt denna överenskom-

melse följs på lokal nivå.  

 

Av intervjuerna framgår att överenskommelsen är relativt färsk och att det pågår ett 

arbete med implementeringen. Implementeringen beräknas vara klart under hösten 

2015. 

Förvaltningen har arbetat aktivt med att arbeta med sina rehabiliteringskedjor. 

Missbruk/beroende uppges vara ett område där man inte kommit lika långt. Avdel-

ningscheferna inom Resurscentrum och myndighetsutövning har under 2015 fått i 

uppdrag att implementera rehabiliteringskedjan för missbruk/beroende. Det pågår 

nu ett arbete med att beskriva rehabiliteringskedjan och kvalitetssäkra denna med 

hänsyn till den nya regionala överenskommelsen.  

Det pågår vidare ett arbete med att implementera Socialstyrelsens reviderade rikt-

linjer. Det finns en medvetenhet om att det finns utvecklingsområden. Det handlar 

bland annat om att utveckla genomförandeplaner, ta fram kompetensutvecklings-

plan för handläggare och att använda bedömningsinstrument som ASI. Det finns 

aktiviteter för detta i Socialnämndens Aktivitets och handlingsplan för år 2015. 

Socialnämnden har antagit ett kvalitetsledningssystem för socialtjänsten i Laholms 

kommun som bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9). Av intervjuerna framgår att ett utvecklingsområde är att uppdatera rutiner, 

checklistor och riktlinjer. Det finns en god beskrivning av verksamhetens processer. 

Uppföljning av nämndsmål sker i delårsrapport och årsredovisning. Det finns 

nämndsspecifika prioriterade resultatmål som avser målgruppen.  

Resultatmål Bedömning  

Nämndsplan 2014 

Laholms kommun skall i merparten av nation-

ella jämförelser prestera eller placera sig i nivå 

med de bästa kommunerna. 

Delvis uppfyllt 

Brukarna skall genomgående uppleva att de 

insatser som förmedlas eller utförs är av god 

kvalitet. 

Delvis uppfyllt 

Behov av institutionsplaceringar för personer 

med missbruk-/beroendeproblematik ska 

minska. 

Inte uppfyllt 

I alla ärenden med mer än en samverkanspart 

ska det i enlighet med hälso- och sjukvårdssam-

verkansavtalet upprättas en gemensam samord-

nad individuell plan. 

Inte uppfyllt 

I syfte att förebygga och minska antalet återfall 

skall avslutade behandling/vårdinsats systema-

tiskt efterföljas av kvalitetssäkrad eftervård. 

Målet är uppfyllt 
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Utifrån verksamhetsplanen har det upprättats en aktivitets- och handlingsplan. Av 

denna framgår bland annat ett arbete för att: 

- Inventera hur personalen arbetar med genomförandeplaner 

- Undersöka möjligheter till brukarstyrda brukarrevisioner. 

- Framtagande av kompetensutvecklingsplan för handläggare 

- Samtliga vårdplaner som upprättas ska utgår från ASI. 

- Skriftliga rutiner för överklagan och ta del av journal 

- Uppföljning av individuella mål 

- Rutiner för intern samordning i enskilda ärenden inom socialtjänsten 

- Framtagande av strategi för målgruppen unga vuxna med missbruks- och 

beroendeproblematik 

- Rutin för närstående 

- Öka antalet samordnad individuell plan (SIP).  

- Förbereda och anpassa verksamhet och rehabiliteringskedjan utifrån över-

enskommelsen om gemensam missbruksvård. 

Brukarundersökning har skett på Beroendemottagningen Humlan under två veckor 

och omfattade alla som kom på besök. Uppföljning av vården/behandlingen sker 

också genom kvalitetsindikatorer i Öppna jämförelser.  

I socialnämndens Internkontrollplan 2015 ingår granskning av följsamhet till upp-

rättade rehabiliteringskedjor. Här följs om ärendehanteringen följer den systema-

tik, arbetsordning och metodik som följer av rehabiliteringskedjans olika moment. 

