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Samverkansavtal mellan Linköpings kommun social- och
omsorgsnämnden och Region Östergötland
Psykiatricentrum, avseende missbruks- och beroendevården
vid Beroendeenheterna, psykiatriska kliniken, i Linköping

Parter
Detta samverkansavtal har träffats mellan Linköpings kommun (social- och
omsorgsnämnden) och Region Östergötland Psykiatricentrum.
Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2020-06-01 och tillsvidare. Båda parter kan när som
helst säga upp samverkansavtalet för villkorsändring eller upphörande.
Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens om annat.
Uppsägningen ska vara skriftlig.
Skulle ny eller förändrad lagstiftning eller andra omfattande förändringar som berör
verksamheten träda i kraft kan detta samverkansavtal komma att kräva anpassning
och revidering. Partena ansvarar gemensamt för detta.
Syfte och målsättning
Avtalet syftar till åstadkomma god samordning och utveckling av Linköping
kommuns och Region Östergötlands resurser och kompetenser för missbruks- och
beroendevård.
Avtalet ska säkerställa:
 Effektivt nyttjande av de samlade resurserna och kompetenserna
 Lättillgänglig och ändamålsenlig missbruks- och beroendevård
 Kunskaps- och evidensbaserad missbruks- och beroendevård med individen i
fokus
 Sammanhållna resurser och kompetenser som av individen ska upplevas som
en välfungerande helhet
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Gemensam värdegrund
Värdegrunden utgår från ett gemensamt synsätt där individens behov ska tillgodoses
och där kommun och region tillsammans erbjuder rätt resurser och kompetenser. En
grundförutsättning för samspelet mellan individen och professionella är ett bra och
respektfullt bemötande.
Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av ömsesidig respekt för varandras
profession, kompetens och erfarenhet. Kontinuerlig dialog och diskussion i
konstruktiva möten ska föras kring synsätt och värdegrund över
professionsgränserna. För att få en väl fungerande samverkan är samtliga parter
skyldiga att informera varandra i skälig tid om planerade förändringar i den egna
verksamheten som kan påverka förutsättningar för samverkan eller få andra
konsekvenser för den andras verksamhet.
Målgrupp
Målgruppen för den samordnade verksamheten är vuxna individer med
substansbruksproblematik och hazardspelsberoende boende Linköpings kommun.
Individer med samsjuklighet, dvs. beroende och samtidigt förekommande psykiatrisk
sjukdom ska särskilt uppmärksammas.
Målgruppen är också anhöriga där verksamheten ska erbjuda rådgivning och stöd.
Verksamhetensinnehåll
Verksamheten ska präglas av helhetssyn och arbetet ska ske utifrån individens behov
och i nära samarbete mellan kommun och region med kontinuerlig uppföljning och
utvärdering. Motivationsarbete utgör en central del i arbetet. En genomförandeplan
ska upprättas av kommunen i varje enskilt ärende och vid komplexa vårdbehov ska
också en vårdplan göras av regionen.
Arbetet i verksamheten sker utifrån gällande lagstiftning, bla hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, samt ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
för missbruks- och beroendevård och aktuella vårdprogram inom området.
Insatserna utformas tillsammans med den enskilde och vid behov dennes
närstående/gode man/förvaltare. Insatserna ska utformas med respekt och integritet.
Medarbetare från båda parter ansvarar för att bidra till att rutiner och arbetssätt som
främjar samverkan upprättas och efterlevs. Rutinerna ska syfta till att säkerställa att
individens behov av vård och stöd för att uppnå minskade konsekvenser av missbruk,
ökad social funktion och ökad livskvalitet. Rutiner och arbetssätt ska verka för ökad
patientsäkerhet och minska risk att vissa individer eller vissa grupper faller mellan
stolarna.
Den samordnade verksamheten vid beroendeenheterna, psykiatriska kliniken, ska
erbjuda:
 Kvalificerad medicinsk och psykiatrisk samt psykosocial utredning,
bedömning, planering och uppföljning
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Individuell behandlingsplanering och uppföljning
Strukturerade tidsbegränsade insatser utifrån evidensbaserad praktik och
bästa tillgängliga kunskap
 Provtagning
 Motivationsarbete
 Rådgivning, stöd och information till patienter/brukare och närstående samt
övriga intressenter
 Beakta barns behov av information, råd och stöd utifrån barnrättsperspektivet
 Tillnyktring under medicinskt säkra former
 Abstinensbehandling i slutenvård samt polikliniskt
 Samordnade och behovsanpassade insatser vid samsjuklighet
 Prioritera, samverka och initiera adekvat stöd samt ge vård anpassad för
gravida och blivande föräldrar.
 Uppmärksamma och aktivt efterhöra våld i nära relation, både offer och
förövare samt informera om, motivera till och i förekommande fall samverka
med verksamhet riktad mot våld i nära relation
 Samverkan, samplanering och uppföljning inför och efter placering på HVB,
boenden och liknande.
 Samverkan och initiera samverkan med andra vårdgivare i de fall individer
har respektive bedöms ha behov av, flera parallella insatser.
 Förebyggande insatser
Verksamhetsutveckling
Utveckling av missbruks- och beroendevården sker kontinuerligt.
Kunskapsutvecklingen ger förutsättningar för att insatser i allt högre utsträckning ska
ge goda resultat för den enskilde individen. Parterna ska inom ramen för
samverkansavtalet aktivt bidra till utveckling och förbättring av verksamheten för att
möta målgruppens behov. Genom systematisk omvärldsbevakning ska bästa möjliga
kunskap erhållas och arbetsmetoder anpassas därefter. Arbete med uppföljning av
prestationer och resultat ska utvecklas och implementeras.
Uppföljning
Verksamheten ska kontinuerligt följas upp utifrån brukar-, arbetsmiljö- och
verksamhetsperspektiv. Parterna ska tillsammans utarbeta lämpliga och inom ramen
för samverkansavtalet gemensamma utvärderings- och uppföljningskriterier för att
utvärdera tillgänglighet, målgrupp, samverkan och metodutveckling.
Behandlingseffekter på individnivå ska utvärderas med standardiserade och
etablerade metoder med fokus på beroendevariabler, funktion och livskvalitet.
Ledning och organisation
Linköpings kommun och regionen har var för sig arbetsgivar- och kostnadsansvar för
respektive personal inklusive kostnader för utbildning och handledning. Kommunen
utser en arbetsledare som ansvarar för den dagliga ledningen av kommunpersonal på
beroendeenheterna, Psykiatriska kliniken i Linköping, Psykiatricentrum.
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Utvecklingsfrågor och effektivt resursutnyttjande för verksamheten kräver ett
gemensamt ansvar och förutsätts kunna lösas i samförstånd mellan parterna.
Personalkompetens
Linköpings kommun förbinder sig att ställa till förfogande följande personalresurser
och kompetenser: socialsekreterare i den utsträckning som motsvarar uppdragets art
och omfattning samt arbetsledning för denna arbetsgrupp.
Regionens psykiatricentrum förbinder sig att ställa till förfogande med den personal
som ansvarar för de medicinska insatserna: undersköterskor, skötare, sjuksköterskor
och läkare i den utsträckning som motsvarar uppdragets art och omfattning. Vidare
ingår i regionens verksamhet för psykologer, arbetsterapeuter och administrativ
personal samt klinikledning.
Linköpings kommuns och Region Östergötlands ansvar
Linköpings kommun och Region Östergötland Psykiatricentrum ansvar tillsammans
för:
-

