
 

 

Motion om beroendecentrum 
 
I missbruksutredningen från 2011 gjordes analysen att det delade huvudmannaskap inom 
missbruksvården innebär risker för kvaliteten och förmågan att bedriva en sömlös vård av hög 
kvalitet. Som ett resultat av utredningen ålades regionerna och kommunerna att teckna 
överenskommelser kring samverkan. Enligt utvärderingar av Myndigheten för vårdanalys är 
variationen stor kring hur dessa överenskommelser ser ut och vilken funktion de har. Det finns 
också en aktiv diskussion kring de problem ett gemensamt huvudmannaskap och krav på 
förändringar utifrån hur brister i samverkan går ut över personer i behov av vård och andra 
insatser. Detta bekräftas också i de samtal jag har haft med personer som är verksamma inom 
missbruksvården. 
 
I dessa samtal framkommer bilden av en stor variation i hur samverkan fungerar. Det finns goda 
exempel på en mycket god samverkan och andra exempel där den brister. Det är inte heller 
nödvändigtvis i samverkan mellan kommunen och regionen som den är som mest kritisk, även 
inom hälso- och sjukvården finns olika uppfattningar och rutiner. Det är nödvändigt att 
primärvården, beroendeenheten, psykiatrin och kommunernas socialtjänst agerar gemensamt 
utifrån kunskap och beprövad erfarenhet med patienten/brukaren i centrum. 
 
Att samverkan fungerar och att den bedrivs enligt vad nationella råd och forskning föreskriver är 
avgörande. Därför bör en specifik översyn av missbruksvården i Blekinge göras för att utifrån detta 
kunna genomföra förbättringar. En sådan förbättring kan vara att tillskapa ett eller flera 
gemensamma beroendecentrum. Då kan vi skapa team med flera olika kompetenser och enklare 
fokusera på vad varje patient behöver och mindre på vem som är ansvarig för att betala insatsen.  
 
 
 
Med stöd av ovanstående föreslår jag regionfullmäktige besluta att ge hälso- och regiondirektören i 
uppdrag  
 
att  göra en översyn av hur samverkan mellan länets kommuner och Region Blekinge fungerar 
beträffande vård och behandling av människor med beroendeproblematik 
 
att  göra en översyn av hur samverkan mellan kliniker inom Region Blekinge fungerar 
beträffande vård och behandling av människor med beroendeproblematik 
 
att utreda möjligheterna att tillsammans med Blekinges kommuner skapa ett eller flera 
beroendecentrum i syfte att åstadkomma ett praktiskt samarbete mellan socialtjänst, psykiatri, 
primärvård och beroendevård 
 
att utifrån översynen och utredningen om gemensamt beroendecentrum föreslå åtgärder i 
syfte att öka kvaliteten av en personcentrerad beroendevård 
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