
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträde med: 
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering

Sammanträdet är digitalt, endast ordförande, ansvarig tjänsteman och 
nämndsekreterare deltar fysiskt. 

Sammanträdesdatum: 2020-12-01 

Tid: kl. 09:00-cirka kl 15:00 ~

Plats: Konferenslokal Eken, Eklundavägen 1 Örebro

Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti. 

Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se
eller telefon 019-602 77 59. 

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Ledamöter kallas 
Carina Dahl (S), ordförande 
Emilia Molin (C), vice ordförande 
Kristian Berglund (M), 2:e vice ordförande 
Thomas Andersson (S) 
Linda Torége (S) 
Malin Silén (KD) 
Lennart Carlsson (M) 
Pia Frohman (MP) 
Pernilla Marberg (SD) 

Ersättare underrättas 
Åke Andersson (S) 
Kent Hiding (KD) 
Linda Larsson (C) 
Inger Högström-Westerling (M) 
Mats Einestam  (L) 
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1. Preliminär tidsplan

09:00-09:10  Inledning 
09:10-10:00  Liv och hälsa ung 
10:00-10:15 Paus 
10:15-11:00  Förvaltningsövergripande ekonomisk rapport    
11:00-11:30  Aktuellt från verksamheten, psykiatrin 
11:30-12:00  Sprututbytesmottagningen 
12:00-13:00  Lunch 
13:00-13:30  Maria ungdom   
13:30-14:00  Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel 
14:00-14:30  Återrapportering av uppdrag 2020 
14:30-15:00  Inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden 
ca 15:00       Avslutning 

2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Kristian Berglund (M) med Pia Frohman 
(MP) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 15 december 2020. 

3. Anmälan om frågor

4. Information

1. Liv och hälsa ung - Carina Persson och Linda Bååk

2. Förvaltningsövergripande ekonomisk rapport - Christer Lundqvist och Peter Hansson

3. Aktuellt från verksamheten, Område psykiatri - Karin Haster

4. Sprututbytesmottagningen - Lars Edling, Henrik Olsson, Tina Löwgren och Susanne
Söderkvist

5. Maria ungdom - Katarina Harrysson och Anna Rosengren

6. Aktuellt från verksamheten Område habilitering och hjälpmedel - Mats Eriksson

7. Svar på skrivelse från Synskadades riksförbund Örebro län, biläggs.
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Beslutsunderlag 
 Liv & hälsa ung 2020
 Svar till Synskadades riksförbund i Örebro län

5. Rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden om uppdrag 2020
Diarienummer: 20RS11213 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   överlämna beredningens rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020 tilldelas Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen göras i 
samråd med berörda beredningar. 

En rapportering har upprättats kring de två uppdrag som tydligast enbart berör beredning för 
psykiatri, habilitering och hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM 2020-12-01, rapportering av uppdrag 2020 till hälso- och

sjukvårdsnämnden, beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
 Rapportering av uppdrag 2020 till hälso- och sjukvårdsnämnden, beredning för

psykiatri, habilitering och hjälpmedel

6. Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021, från
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Diarienummer: 20RS10283 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   överlämna beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Ett dokument har sammanställts med inspel från beredning för psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför nämndens beslut om verksamhetsplan 
med budget för år 2021. Inspelen berör fem områden där beredningen ser behov av 
utveckling av förvaltningens arbete: 
- Utveckla den psykiatriska vården för barn och unga vuxna.
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat medicinskt
omhändertagande (SMO) av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett
närsjukvårdsområde.
- Förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar.
- Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri.
- Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik.
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- Se över avgifterna för hjälpmedel

Om nämnden beaktar inspelen och ger Hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessa fem 
uppdrag önskar beredningen att få i uppdrag att följa arbetet inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM BPH 2020-12-01, inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens

verksamhet och budget 2021 från beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021, från beredning för

psykiatri, habilitering och hjälpmedel

7. Svar på anmälda frågor
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

 Datum Beteckning  
 2020-11-10 Dnr: 20RS5011  

   

Synskadades riksförbund, Örebro län 
 
  

  

 

Svar på uttalande från Synskadades riksförbund i 
Örebro läns årsmöte 

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel har tagit del av uttalandet från 
årsmötet som Synskadades riksförbund i Örebro län har haft tidigare i år. I enlighet 
med det önskemål om dialog som framfördes i uttalandet har företrädare för förbundet 
också fått möjlighet att utveckla sina synpunkter vid ett möte med representanter för 
Beredningen under hösten. 
 