Verksamheten ska vara tillgänglig alla vardagar mellan kl 07.45-16.00.

Linköpings kommun ansvarar för:
-

Personalresurser med socialsekreterarkompetens samt arbetsledning för
denna personalgrupp

Region Östergötland Psykiatricentrum ansvar för:
-

Personalresurser med medicinsk kompetens såsom undersköterskor, skötare,
sjuksköterskor, läkare, psykologer och arbetsterapeuter samt arbetsledning
för denna personalgrupp
Lokaler (Linköpings kommun förhyr del av lokal)
Larm

Dokumentation
Dokumentation sker enligt gällande lagstiftning.
Information och tillgänglighet
Aktuell information om beroendeenheterna ska finns på Regionens och kommunens
hemsida. Länkar ska finnas mellan hemsidorna. Informationsmaterial ska utarbetas
gemensamt av parterna.
Ersättning och finansiering
Finansiering av personalresurser, utbildning, handledning och ledning ansvarar
respektive huvudman för samt även kostnader för kontorsmaterial och
datorutrustning.
Lokaler
Social- och omsorgsnämnden ersätter Region Östergötland för lokaler som nyttjas på
Beroendekliniken enligt följande:
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Hyran för 8 kontorsrum, konferensrum och väntrum motsvarande 165 kvm.

Hyra av lokaler beräknas till 162 kvm x 1667 kr/kvm/år = 270 054 kr/år + datorer
11 280 kr/år. Totalt 281 334 kr/år i 2020 års prisnivå.
Annan service/innehåll som kan komma att efterfrågas debiteras separat. Detta kan
ex gälla vid väktarutryckning vid larm som orsakas av felaktigt öppnade dörrar etc i
dessa lokaler.
Sker betydande förändringar som påverkar kostnadsbilden för hyra av lokaler
kopplat till samverkansavtalet sker justering eller omförhandling efter godkännande
av social- och omsorgsnämnden.
Omförhandling
Parterna kan påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten
väsentligt förändras för endera parten. Omförhandling ska då kunna påbörjas inom
tre månader.
Tvister
Eventuell tvist kring detta avtal rörande tolkning och tillämning löses i första hand i
samråd. Om överenskommelse trots detta inte går att nå kan tvisten hänskjutas till
svensk domstol.
Underskrift
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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