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Bakgrund och syfte 

Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 

juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå 

gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som 

missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel 

eller dopningsmedel.  

Personer med missbruk och beroende ska ges stöd, vård och behandling av hög 

kvalitet. Den Politiska Samverkansberedningen i länet har gett uppdrag till 

Länsstyrgruppen att ta fram förslag till en överenskommelse för att stärka 

samverkan mellan landstinget och kommunerna, samt ett avtal om Beroende-

centrum i länet. Syftet är att bättre kunna tillgodose behovet av vård, stöd och 

behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem i hela länet. 

Samverkansavtalet klargör omfattningen av och innehållet i länets Beroende 

centrum, samt respektive parts uppgifter och ansvar för denna verksamhet. 

Verksamheten vid Beroendecentrum består av två delar, dels vårdplatser för 

abstinensbehandling och tillnyktring, dels ett kompetenscentrum med såväl 

psykiatriska, medicinska som psykosociala kompetenser. 

 

Bilagor till avtalet 
Överenskommelse om samarbete inom Missbruks- och beroendevård mellan 

landstinget och kommunerna i Norrbotten - Bilaga 1  

Beskrivning av Beroendecentrums verksamhetsidé och innehåll  - Bilaga 2 

Finansiering av verksamheten och bemanningsstruktur - Bilaga 3 
 

Avtalstid 

Avtalet gäller från 2015-01-01 och fem år framåt. Efter avtalstiden förlängs 

avtalet automatiskt årligen om inte någon av parterna dessförinnan har 

aktualiserat uppsägning. 

 

Uppsägning av avtalet 
Uppsägning av avtalet från någondera part ska ske senast 12 månader före 

avtalstidens utgång. 

 

Verksamhetens omfattning 
Verksamheten ska erbjuda: 

 Tillnyktringsplatser vid behov av medicinsk tillsyn 

 Specialistinsatser och kompetensstöd vid komplicerad 

abstinensbehandling som led i en vårdfläta 

 Specialistbehandling och metodstöd för personer med komplexa 

vårdbehov på grund av missbruk och samtidig psykisk störning 
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 Länsresurs när det gäller utredning och medicininställning för 

läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LABO) 

 Samlade insatser på plats till unga vuxna som tidigt utvecklat ett 

avancerat missbruk 

 Samlade insatser på plats till personer med läkemedelsberoende och/eller 

dopningsproblem 

 Ge förutsättningar för samlad vårdplanering på plats där även anhöriga, 

närstående, samt brukar- och närståendeorganisationer vid behov kan 

delta 

 Spetskompetens och kunskapsspridning gällande beroendefrågor 

 

Remisser till vårdplatserna 

Remiss för inskrivning till vårdplatser utfärdas av läkare inom närsjukvården. 

 

Närsjukvårdens och kommunernas ansvar  
Uppbyggnaden av ett Beroendecentrum i länet fråntar inte de fem närsjuk-

vårdsområdena och kommunerna ansvaret för ett väl fungerande lokalt sam-

arbete med personer med missbruks- och beroendeproblem. Vårdplatserna vid 

Beroendecentrum ska nyttjas för kvalificerade insatser som inte kan tillgodoses 

inom närsjukvården och berörda kommuner. 

Efter en vård- och behandlingsperiod vid Beroendecentrum ska närsjukvård och 

personens hemkommun ta ansvar för fortsatt vård och behandling i enlighet med 

den Samordnade individuella plan som upprättats vid Beroendecentrum. Den 

Samordnade individuella planen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes behov 

och upprättas i samverkan med den enskilde, närsjukvård, berörd kommun, samt 

om möjligt med anhöriga/närstående. 

 

Organisation 
Samtlig personal vid Beroendecentrum är anställd av landstinget.  

För Beroendecentrum ska ansvarig chef utses. Chefen ska årligen upprätta en 

verksamhetsplan för Beroendecentrum. 

I syfte att åstadkomma en gemensam styrning av verksamheten vid 

Beroendecentrum från landsting och kommuner, bildas en styrgrupp med 

representanter från de fem närsjukvårdsområdena samt en utsedd representant 

från kommunerna i respektive närsjukvårdsområde.  

