
Fråga & svar från föreläsningen 12 Februari - LSS-berättigade individer med ett missbruk – vikten av samverkan!

Fråga 
Går den även att se i efterhand om man är anmäld?
Svar
Föreläsningen kommer läggas ut på Humanas hemsida under föreläsningsmaterial. 

Fråga 
Ska det inte ställas rätt kompetens på den personal på ett LSS-boende som tar emot personer med något slags beroende/missbruk? Det borde vara ett lagkrav. De skall vara 
införstådda och kunna behandla rätt med motiverande samtal. Därtill ett tätare samarbete med socialtjänsten.
Svar
Det är viktigt att personal på boende har kompetens (erfarenhet och/eller utbildning) inom de områden som personerna på boendet är i behov av. Dock viktigt att 
boendepersonal på LSS inte får jobba med "behandling".

Fråga 
Jag vill fråga om vad kommun och ett privat företag inom LSS kan förbättra för dem som har Add/Autismspektrum och har fått en beroendeproblematik med alkohol och droger. 
Särskilt om person bor i sk servicelägenhet med stöd och service från personal och särskilt när personalen inte har någon större erfarenhet eller utbildning inom området och 
inte heller med motiverande samtal. Jag har en anhörig som bor på ett sådant sätt och inte bryr sig personalen vad hen gör utomhus och träffar suspekta personer i Majorna 
Göteborg  ?? Som anhörig drar man sig i alla trådar jag kan men kommunen gör allt med detta företag att hålla anhöriga borta. Knappt ingen kontakt nu!  Oerhört tråkigt att inte 
kunna samverka fullt ut för en person.
Svar
Det är viktigt att personal på boende har kompetens (erfarenhet och/eller utbildning) av beroendeproblematik. Vi anser att MI är ett bra förhållningssätt och metod men det 
finns andra. Inom LSS har vi inte rätt att bestämma vilka personer den enskilde umgås med i dennes hem eller utanför men försöker såklart påverka och stötta i mellanmänskliga 
relationer där det behövs.  

Fråga 
Vem har huvudansvaret för dessa funktionsnedsatta individer? Landstinget eller Kommun? Eller är det individen själv som saknar förmågan många gånger? 
Svar
Inte säker på om vi uppfattat frågan. Kommunerna är ansvariga för själva LSS placeringen. Vem som ansvarar för behandlingen om det är aktuellt för missbruk beror på vilken 
form av behandling (exempelvis är Laro via regionen). 

Fråga 
Vilka åldrar och hur lång tid kan man bo och ha stöd för missbruket- resten av livet?
Svar
Det finns särskilda LSS boende finns för barn men det vi talade om på föreläsningen var LSS boende för vuxna. De flesta har beslut om LSS boende tillsvidare. Angående hur lång 
tid man kan få behandling för sitt missbruk är inte lika lätt då de besluten oftast tas med kortare tidsperioder och omprövas. En del personer behöver behandling kort och 
eventuellt med påfyllnad vid återfall och en del personer behöver stöd längre tid. 

Fråga 
Använder ni Dart som bildstöd ? eller vad använder ni för verktyg?
Svar
Just på Violgatan och Trollebergsvägen använder vi oss främst av Widget online. 

Fråga 
Kan man påbörja LARO behandling när man kommer eller ska beslut finnas i hem regionen?
Svar
Exempelvis om en person kommer från Luleå kommun och flyttar till LSS boender Violgatan i Höör - personen har ett långt missbruk av opioider och beslutar sig om att hen vill 
söka laro. Man har fritt vårdval i Skåne - det gör att exempelvis klienter hos oss kan söka vilken mottagning de vill - även utanför närområdet.

Fråga 
Hur ser era resultat på Ramlösa ut när det gäller måluppfyllelse på kort och längre sikt?
Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen.

Fråga 
Autism och ätstörning är det nått ni jobbar med? 
Svar
På Violgatan och Trollebergsvägen bor där personer som har även en ätstörning i bakgrunden. Men om det behöver jobbas med behandlande insatser får vård kopplas på. 
Exempelvis via öppenvården i Lund och Hässleholm eller så finns Resund i Malmö. 

Fråga 
Min tanke eller fråga är hur ska vi få våra klienter till behandling då de inte förstår att det är ett missbruk? 
Svar
Inget enkelt svar på den frågan tyvärr. Vi talade om det lite på föreläsningen att det gäller att möte personen där hen är. Om personen inte vill sluta och missbruket inte är i 
omfattning så tvångsvård är aktuellt är det motiverande samtal som vi rekommenderar, hitta vinster i de drogfria stunderna (fokus på att lägga till innan att ta bort). 

Fråga 
Får familjehemmen utbildning med? Hur följer man upp hur familjehemmen fungerar?
Svar
RSU erbjuder utbildningar för familjehemmen. Vi kan ha olika tema på familjehemsträffar där de olika familjehemmen träffas och utbyter erfarenheter, de kan få utbildningar i 
Psykisk ohälsa, färdighetsträning enligt DBT eller ADL kartläggning. Vi erbjuder vad vi tycker är aktuellt eller vad som efterfrågas. Familjehemskonsulenten / behandlaren träffar 
klient och familjehem varje vecka (ofta hemma i familjehemmet). Familjehem och klient har möjlighet att ringa konsulenten dagligen.



