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I april 2015 skickade vi en interpellation som besvarades på juni.sammanträdet 2015, 

Där ställde vi följande fråga i en interpellation till Svein Henriksen: "Enligt vad vi fått 
till oss så har starten av avdelningen för missbruk- och beroendevård blivit kraftigt 
försenad. Vilka risker har identifierats med förseningen och vilka medel använder sig 
nämnden av för att få ner de med förseningen förknippade risknivåerna?" Svaret löd 
kortfattat att förberedande åtgärder hade vidtagits, lokalytor behövde anpassas att 
vården i sig skulle förbli oförändrad men att ambitionshöjningen för patientgruppen 
skulle skjutas upp. Nu undrar vi hur det går för avdelningen'? Vad,.,; förstår är 
rckryteringsläget fortsatt bistert. Vilka risker och effekter för patienter och personal 
har identifierats kopplat till det och vilka medel använder sig nämnden av för att få 
ned de riskerna? 

Agnes Hulthen, Vänsterpartie;-!Jalland 
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Svar på interpellation 
I en interpellation till mig ställer Agnes Hultén (V) ett antal frågor ”angående läget för 
missbruk- och beroendevården”. Jag vill med anledning av detta framföra följande. 

Det är riktigt att den angelägna satsningen på missbruk- och beroende kommit att 
påverkas av rekryteringssvårigheter, bemanningsproblem och annat. 
Nämnden har, vid olika tillfällen och på olika sätt, förstått att det finns stora 
förväntningar på att resursförstärkningar ska genomföras som planerat.   

Det är viktigt att framhålla att den beslutade inriktningen ligger fast, att det ska ske en 
förstärkning av resurserna för missbruks- och beroendevården men att möjligheterna 
att realisera satsningen måste utgå ifrån de förutsättningar som gäller. 

Rekryterings- och bemanningssvårigheter är omständigheter det inte går att bortse 
från. En omfattande rekryteringskampanj för att få intresserade att söka till psykiatrin 
och för att delta i utvecklingen av den framtida missbruks- och beroendevården i 
Halland har dragits igång, bland annat med annonser på sociala medier. 

För att säkerställa att personer med missbruks- och beroendeproblematik ändå ska 
få den hjälp de har rätt till har ett omfattande arbete gjorts för att förändra arbets- och 
förhållningssättet inom psykiatrin för arbetet med denna patientgrupp.  

Det övergripande målet med den halländska modellen är dock inte bara att förstärka 
psykiatrins arbete med målgruppen, utan att skapa en integrerad vårdkedja mellan 
de olika vårdgivarna i samverkan med brukarorganisationer. Detta arbete pågår 
parallellt och leds av en genomförandegrupp med representanter för brukare, 
psykiatri, närsjukvård och kommuner. 

Sammantaget är målet att vi ska ha vårdplatserna i gång under hösten och att vi då 
också kan arbeta på det sätt som planerats. 

Svein Henriksen 
ordförande Driftnämnden Psykiatri 
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