Styrgruppen ansvarar, med Överenskommelsen som grund, för att följa 

verksamhetens utveckling och föreslå eventuella förändringar. Se punkten 

Kvalitet och uppföljning. Information ges regelbundet till Länsstyrgruppen. 

Chefen för Beroendecentrum är ansvarig för verksamheten och föredragande i 

styrgruppen. 

Frågeställningar som uppstår och som inte kan lösas inom ramen för 

Beroendecentrums styrgrupp behandlas i Länsstyrgruppen. 
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I det fall Beroendecentrum avvecklas tar landstinget respektive kommunerna 

ansvaret för eventuellt friställd personal i enlighet med den bemanningsstruktur 

som redovisas i bilaga 3. Vid avveckling av verksamheten åtar sig kommunerna 

ett särskilt ansvar för socialtjänstspecialisterna. 

 

Dokumentation 
Beroendecentrums dokumentation sker i VAS. Informationsöverföring gällande 

enskilda patienter från Beroendecentrum till berörd kommun kan ske antingen 

via NPÖ, Meddix (Samordnade individuella planer), genom telefonkontakt eller 

vanlig postgång.  

 

Sekretess 
Respektive samverkande part förbinder sig att iaktta den sekretess och 

tystnadsplikt som gäller inom sitt verksamhetsområde. 

 

Lokaler 
Lokalerna för verksamheten ska utformas så och vara belägna så att de ger goda 

förutsättningar för verksamheten. 

 

Kvalitet, uppföljning 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

med följsamhet till nationella riktlinjer, samt kommun- och landstingsgemen-

samma överenskommelser och riktlinjer. Bilaga 1. 

Uppföljning av verksamheten ska ske i den gemensamma styrgruppen och utgå 

från verksamhetsstatistik och erfarenheter från samverkan med kommunerna och 

närsjukvården. 

Verksamheten ska gemensamt utvärderas av parterna. 

 

Kostnadsansvar och bemanningsstruktur 
Se bilaga 3. 

Verksamhetens kostnadsutveckling följer Lönekostnadsindex för det kommunala 

området (LPI-K) utifrån prognos oktober månad 2015 från Sveriges Kommuner 

och Landsting. Kostnadsutvecklingen i övrigt följer konsumentprisindex (KPI) 

med basår 2015. Första prisjustering kan göras från 2016. 

 

Försäkringar 
Arbetsgivaren ansvarar för försäkringar enligt sedvanliga anställningsvillkor 
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Ändringar och tillägg till avtalet 
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig 

handling undertecknad av behöriga företrädare för landstinget och respektive 

kommun. 

 

Omförhandling 
Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av 

de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera landstinget och 

kommunerna rätt att begära förhandling om ändring av de delar av avtalet som 

påverkas därav. Med väsentliga förändringar avses förändringar som ligger 

utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets 

ingående och som medför väsentliga ekonomiska konsekvenser. 

Omförhandling ska begäras skriftligt. 

 

Befrielsegrunder (force majeure) 
Om part är förhindrad att fullgöra sin verksamhet enligt avtalet på grund av 

omständigheter utanför parts kontroll och som part inte skäligen kunde förväntas 

ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder inte skäligen kunde ha 

undvikits eller övervunnits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför 

framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd. 

 

Informationsskyldighet 
Parterna förbinder sig att fortlöpande informera varandra om omständigheter 

som kan försvåra samarbetet, eller på något sätt påverka samarbetet mellan 

parterna, samt samråda i frågor av betydelse för den verksamhet som avtalet 

omfattar. 

 

Överlåtelse av avtal 
Part får inte till någon del överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 

avtal till någon annan utan motpartens föregående skriftliga godkännande. 
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Tvist 
Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 

sammanhängande frågor ska lösas enligt följande förfaringssätt. 

I första hand tas tvistefrågor upp i den styrgrupp som finns för verksamheten.  

I undantagsfall kan tvistefrågan gå vidare till Länsstyrgruppen.  

Tvist som inte kan lösas genom ovannämnda process avgörs av allmän domstol. 

 

 

För    För  

Landstinget i Norrbotten  Kommunförbundet Norrbotten 

 

 

 

 

XXXX kommun   XXXXX kommun 

 

 

 

 


