Tjänsteskrivelse
(Hälso- och
sjukvårdsnämnden)
2021-04-26
Hälso- och sjukvårdspolitiska
avdelningen
Anna Frisk
Tfn: 063-142414
E-post: anna.frisk@regionjh.se

HSN/370/2021
Svar på motion om Samverkan Region, Kommun kring unga
missbrukare
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har den 2021-03-28 inkommit med en motion till hälsosjukvårdsnämnden med yrkande att Region Jämtland Härjedalen utreder
möjligheter för att tillsammans med länets kommuner hitta lösningar för de hinder
som finns idag för hjälp, stöd och behandling utifrån att den som missbrukar är
under 18 år.
Utvecklingsområdet har lyfts tidigare och senast under 2020 gjordes en ansökan
om medel från samverkansmedel Uppdrag psykisk hälsa medel för genomförande
av projekt/aktiviteter som syftar till stärkt samverkan gällande integrerad
mottagning BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin - Socialtjänsten Östersunds
kommun. Ansökan avsåg tillskapande av en ny verksamhet av typen ”MiniMaria”
ett ettårigt projekt till en budget av 4 345 000 kr
I projektbeskrivningen påtalas att socialtjänsten i Östersund och Regionens Barn och ungdomspsykiatri på varsitt håll mött ungdomar som befinner sig i en riskzon
att utveckla ett missbruk och/eller ett beroende och som samtidigt har någon form
av psykisk ohälsa eller funktionshinder/diagnos.
Om medel tilldelats avsåg man att starta en integrerad mottagnings -och
behandlingsenhet i likhet med de MiniMaria-mottagningar som finns i landet. En
integrerad öppen och lätt tillgänglig behandlings -och stödinsats med dubbla
kompetenser från både socialtjänsten och regionen under samma tak.
Syftet var att möta dessa ungdomar och deras föräldrar i en mer samordnad och för
deras behov mer anpassad form. I stället för att hänvisa till annan organisation och
dennes kompetenser avsågs samordna och samlokalisera insatser och på så sätt
minska riskerna för att målgruppen ska hamna mellan stolarna med ett etablerat
missbruk och en allvarlig psykisk ohälsa som följd.
En integrerad behandling bedömdes enligt ansökan som kostnadseffektiv då
parallella verksamheter inte behöver byggas upp i respektive verksamhet, men även
utifrån en tillräcklig mängd brukare för tilltänkt bemanning. Med större
upptagningsområde, som föreslås av motionären, länsövergripande finns än större
underlag för att garantera och trygga bemanning och kompetenser.
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Integrerad mottagnings- och behandlingsenhet kan ge de förutsättningar som
behövs för att nå så många ungdomar och deras föräldrar så tidigt som möjligt.
Dessa tankar går i linje med de förslag som finns i den nya socialtjänstlagen där
utredarna hänvisar till de liknande verksamheter som redan finns runtomkring i
landet och som går under benämningen MiniMaria.
Projektansökan avslogs hösten 2020 med motiveringen:
”Vid en samlad bedömning av inkomna ansökningar har referensgruppen beslutat
att projektet ej ska beviljas medel inom ramen för denna utlysning. Utifrån att
projektet är av så pass stor omfattning och avser etablering av en ny verksamhet
bedömer referensgruppen att ytterligare förankringsarbete behöver göras på flera
nivåer inom regionen (politisk förankring?) och med övriga kommuner som är en
del av regionens upptagningsområde. Referensgruppen anser att projektidén är
mycket god och att parterna fortsatt bör arbeta för att den ska bli verklighet.
Särskilt positivt är att målgruppen är unga personer med behov av insatser från
både kommun och region avseende sin missbruks- och beroendeproblematik, en
särskilt utsatt grupp till vilken insatserna behöver utvecklas och förbättras. ”
Ett positivt exempel på samverkan för barns bästa är inrättandet av Barnahus med
SVOM som politisk ledningsgrupp, tjänstemannaledd styrgrupp och arbetsgrupp
med utsedda verksamhetsrepresentanter. Ett tydligt avtal som beskriver såväl
verksamhetens syfte, mål, målgrupp, upptagningsområde, ledning och styrning,
parternas gemensamma och separata åtaganden, samordning, ekonomi och
kostnadsfördelning, dokumentation och uppföljning, informationsutbyte och
sekretess samt avtalets formaliteter.
Ett liknande upplägg för utvecklingen av MiniMaria i Jämtlands Län föreslås
fortsatt utredas.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på att ett samarbete med kommunerna och
frågan föreslås lyftas i samverkansarena SVOM samt Barnarenan med förslag att
tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheterna för tillskapande av
en integrerad missbruksverksamhet för Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner en mottagnings– och behandlingsenhet för unga under 18 år.
Arbetsgruppens utredning och förslag till beslut kan förslagsvis följa modell som för
inrättandet av Barnahus för styrning, ledning, respektive aktörs åtaganden samt
långsiktig finansiering.
De regionala samordnarna Psykisk hälsa föreslår att SVOM avsätter
stimulansmedel inom område psykisk hälsa för utredningsarbetet och eventuella
uppstartskostnader.
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Referenser:
Projektansökan MiniMaria RUN/456:17/2020
Beslut Avslag MiniMaria RUN/456:21/2020
Avtal Barnahus HSN/979/2019

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Att motionen bifalls
2. Att frågan lyfts till SVOM och Barnarenan i enlighet med innehållet i detta
svar på motionen.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Chef
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Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