Fråga 
Jag undrar kring den rättsliga biten, hur vi ska agera om en brukare får droger hemlevererade till sin lägenhet av kompisar varje vecka? Vad ligger i vårt ansvar där (LSS-boende)? 
Har vi anmälningsskyldighet om vi vet att det pågår drogleveranser/köp?
Svar
Om vi är oroliga över en boende och missbruk bör vi orosanmäla till socialtjänsten (det går att göra även när det gäller vuxna). Om du syftar till anmälning till polis så behöver ni 
ha sekretesslagen i åtanke (när denna kan hävas). 

Fråga 
Tips på att motivera en individ med missbruksproblem att samtycka till att ta emot stöd också från LSS-sidan? Många vill inte det där de \inte är dumma i huvudet..\""

Svar
Vår erfarenhet är att hur LSS stöd presenteras är avgörande och presentera exempelvis LSS boende eller daglig verksamhet som passar individen i fråga. Finns många 
inriktningar och matchningen är viktig för att alla ska trivas. 

Fråga 
En fråga fler av oss verkar vilja höra lite kring: Mina brukare vill oftast inte ha kontakt med Vuxenenheten för att få stöd med sitt missbruk, vilket innebär att personalen på LSS-
boendet ofta ensamt får arbeta med en person med missbruksproblematik, vilket de ej är utbildade i. Hur kan man motivera personen att söka hjälp för sitt missbruk?

Svar
Viktigt att LSS boendepersonal får en grund i beroendeproblematik även om de inte jobbar med behandling.  Vi talade om det lite på föreläsningen att det gäller att möte 
personen där hen är. Om personen inte vill sluta och missbruket inte är i omfattning så tvångsvård är aktuellt är det motiverande samtal som vi rekommenderar, hitta vinster i 
de drogfria stunderna (fokus på att lägga till innan att ta bort). 

Fråga 
Har ni någon erfarenheter av klienter med mycket hög, konstant ångest? Hur har ni jobbat med sådan målgrupp (autism, adhd, aktivt missbruk och hög ångest).

Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen.

Fråga 
Frågan är HUR man motiverar en brukare till behandling som inte ens ERKÄNNER sitt missbruk som ändå är mycket stort.
Svar
Det gäller att möta personen där hen är, annars tror vi det är svårt till förändring. Se ovanstående svar på samma tema. 

Fråga 
Mina brukare vill oftast inte ha kontakt med Vuxenenheten för att få stöd med sitt missbruk, vilket innebär att personalen på LSS-boendet ofta ensamt får arbeta med en person 
med missbruksproblematik, vilket de ej är utbildade i. Hur kan man motivera personen att söka hjälp för sitt missbruk?

Svar
Viktigt att LSS boendepersonal får en grund i beroendeproblematik även om de inte jobbar med behandling.  Vi talade om det lite på föreläsningen att det gäller att möte 
personen där hen är. Om personen inte vill sluta och missbruket inte är i omfattning så tvångsvård är aktuellt är det motiverande samtal som vi rekommenderar, hitta vinster i 
de drogfria stunderna (fokus på att lägga till innan att ta bort). 

Fråga 
Det fungerar hyggligt om den enskilde brukaren själv vill göra något åt missbruket. Men jag har upplevt stora problem, särskilt med unga som beviljas boende enligt LSS, och där 
man sedan inte kommer åt att arbeta med missbruket. Resultat att en ung person har en bostad där den drogar mer eller mindre kraftigt och har ingen bra tillvaro - ingen god 
levnadsnivå Upplever att det blir en form av medberoende från vår sida - vi kan bara se på hur en person fortsätter droga och missbruket eskalerar utan att vi kan göra något. 
Hur hantera? 

Svar
En person behöver både och - ett tryggt hem och behandling. Så att personen får ett tryggt hem är ett första (och viktigt) steg. Just med unga som misbrukar inom LSS är det på 
samma sätt som med unga utan LSS, ofta svårt att nå om hen inte är redo för att sluta/ändra. Men som på föreläsningen nämnde vi att fördelen är att om hen bor på ett LSS så 
är boendepersonal med i vardagen och kan fånga upp hens förändringssnack (små små guldkorn som oftast kommer), stärka personens vinster av att vara drogfri mm. 

Fråga 
Om beroende enheten inte aktualiserar personen efter att anmälan om oro inkommit till enheten och personen fortsätter att missbruka på sitt LSS-boende, Hur ska vi kunna 
samverka för personen på ett konstruktivt sätt? Hur får vi med psykiatrin där Kalles psykoser kan vara drog relaterade?

Svar
En orosanmälan är inte hela lösningen men vi tycker det är viktigt att fortsätta göra dem för att ta ansvar och visa att vi anser att personen är i ett beroende som påverkar hen 
negativt. Försök motivera personen till att söka kontakt med psykiatrin om hen inte har det. Kanske kan LSS handläggare bjuda in till SIP? 

