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Inskrivningsrutin för Beroendecentrum
mellan länets kommuner och
landstinget
Bakgrund
Norrbottens läns landsting och kommunerna i länet har 2014 ingått en överenskommelse om samverkan när det gäller missbruks- och beroendevården.
Överenskommelsen kompletteras med ett avtal mellan kommunerna och
landstinget om ett Beroendecentrum i länet med vårdplatser och spetskompetens från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Berörda enheter
Beroendecentrum inkluderat tillnyktringsenheten (TNE) vid Sunderby sjukhus, placerande kommun, samt närsjukvården.

Syfte
Tydliggöra kriterier för inskrivning, remissförfarande samt ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Inskrivningsrutinen ska säkerställa ett adekvat
bemötande och säkert omhändertagande vid inläggning. Patienten och närstående ska möta kvalité samt känna trygghet att fokus är på en god och
säker vård och omvårdnad. Ett snabbt, säkert och gott omhändertagande vid
inläggningen ger också en bättre sammanhållen vård under vårdtillfället.

Kriterier för inskrivning
 Behandling av komplicerade beroendesjukdomar som kräver specialistinsatser och kompetensstöd vid abstinensbehandling som inte klaras av
inom kommunal verksamhet och övrig närsjukvård. Inläggning på Beroendecentrum sker alltid efter bedömning av tjänstgörande jourläkare.
 Remiss från närsjukvård eller aktualisering av patient från socialtjänsten:
I remissen ska framgå följande: indikationer till inläggning, missbrukets
omfattning, somatisk bedömning inklusive risktillnyktring eller abstinens,
psykisk bedömning med avseende på suicidalitet, psykotiska symtom
samt farlighetsrisk, medicinordinationer. Så långt som möjligt bör det
även finnas en behandlingsplan för tiden efter abstinensbehandlingen.
Remissen är giltig i 24 timmar. Om aktualisering kommer från socialtjänsten kan somatisk och psykiatrisk status göras av jourhavande läkare
på vuxenpsykiatrin.
Patienter som åtföljs av personal från socialtjänsten eller närsjukvården
ska, om verksamheten tillåter, prioriteras på jourmottagningen vid
prövning av inskrivning på Beroendecentrum!
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Vid inskrivning på vårdavdelning
 Motivera patienten till samtycke för samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunen.
 I det fall samtycke inte går att få kan Beroendecentrum anmäla personen
ifråga till kommunen om man bedömer att behov av tvångsvård enligt
LVM föreligger.
 I samråd med patienten skickas inskrivningsmeddelande till berörd kommun/närsjukvård
 Vid inskrivning ska det säkerställas vem som är ansvarig handläggare vid
kommunens missbruks- och beroendevård. Om inte detta är möjligt ska
handläggare i ansvarig kommun utses snarast.
 Vårdtid vid Beroendecentrum anpassas efter behov av insatser under
vårdtiden samt behov av planering inför utskrivning.

Avgränsning
Patienter som primärt inte är aktuella för Beroendecentrum av somatisk eller
psykiatrisk anledning och som kräver andra slutenvårdsinsatser.
Som exempel kan nämnas:
 Intoxikation/blandintoxikation med risk för andningsdepression eller
cirkulationskollaps.
 Svåra medicinska komplikationer.
 Hög suicidrisk
 Utagerande och farliga för sin egen eller annans säkerhet.
 Svår abstinens i behov av mer avancerad övervakning.
Beslut om avgränsning sker alltid efter bedömning av tjänstgörande jourläkare vid Beroendecentrum.
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