Av intervjuerna framgår att nämnden visar ett aktivt intresse för verksamheten. 
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3.2.2. Kommunens kostnader 

Nedanstående jämförelse visar kostnad per invånare för missbruksvården 2012-

2014 för respektive kommun i Hallands län, genomsnittet för kommunerna i Hal-

lands län (valda kommuner) samt genomsnittet för riket (alla kommuner). Uppgif-

terna har hämtats från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

 

Laholms kommun har en kostnad per invånare som överstiger genomsnittet i länet 

och ligger strax under riksgenomsnittet5. 

 

3.2.3. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer att det delvis finns en styrning genom den regionala överenskommel-

sen, men att denna kan utvecklas. 

Det finns en ändamålsenlig och aktuell regional överenskommelse om samverkan. I 

denna överenskommelse har uppdraget tydliggjorts. 

I Laholms kommun har socialnämnden beslutat om mål för verksamheten och en 

aktivitets/handlingsplan har tagits fram för att utveckla rehabiliteringskedjan. Må-

len följs upp och återredovisas. Genom intern kontroll sker en uppföljning av om 

verksamheten fungerar i enlighet med bestämd arbetsordning och metodik. 

Det finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ett utvecklingsområde är 

att upprätta och revidera rutiner och riktlinjer för verksamheten.  

 

                                                             
5 I tabellen ovan avser ”alla kommuner” riksgenomsnittet. 
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3.3. Ändamålsenliga arbetsformer 
Socialtjänsten är organiserad i 5 rehabiliteringskedjor som utgör verksamhetens 

huvudprocesser. Missbruk/beroende är en av dessa huvudprocesser. Det finns ett 

myndighetskontor som ansvarar för myndighetsutövningen. Här finns socialsekre-

terare som svarar för handläggning av missbruksfrågor. Socialsekreteraren utreder 

och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av missbrukare 

i särskilda fall (LVM). 

Vid utredning enligt SoL ska bedömningsinstrument användas enligt de styrande 

dokumenten. Verksamheten inom öppenvård arbetar med bland annat med be-

dömningsinstrumenten AUDIT och DUDIT.  

Uppföljning sker på individnivå. Uppföljning sker i behandlingssamtal och gente-

mot genomförandeplan tillsammans med klient. 

Vid intervjuerna framkommer att några av handläggarna har kompetens avseende 

ASI (Addiction Severity Index), vilken är en standardiserad utredningsmetod. Psy-

kosocial behandling inom socialtjänsten är bl.a. MI-samtal vilken är en samtalsme-

tod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeför-

ändring. Handläggarna saknar i nuläget kompetens inom MI. 

Socialsekreterarna har handläggarträffar med syfte att gemensamt diskutera ären-

den för en rättssäker tillämpning. Någon kollegiegranskning förekommer inte. Det 

har varit omsättning på socialsekreterartjänsterna under senare år. 

För varje person som är aktuell ska det finnas en individuell behandlingsplan som 

upprättas utifrån klientens enskilda behov i samråd mellan handläggare och klient. 

Planen ska innehålla mål som följs upp regelbundet. 

Av intervjuerna framgår att det finns brister vad gäller kompetens att använda olika 

bedömningsinstrument. Utbildningsinsatser har vidtagits men detta är ett utveckl-

ingsområde. Det finns ingen kompetensutvecklingsplan i nuläget. 

Det finns anhörigstöd att tillgå som vänder sig till närstående med missbrukspro-

blematik eller psykisk ohälsa. Det finns en beroendemottagning, Humlan, som vän-

der sig till beroende/missbruk av alkohol, narkotika eller spel. Verksamheten till-

handahåller bland annat motiverande, stödjande och rehabiliterande samtal, samt 

andra manualbaserade behandlingsmetoder. Insatser såsom alkotester och drogtes-

ter utförs som ett komplement till behandling eller annat stöd. Likaså utdelning av 

receptbelagda medicinska preparat (antabus) i samband med läkemedelsassisterad 

behandling (egenvård), samt gruppverksamheter för missbrukare/beroende-

personer och anhöriga/närstående. 

