
 

 

Verksamhetsberättelse Regionalt processteam beroende år 2019 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund 
Regionalt processteam beroende bildades ur en tidigare regional 
nod/arbetsgrupp i slutet av 2018. Under 2019 har deltagare utökats med 
medarbetare från BUP och primärvård samt representanter från 
Brukarrådet för missbruk och beroende i VGR. Under året har deltagarna 
dels representerat VGRs fem förvaltningar, dels representerat 
professionerna läkare/psykiater, psykolog, socionom, sjuksköterska, 
arbetsterapeut och chef. Inom teamet finns medarbetare med akademisk 
kompetens. Processteamet har träffats en gång per månad, dvs 10 
gånger. Flera av deltagarna arbetar kliniskt och har ibland varit i behov av 
att prioritera annat före processteamet, närvaron har därför fluktuerat vilket 
påverkat arbetstakt. En deltagare arbetar 50% med Vård- och 
insatsprogram/VIP beroende.  
 

Mål 
• Processteamet har ett övergripande mål beträffande 

uppbyggnad; Teamet är bra bemannat, hög kompetens och 
gott engagemang. 

• Processteamet har genomfört uppdrag att planera och genomföra 
utbildningar.  

• Processteamet har i uppdrag att bistå med stöd i utveckling 
av VIP beroende. 

• Processteamet har fått i uppdrag att arbeta med fyra RMR; arbete 
pågår. 

Nuläge/GAP 
GAP analys genomfördes 2016 och årets utbildningar syftar till att brygga 
över de stora GAP som analys visat på. Beroendevården inom VGR är 
trots stora insatser fortsatt ojämlik. Den är organisatoriskt olika uppbyggd 
varför nya/kompletterande kunskaper och metoder ej är helt lätta att 
implementera. Det finns ett kontinuerligt behov av att komplettera och 
fördjupa kunskap för att säkra jämlik vård, framför allt gäller detta 
beroendevård för barn och unga. 
  
Det finns ännu inte några antagna regionala medicinska riktlinjer för 
kunskapsområdet, förutom då det gäller alkohol. 
 
 

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 
Regionalt processteam har under 2019 genomfört flera olika utbildningar 
för olika vårdnivåer: 
Alla vårdnivåer har erbjudits 5 högskolepoängsutbildningar inom MI, MET 
och ÅP. Därutöver har fördjupad återfallspreventionsutbildning erbjudits 
samt kunskap om ”den beroende patienten i vården” samt 
spelproblematik/beroende. Nätverk för MI och LARO-verksamhet har 
startats. Utbildning i COPE (traumabehandling vid samtidigt beroende) 
samt utbildning för att hantera naloxon har erbjudits specialistvården.  
Sammantaget har cirka 550 utbildningsplatser erbjudits. 
COPE  har genomförts i samverkan med Karolinska Institutet och MI, MET 
och ÅP har genomförts i samverkan med Göteborgs Universitet vilket 
säkrat god kvalitet.  

 
Arbete med VIP beroende och fyra RMR inom beroendeområdet pågår. 
Teamet har dessutom varit delaktiga i framtagandet av RMR alkohol – 
skadligt bruk/beroende. 



 

 

2 

Problemlösningar 
Problem: spretig bakgrundskunskaps hos sökande till utbildningar 
Problemlösning: Kommande utbildningar ska innehålla tydliga lärandemål 
samt tydliga kriterier för vilken målgrupp utbildningen riktar sig till. 
 
Problem: Olika förvaltningar har olika utbildningsbehov. 
Problemlösning: inventering av utbildningsbehov samt planering av 
utbildningskalender 
 

Resultat av arbetet 
Kunskapsspridning har genomförts. Efterfrågan på utbildningsplatser har 
varierat, till MI-utbildningar har det varit kö. Behov av ökad kunskap 
framförs i många sammanhang från olika vårdnivåer men deltagare har 
huvudsakligen kommit från vuxenpsykiatrin. 
 
Information om arbetet med VIP beroende har diskuterats och feedback 
har lämnats.  
 
RMR alkohol skadligt bruk/beroende har tagits fram och implementerats, 
bla via KPHs utbildningsturné. 
RMR beroendetillstånd kommer att skickas ut på remiss under våren 2020. 

Förbättringsidéer 
- Inventera utbildningsbehov och förankra beslut om vilket 

utbildningsutbud (bas- respektive 
fördjupningsutbildningar) som ska ges via RPT beroende 

- Lägga utbildningsplan per kalenderår 

- Genomföra utbildningsplanering enligt HPLJ-strategier 
med bla lärandemål och ”blended learning” 

- Nyttja VGRs interna kompetens istället för att köpa in tjänster 
utifrån 

- Kontinuerlig utvärdering av vilken effekt utbildningarna 
ger 

- Förbättra kommunikation med brukardeltagande, dels för att 
vården ska kunna ta vara på brukarnas kunskap och erfarenheter, 
dels för att vården ska kunna ge stöd till egenvård. 

 
 

Lärdomar och fortsatt arbete 
Processteamens uppdrag och ansvar måste förtydligas. För stabil 
implementering av beroendekunskap och utveckling av VIP samt RMR-
arbeten krävs att lokala deltagare kan avsätta arbetstid och engagemang, 
vilket är svårt då den kliniska vardagens behov måste prioriteras. 
Implementering av beroendekunskap måste ske på lång sikt och med god 
uthållighet. 
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