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LOVIS – Lokalt vårdprogram 
i samverkan

Gagnefs kommun, Primärvården Gagnef, Öppenvårdspsykiatrin Gagnef



Hur startade LOVIS

• Start för 14 år sedan
• Gemensamma utbildningar (kommun, primärvård och 

öppenvårdspsykiatrin)
• Anställde Livsstilssjuksköterska
• Gemensamma vårdprogram och samverkansöverenskommelse
• Sedan kom de nationella riktlinjerna
• Gemensamma möten en dag i veckan.



Samverkan Kommun och Region

• Styrgrupp, chefer för verksamheterna.
• Gemensamma möten vid ett tillfälle varje termin.
• Samverkansöverenskommelse mellan Kommun och Regionen i Gagnef 

kommun.
• Delfinansiering av livsstilssjuksköterska 
• Gemensamma fortbildningar
• Utbildningar för alla nyanställda på socialtjänsten och vårdcentralen



Målgrupp

• Riskbruk, skadligt bruk, beroende (substanser och spel)
• Samsjuklighet
• LARO-patienter
• Anhöriga
• Patienter/klienter från 18 år



Syfte
• Individanpassade
• utifrån Nationella riktlinjer -
• Tillgänglighet, Hemmaplan
• Minskad sårbarhet genom samarbete
• Förenkla samverkan och dialog
• Flertal professioner kan bidra med sin kunskap



Varför skall vi uppmärksamma alkoholfrågan?

• Andelen äldre ökar
• Hög ålder ökar risken för hälsoproblem
• Alkoholkonsumtionen ökar hos äldre
• Även små mängder kan öka problem som följer av ökad ålder



Vad kan man uppmärksamma i hemmet?

• Fallskador
• Magbesvär, aptitlöshet
• Oro, ångest och nedstämdhet
• Sömnproblem
• Humörsvängningar och aggressivitet
• Förvirring
• Begränsad eller ingen kontakt med familj och vänner
• Oordning i hemmet, bristande hygien



Vad kan man uppmärksamma i hemmet?
Mera tydliga tecken

• Den äldre luktar alkohol
• Berusning
• Sluddrande tal
• Balansproblem
• Gömd alkohol



Primärvården

• Många äldre har kontakt med vården
• Ökad känslighet för alkohol
• Ökad användning hos äldre
• Även små mängder kan öka problem som följer av ökad ålder
• Många äldre använder läkemedel 
• Ökad risk för alkoholrelaterade sjukdomar och skador
• Ökad risk för olyckor, våld och självmord
• Levnadsvanor på äldre dar påverkar i hög grad risken för sjuklighet



Livsstilssjuksköterska

• Kartlägger hälsoproblem
• Information
• Utreder
• Initierar och följer upp läkemedelsbehandlingar
• Behandlingar motivationshöjande 
• Följer upp och utvärderar
• Samverkar med övriga vårdgivare



Socialsekreterare/Socialtjänsten

• Arbetar med missbruk/beroende och psykiatri
• Tar emot orosanmälningar anhöriga, polisen, andra verksamheter osv
• ansökningar från den enskilde 
• Utreder (Audit, Dudit, freda, ASI och NODS)
• Yttrande körkort och vapen
• Initierar lämplig behandlingsinsatser 
• Öppenvård, institutionsvård eller LVM
• Följer upp och utvärderar
• Samverkar med andra vårdgivare



Behandlare i Socialtjänsten

• Återfallsprevention
• Haschprogrammet HAP
• CRA
• Spelbehandling/terapi
• Anhörigstöd
• Kriminalitet
• Våld i nära relation
• Samverkar med andra vårdgivare



Psykiatrisjuksköterska

• Kartlägger 
• Utreder
• Patientutbildningar
• Uppföljningar
• Samverkan med andra vårdgivare



Vårdsamordnare

• Koordinera vården för patienter med depression och ångestsyndrom 
• Arbetar med MI när det är aktuellt
• Samverkar med andra vårdgivare



SIP – Samordnad individuell plan

• HSL 3f § och S0L 2 kap 7§
• Skall påbörjas utan dröjsmål
• Skall när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde 
• Närstående ska ges möjlighet att delta i mötet om den enskilde vill.
• Kommunen och Regionen ÄR SKYLDIGA att tillsammans med klienten 

att upprätta en SIP när det behövs för att klientens behov ska bli 
tillgodoses



SIP - Syfte

• Ökat inflytande för den enskilde
• Ökad delaktighet för den enskilde
• Förbättrad samordning
• Ge en helhetsbild av den enskildes situation
• Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras
• Uppföljning sedan med ny SIP och utvärdera insatser osv.



SIP – vad ska ingå i planen

• Vilka insatser som behövs
• Vilka insatser respektive huvudman ska svara för
• Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än Regionen och 

Kommunen
• Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen



Kommunen – bistånd, hjälp och stötta

• Biståndsbedömarna – hemtjänst eller boendestöd
• Socialsekreterare – andrahandskontrakt, boendestöd, öppenvård 

(enskild el grupp), institutionsbehandling.
• Hjälpa till att få kontakt med andra verksamheter tex
• AA, NA, Länkarna mm.
• Diakoner i kommunen



LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall.
• LVM är en tvångsvård på 6 månader.
• Inkommer en LVM anmälan till socialtjänsten från tex läkare, 

socialsekreterare, nära anhöriga tex.
• Bedömningssamtal om att inleda utredning.
• Inleda utredning eller ta ett omedelbart omhändertagande enligt LVM
• Socialtjänsten utreder och ansöker om tvångsvård hos 

förvaltningsrätten om det visar sig att personen i fråga är i behov av 
vård. Skall alltid vara med ett läkarintyg i ansökan om LVM-vård till 
förvaltningsrätten.



Syftet med vård enligt LVM

• Är att bryta ett livshotande missbruk och motivera frivillig behandling. 
LVM-vården får pågå i högst sex månader och den ska så snart som 
möjligt övergå i öppnare former utanför institutionen, så kallad § 27-
vård.



När görs ett omedelbart LVM

• Vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt 
hälsotillstånd allvarligt försämrat, om hen inte får omedelbar vård, 
eller på grund av att det finns en överhängande risk för att 
missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer allvarligt skada sig själv 
eller någon.

• Socialnämnden ska se till att den som är omedelbart omhändertagen 
utan dröjsmål får vård i ett LVM-hem eller på sjukhus.



Berta 74 år

• Orosanmälan till socialtjänsten från anhörig
• Socialsekreterare gör hembesök
• Besök hos sköterska på VC b la med provtagning
• Läkarkontakt
• Hembesök socialsekreterare + sjuksköterska
• Hemtjänst
• Uppföljning av hälsan
• Diakonin



Vill ni veta mer

Googla på:
”Alkohol och äldre, Alkoholen och samhället 2019”

FRÅGOR?

Tack för att ni lyssnade och vi önskar er fortsatt trevlig
utbildningsdag
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