Laholm kommun köper tjänster från bland annat Halmstad kommun och behand-

lingsenheten. Det saknas någon form av ”lågtröskelboende. Det finns gruppverk-

samhet för kvinnor, men saknas för män.  

Av aktgranskningen framgår att för ingen av de granskade akterna hade bedöm-

ningsinstrument använts. Några av besluten saknade hänvisning till lagstiftning. I 
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samtliga ärenden fanns uppgift om uppföljning. I ett flertal akter framgår att upp-

följning har skett senare än vad som angetts i vårdplan.  

3.3.1. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer att kommunens arbetsformer delvis är ändamålsenliga. 

Det finns bedömningsinstrument, men dessa tillämpas inte systematiskt då all per-

sonal ännu inte är utbildad. Det sker en individuell uppföljning med hjälp av stan-

dardiserad utredningsmetod enligt upprättad vårdplan. 

 

3.4. Ansvarsfördelning och information 
Av huvudöverenskommelsen framgår att Region Halland har ansvaret för medi-

cinska insatser såsom folkhälsa, uppmärksamma riskbruk, missbruk och beroende, 

olika former av behandling samt anmälningsskyldighet och läkarbedömning/intyg 

vid tvångsvård enligt LVM. Laholms kommun ansvarar bland annat för att initiera, 

planera och samordna insatser. Vidare har kommunen ett ansvar för att upptäcka 

och uppmärksamma riskbruk, missbruk och beroende. Motivera till förändring och 

utreda behov av missbruk- och beroendevård. Kommunen svarar också för psyko-

social behandling. 

Enligt den länsövergripande överenskommelsen ska former och rutiner finnas för 

ett samlat ansvarstagande för personer som har behov av insatser från flera aktörer. 

När någon behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har 

de rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Initiativet till att en SIP kommer 

till stånd ligger hos både berörd myndighet, den enskilde och för ungdomar och 

dess familj. En SIP görs alltid tillsammans med den enskilde som också avgör vilka 

personer som ska delta vid en samordnade individuell planering. 

Enligt intervjuerna tillämpas SIP vid behov om samverkan men det beskrivs som en 

rutin som ännu inte fungerar. Vid socialtjänstens förfrågan om att upprätta denna 

samverkan beskrivs ibland ett ointresse från hälso- och sjukvården att medverka. 

För att få processen att fungera återremitterar nämnden ibland ärenden som inte 

har föregåtts av SIP.  

Då det inte fungerar med SIP lyfter handläggarna frågan vidare till avdelningschefer 

som i sin tur lyfter ärendet vidare till förvaltningsnivå.  

Under de senaste månaderna har kommunen strukturerat kallat till SIP. För de per-

soner som inte har missbruk fungerar det. För personer med samsjuklighet har det 

inte fungerat. Det förekommer aldrig att Region Halland kallar och att kommunens 

handläggare inte medverkar. 

Vid behandling av personer med samsjuklighet i form av psykisk störning och miss-

bruk ska detta, enligt överenskommelsen, ske samtidigt och integrerat i samverkan 

med beroendevården och socialtjänsten. Vid intervjuerna beskrivs att psykiatrin 

ställer krav på en tids drogfrihet innan behandling. Detta kan innebära att personer 
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som inte har/inte vill ha en kontakt med socialtjänsten riskerar att falla mellan sto-

larna.  

Det finns en upplevelse av att psykiatrin tar ett för litet ansvar för målgruppen. Psy-

kiatrin ställer krav på att personen ska vara fri från missbruk och då sker inte paral-

lella insatser vilket vore önskvärt. 

Alla missbrukare (med samsjuklighet) faller mellan stolarna. Det blir ett ”moment 

22” då psykiatrin kräver drogfrihet för behandling/medicinering och personerna 

mår så dåligt att de inte kan bryta missbruket. 

Av aktgranskningen framgår att det fanns ärenden där ytterligare samverkan mel-

lan huvudmännen hade varit önskvärt. Det fanns exempel på ärenden där båda hu-

vudmännens kompetens vid bedömning hade varit önskvärt. 

3.4.1. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer att den regionala överenskommelsen om samverkan inte är fullt ut im-

plementerad. 