Fråga 
Varför har man ingen behandlande personal på boenden? Så även behandling kan se i light version på boenden. 

Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen. Men kort, enligt LSS lagen får inte behandling utföras inom ramen för LSS. 

Fråga 
Hur kommer vi in till en klient som missbrukar alkohol som inte ens öppnar dörren för oss? Gäller både för mig som handläggare och personal.
Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen. 



Fråga 
Hur ska man hantera när socialtjänsten säger att personen bor å LSS och därmed inte behöver behandling, det kan Lss personalen tillgodose?
Svar
Hänvisa till att behandling för missbruk inte får utföras inom ramen för LSS. Både hus och behandling behövs.

Fråga 
Jag tänker på de här brukarna som missbrukar alkohol. Det har ju rätt att dricka, men det är ju bra om de lär sig dricka måttligt. När funktionsnedsättningen gör att de inte kan 
inse vad som är måttligt, hur kan man träna in vad som är lämpligt? 
Svar
Samtala med personen och påminna oss själva i att vad som är "lämpligt" säkert skiljer sig en hel del bara om vi ser på oss i personalgruppen. Exempelvis har vi jobbat med en 
person som var hjälpt av att bestämma sig för ett antal ölflaskor hen köpte i veckan och att hen drack det på helgen. Då belv dte lättare för hen att avgöra. 

Fråga 
Det är inte alla som är i behov av bostad med särskild service enligt LSS utan har egen lägenhet och boendestöd och andra LSS-insatser som exempelvis ledsagning och 
kontaktperson. Om de då är i behov av behandlingshem för att bryta ett missbruk finns det då några specifika behandlingshem som har kunskap om olika funktionsnedsättningar 
och som kan möte denna gruppen.

Svar
Minela Zarifovic jobbar som placeringskoordinator på Humana och kan tipsa dig om behandlingshem. Du når henne på 072-246 4832.  

Fråga 
Får personal på Lss boende göra orosanmälningar?
Svar
Ja. 

Fråga 
Jag sitter mer fast med att klienter inte inser sitt missbruk och det kommer orosanmälningar från personal på boendet hela tiden. Klienten förnekar missbruk och vill inte ha 
personalen i sin lägenhet. Hur kommer vi in till den klienten?  Vill ej heller ha hjälp från Öppenvården? Är det läge för LVM? Hur gör vi där om klienten inte 
är\behandlingsbar\"?"

Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen. 

Fråga 
Varför kan man inte heller få göra kiss prov på kunder med misstänksam drog påverkan 
Svar
Osäker på om du menar urinprov på LSS boende. På Violgatan och Trollebergsvägen har vi valt att de boende som lämnar drogprov i behandlingssyfte gör detta till sin 
behandlande insats. Detta för att särskilja de olika insatserna. Dock finns det individer där vi är med som stöd för att de ska känna sig trygga i att lämna. 

Fråga 
Jag upplever att mina tidigare klienter som haft en funktionsnedsättning inte har kunnat ta till sig missbruksbehandling. Det har varit svårt att hitta anpassad behandling för 
dessa personer... Hur går man för att hitta detta ?
Svar
Minela Zarifovic jobbar som placeringskoordinator på Humana och kan tipsa dig om behandlingshem. Du når henne på 072-246 4832.  

Fråga 
Råder sekretess och isf när mellan olika förvaltningar?
Svar
Individen får lämna samtycke till olika delar att tala med varandra. Vi har erfarenhet att om personal förklarar syftet så samtycker personerna till det. 

Fråga 
Hur hanterar ni om det är en kriminell livsstil som lockar mer än att ha trygghet och nykterhet?

Svar
Det finns behandlingsinsatser även för det :-) Men om vi inte talar om behandling utan hur boendepersonal agerar så gäller det på samma sätt som att möta en individ som inte i 
nuläget vill sluta med droger - möt hen där hen är, motivera, lägg till positiva saker som ökar möjligheterna för andra val. Ofta ger en krimiell livsstil en samhörighet som 
behöver ersättas, exempelvis finns organisationer som KRIS. 

Fråga 
När anser ni att ett bruk blir ett missbruk för en brukare på boendet? 
Svar
Hänvisar till svar under föreläsningen. 

Fråga 
Jag sitter fast med att LSS-boendet tar urinprov vid misstanke om drogpåverkan på klienten vilket gör att klienten inte får sin ordinerade medicinering vid positivt urinprov trots 
att denne kanske inte brukat narkotiska preparat på flera dagar. Vad tänker ni kring detta?
Svar
Ansvarig läkare är den person som beslutar om medicin kan ges trots påverkan av andra preparat, så tipsar dig att ställa frågan till denna. 

Fråga 
Hur ska vi kunna samarbeta och ha samverkan mellan lagrummen när personen i fråga nekar samtycke och tystnadsplikt gäller?
Svar
Motivera till samtycke. Ibland svårt men erfarenhet att det går om personal lyckas förklara syfte. Och om det inte går har vi haft fall där antingen LSS handläggare, god man eller 
kontaktman på boendet fått vara den gemensamma länken för samverkan. 
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