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Tjänsteskrivelse gällande ”En förstudie gällande integrerade 
beroendemottagningar – vuxna 25 år och äldre”. 

Syftet med denna remissrunda är att få ta del av era reflektioner och åsikter 

kring det beskrivna innehållet i förstudien som gjorts. Framför allt kring 

förslaget gällande integrerade beroendemottagningar för vuxna från 25 år. 

Era svar tas tillhanda för fortsatt process gällande integrerade 

beroendemottagningar för vuxna.   

Vi önskar därför era svar, skriftligt till linda.svensson3@regionvarmland.se 

Svar önskas senast: 30 september 2022. 

Bakgrund 

Under december 2019 togs beslut i den politiska styrgruppen för missbruk 

och beroende i Värmland att regionen fick uppdraget att utreda 

förutsättningar för integrerade beroendemottagningar för vuxna 25 år och 

äldre. I oktober 2021 anställdes Linda Svensson som processledare för detta 

uppdrag. Processledarens primära uppgift har varit att kartlägga det aktuella 

läget gällande missbruk och beroende i Värmlands län samt fortsätta 

dialoger med ledning och styrning för missbruk och beroende i Värmland 

om behov av lokala beroendemottagningar för vuxna. En rapport med 

förslag på hur dessa verksamheter kan byggas upp skulle arbetas fram för 

presentation för ledningen inom missbruk och beroende i länet.  

Utgångsläget var att arbeta fram ett förslag på en modell för integrerade 

beroendemottagningar för vuxna från 25 år, men under tiden har det också 

framkommit många frågor kring fortsatt utveckling och brister i vårdkedjor 

inom området skadligt bruk och beroende i Värmland. Rapporten har därför 

formats på så sätt att förutom förslaget på modell för integrerade 

mottagningar i länet, så beskrivs och ges förslag på utvecklingsområden 

inom beroendevården i Värmlands län.   

I rapporten beskrivs samtidigt parallella processer som pågår på nationell 

nivå, exempelvis omställningen till nära vård som på många sätt går hand i 

hand med det som samsjuklighetsutredningens förslag på reform föreslår. 

Grunden i förslagen som beskrivs i denna rapport är utifrån det aktuella 

delbetänkandet som kom i november 2021 gällande 

samsjuklighetsutredningen. 

Länk till delbetänkandet från Samsjuklighetsutredningen: Från delar till 

helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 

insatser till personer med samsjuklighet. 

Berörda i detta utskick är; 
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• Politiker inom kommunerna i Värmland samt inom Region 

Värmland. 

• Chefsled inom socialtjänst i kommunerna samt inom område 

öppenvården i Region Värmland. 

• Politiska styrgruppen för Missbruk och beroende i Värmland  
 

Svar 

Om ni önskar reflektera på innehållet i förstudien för fortsatt process 

gällande integrerade beroendemottagningar för vuxna i Värmland önskas 

svar senast 2022-09-30. 

Skickas till: linda.svensson3@regionvarmland.se 

Frågor 

Vid eventuella frågor eller förtydligande kring innehållet i förstudien 

kontakta processledare Linda Svensson, via e-post: 

linda.svensson3@regionvarmland.se tele: 010-831 46 98 

 

Linda Svensson 

Processledare Integrerade beroendemottagningar 

Region Värmland 
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