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Svar på interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om
Veramottagningen
Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande frågor till mig om Veramottagningen för
våldsutsatta kvinnor med samtidigt missbruk:
1. Har du för avsikt att förtydliga uppdraget till Veramottagningen?
2. Kommer du att förändra den ekonomiska ersättningen så att verksamheten inte
behöver känna oro för ekonomin och istället kan ägna sig åt att utveckla en väl
fungerande verksamhet?
3. Avser du att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten på
mottagningen?
Som svar vill jag anföra följande:
Veramottagningen ingår som en del i avtalet med Beroendecentrum.
Mottagningen ska utveckla särskilda insatser inom beroendevården för
våldsutsatta kvinnor. Veramottagningen består av ett team med särskild
kompetens kring våldsutsatta kvinnors behov. Teamet ska erbjuda behandling.
Veramottagningen påbörjade sin verksamhet hösten 2009 och togs i full drift i
början av år 2010.
I avtalet med Beroendecentrum har inte uppdraget beskrivits i detalj. En sådan
detaljerad beskrivning görs i regel inte för lokala mottagningar. Planeringen är
att vårdformen ska utvecklas under år 2010. En verksamhetsplan ska tas fram.
Mottagningen måste utveckla och pröva olika modeller för att nå de våldsutsatta
kvinnorna. Det finns inte så omfattande erfarenheter hur man når denna grupp
kvinnor med riktade vårdinsatser. Vården kräver att personalen på mottagningen
gör direkta och indirekta insatser på andra enheter. För närvarande är
väntetiderna korta till mottagningen.
Ersättningsmodellen är den gängse inom beroendevården med 50 % fast
ersättning och 50 % rörlig ersättning. Det finns enligt min mening ingen
anledning
att
ändra
denna
ersättningsmodell
för
närvarande.
Ersättningsmodellen följs dock fortlöpande då den är rätt så nyinförd.
Vården följs upp av HSN förvaltningen. Vid uppföljningsmöten tas frågor upp
om belastningen på mottagningen, eventuella väntetider, framtida utveckling,
framtida resursbehov m m. Verksamhetsplanen för mottagningen följs även upp.
En rapport om verksamheten kommer att presenteras för Hälso – och
sjukvårdsnämnden i uppföljningsrapporten om Beroendecentrum.
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Mottagningens lokaler har varit ett problem. Enheten har med kort varsel fått
byta lokal. Den lokala ledningen har fått i uppdrag att se över säkerheten på
mottagningen (larm, brandsäkerhet, avtal med vaktbolag m m). Åtgärderna för
att öka säkerheten på mottagningen är numera genomförda.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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