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1. Avtal angående tillnyktring 
Avtal mellan Region Örebro län, Område psykiatri och länets kommuner angående tillnyktring. 
Avtalet omfattar totalt fem platser. 

1.1 Intagningsförfarande för tillnyktring 
Aktuella personer för tillnyktring, kommer till psykiatriska akutmottagningen där en medicinsk 
bedömning samt bedömning om ett behov av tillnyktring föreligger utförs via sjuksköterska från 
Beroendecentrums vårdavdelning. Personer som blir hänvisade på initiativ av socialtjänsten 
läggs in för tillnyktring utan ny behovsprövning i mån av plats, och då görs endast en medicinsk 
bedömning. Personer som bedöms ha en förhöjd suicidrisk ska inte vara på TNE, utan i annan 
vård.  

Tillnyktringsenheten, TNE, erbjuder tillnyktring efter egen ansökan (som tidigare) genom besök 
vid psykiatrins akutmottagning. Den sökande behöver inte ha någon planering för fortsatt vård 
eller insatser inom socialtjänsten. Motiverande insatser ges under tiden på TNE i den mån det är 
möjligt.   

Sökande till TNE kan vara påverkade av andra preparat tillsammans med alkohol och erbjudas 
plats på TNE om ingen medicinsk risk föreligger, bedömning av detta ska ske innan plats 
erbjuds. I det fall det behövs medicinska insatser ska bedömning göras av behov av 
heldygnsvård vid beroendecentrums vårdavdelning. 

1.2 Meddelande till hemkommun 
Personer som blir inlagda för vård tillfrågas om de vill ha kontakt med hemkommun senast 
dagen efter inläggning för tillnyktring. För dem som avböjer kontakt meddelas inte 
socialtjänsten.  

1.3 Efter avslutad tillnyktring 
Efter avslutad tillnyktring erbjuds en läkarbedömning, med syfte att bedöma om det 
förekommer behov av abstinensbehandling, samt om det för detta behövs ytterligare vård. I 
första hand sker abstinens-behandling i öppenvård om inte klara medicinska indikationer för 
inläggning finns, t.ex. predelirium och kramper.  

TNE erbjuder möjlighet att kvarstanna efter tillnyktring i avvaktan på annan insats från 
socialtjänst (max 2 dygn) med fakturering per dygn med avtalad besöksavgift 1820 kr per dygn 
(2022 års pris). Erbjudandet gäller för de patienter som godkänner en kontakt med 
hemkommunen i anslutning till vistelsen, samt att socialtjänsten godkänner vistelsen. Kontakten 
kan ske genom ett besök eller ett digitalt möte. Detta avser inte LVM-patienter som bara kan 
vara inskrivna inom hälso- och sjukvård.  

Efter inneliggande vård (Beroendecentrums vårdavdelning) där patienten bedömts medicinskt 
färdigbehandlad kan plats på TNE erbjudas för vistelse i avvaktan på annan insats från 
socialtjänst (max 2 dygn) med fakturering per dygn med avtalad besöksavgift, efter 
godkännande av socialtjänsten.  

Efter besök vid annan sjukvårdsinrättning där personen bedöms vara i behov av tillnyktring kan 
TNE erbjudas. Detta avser vistelse på TNE efter tillnyktring, för fortsatt stabilisering, efter 
godkännande från socialtjänsten. Sedvanlig remiss kan inte skrivas då tillnyktring inte är hälso- 
och sjukvård.  
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1.4 Statistik 
TNE levererar årlig statistik per kommun, månad, kön, ålder och om personerna är 
vårdnadshavare till minderåriga barn.  

1.5 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2023-01-01 och tillsvidare. Uppföljning av avtalet ska ske på årsbasis i 
chefsgruppen för social välfärd samt vård och omsorg. 
 
Uppsägningstid under löpande avtalstid är 9 månader. Synpunkter på avtalet under avtalstid tas 
upp i chefsgruppen för social välfärd samt vård och omsorg. Part får säga upp avtalet. Innan 
sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp avtalet anmäla frågan om uppsägning för 
samråd i chefsgruppen för social välfärd samt vård och omsorg, eller dess framtida 
motsvarighet. Avtalet upphör om förändringar i ansvar för missbruksvården sker mellan 
huvudmännen genom nationella beslut. 

1.6 Kommunernas kostnadsansvar för insatsen tillnyktring 
Då det finns en oklarhet om i vilken utsträckning tillnyktring är att ses som en insats enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen eller/och socialtjänstlagen fördelas kostnaden lika mellan parterna, 
från och med 2023-01-01.  

Kommunernas kostnadsansvar för insatsen tillnyktring delas upp i ett fast pris per år (2022 års 
pris är 1 773 500 kronor, kostnad för utomlänspatienter är då avräknad), samt ett rörligt pris per 
tillnyktring (2022 års pris är 1820 kronor) – max en avgift per dygn. Den fasta kostnaden 
betalas fyra gånger per år, 15 februari, 15 maj, 15 augusti samt 15 november, utifrån 
befolkningsunderlag enligt 31 dec ett år tillbaka (se bilaga ”Prisberäkning”). Den rörliga 
kostnaden faktureras respektive kommun utifrån var personen är folkbokförd vid det givna 
tillnyktringstillfället.  

Ersättningen justeras årligen enligt Landstingsprisindex (LPI) exkl. läkemedelskostnader, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), fr o m 1 januari varje år. 
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