Ansvarsfördelningen i överenskommelsen är tydlig, men följs inte i alla delar vilket 

bör ses över i samverkan mellan huvudmännen. Detta gäller bland annat att upp-

rätta en samordnad individuell plan och att säkerställa att psykisk ohälsa och miss-

bruk behandlas samtidigt och i samverkan. 

En plan för hur användningen av SIP ska förverkligas behöver upprättas med angi-

vande av såväl ansvar som tidsgränser. 

 

3.5. Samverkansformer 

Inom Region Hallands ram finns det en regional stödstruktur. I en strategisk och 

flera taktiska grupper finns representanter för respektive kommun och Region Hal-

land. I den strategiska gruppen sitter socialchefer och hälso- och sjukvårdschefer 

och i den taktiska gruppen finns avdelningschefer representerade. Den strategiska 

gruppen har ett övergripande ansvar för gemensam utveckling i länet inom social-

tjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Den taktiska gruppen för missbruk och 

beroende ansvarar för länsgemensamt utvecklingsarbete kring vård och behandling 

av personer med missbruks- och beroendeproblem. Den taktiska gruppen har även 

ett ansvar för att förmedla kunskaper inom området till allmänhet, myndigheter och 

politiker. Den regionala stödstrukturen ansvarar för att samverkan enligt den reg-

ionala överenskommelsen följs på regional nivå och att det årligen görs en gemen-

sam utvärdering av vad som fungerar i samverkan och vad som behöver utvecklas. 

Den operativa nivån ansvarar för det praktiska genomförandet.  

Enligt den regionala överenskommelsen ska det i respektive kommun finnas en 

samordningsgrupp med verksamhetsansvariga chefer från kommunens socialtjänst 

samt regionens psykiatri, förvaltningen för hälsa och funktionsstöd samt närsjuk-

vård som gemensamt ansvarar för strategisk planering och samordning. Till grup-
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pen kan även berörda myndigheter som försäkringskassa, arbetsförmedling, polis 

och företrädare för brukare/anhöriga kopplas. Samordningsgruppen ska ha regel-

bundna träffar och ansvarar för att samverkan utvecklas och upprätthålls. 

Det finns en lokal samverkansgrupp i kommunen tillsammans med arbetsför-

medling, försäkringskassan och psykiatri. På lokal nivå sker träffar två gånger per 

termin. Ibland är det problem med representation från Region Halland. Det går inte 

att ta beslut då inte alla medverkar. 

Av intervjuerna framgår att det råder oklarheter kring samverkansformerna i den 

mån man inte är överens. Man uppger att det saknas struktur och modell för detta. 

Det finns pågående ärenden där man inte är överens. 

Kommunens MAS träffar alla vårdcentralerna fyra gånger om året. Det beskrivs 

som problematiskt att hitta en fungerande samverkan med närsjukvården. Det fö-

rekommer att kommunen möter en intresserad läkare som representerar sig själv 

och inte organisationen. Det saknas en sammanhållen funktion och patienten bollas 

mellan öppenvårdspsykiatrin och närsjukvården. 

3.5.1. Bedömning och rekommendationer 

Det finns en regional stödstruktur för samverkan. Vi bedömer att det finns en fun-

gerande samverkan vad gäller missbruk- och beroendevård på strategisk nivå. 

Vi bedömer att samverkan på lokal nivå kan utvecklas. Samverkan förutsätter att 

alla parter deltar och tar ansvar för att lösa problem. Så sker inte idag. 

På den operativa nivån kan samarbetsformerna utvecklas. Risken när dessa inte 

fungerar är att nödvändig information inte förs vidare mellan vårdgivarna, men 

också att de olika vårdgivarna inte har samma inriktning i arbetet. Detta är inte ac-

ceptabelt vare sig ur resurssynpunkt som ur den enskildes synpunkt och huvud-

männen behöver klara ut ömsesidiga förväntningar och möjligheter. Detta måste 

göras främst genom överenskommelser på ledningsnivå för att tydliggöra en ge-

mensam vårdkedja med kontaktvägar och ansvarsgränser fastställda. 

 