Beredningen delar förbundets uppfattning om att rehabiliteringskedjan är viktig för 
synskadade, både under den pågående pandemin och annars. Uttalandet om att 
rehabiliteringskedjan inte fungerar tillfredsställande är därför oroande. Med anledning 
av uttalandet fick Beredningen vid sitt sammanträde i oktober en redogörelse kring 
hur Syncentralen arbetar med rehabiliteringskedjan för synskadade. 
 
För att kedjan ska fungera så bra som möjligt behöver aktörer som Region Örebro län 
och kommuner bidra utifrån sina kompetenser och ha ett väl fungerande samarbete 
mellan sig. Samarbetet kring enskilda individer kan vid behov dokumenteras i planer. 
Ett verktyg kan då vara Samordnade individuella planer, SIP, som nämns i uttalandet. 
Ett annat verktyg som kan användas är att sammanställa en Individuell habiliterings-
plan, IHP. Beredningens uppfattning är att IHP är ett vanligare begrepp kring 
synskadade, och har inga synpunkter på hur planernas benämns.  
 
Beredningens uppfattning är att det finns en rehabiliteringskedja som ska säkerställa 
att synskadade får den rehabilitering som individen behöver. Men Beredningen är 
också medveten om att kedjan inte alltid fungerar optimalt för den enskilde. 
Beredningens uppfattning är dock att om Syncentralen får signaler om att 
rehabiliteringen inte fungerar optimalt så finns det möjligheter att göra insatser för att 
förbättra den för individen.  
 
Avslutningsvis vill Beredningen påminna om att anställda hos Region Örebro län inte 
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har rätt att delegera arbetsuppgifter till kommunanställd personal och ansvarar inte för 
deras arbetsledning. Beredningen vill också påminna om att vid all förskrivning av 
hjälpmedel har förskrivaren ett uppföljningsansvar. Det innebär att förskrivaren har 
ett ansvar för att säkerställa att brukaren får den hjälp av hjälpmedlet som var tanken 
vid förskrivningen.  
 
För Region Örebro län 
 
 
 
Carina Dahl 
ordförande för Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

 Sammanträdesdatum Beteckning  
 2020-12-01 Dnr: 20RS11213  

   

Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

  

 
Rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden 
angående uppdrag för 2020 
 
Inledning 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel är ett av de beredningsorgan som 
finns till hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet med beredningarna är att stödja och 
bistå nämnden, förbättra och möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad 
tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer. 
 
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020 tilldelas Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen 
göras i samråd med berörda beredningar. 
 
De två uppdrag som tydligast enbart berör beredning för psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel redovisas nedan. 
 
Rapportering angående uppdrag 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
tillskapa pilotverksamhet med samordnat medicinskt omhändertagande av personer 
med komplexa funktionsnedsättningar inom ett närsjukvårdsområde. 
 
Arbete med uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut. 
Arbetet har försenats på grund av pandemin. I slutet av året genomför en arbetsgrupp 
ett studiebesök i Sörmland, där liknande verksamhet redan är etablerad. 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att effektivisera flödet för 
neuropsykiatriska utredningar. 

Arbetet med uppdraget har kommit längst inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 
där köerna också är längst, medan arbetet bara har påbörjats inom Vuxenpsykiatrin 
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och Psykiatrin för Unga Vuxna. Vårdprocessen för NP-utredningar kommer inom 
BUP att nivåstruktureras från den 1 december. I samband med detta införs även ett 
standardiserat vårdförlopp efter utredningen utifrån grad av ADHD (lindrig, måttlig 
eller svår) och den medicinska behandlingen påbörjas direkt i samband med 
fastställande av diagnos vid de tillstånd som medicinsk behandling ska erbjudas. 
 
Det pågår även ett arbete för att ha ett effektivt samarbete med vårt externa 
utredningsbolag, Capio Hjärnhälsa, och att de kommer ta merparten av de mindre 
komplicerade fallen som inte lämpar sig för en kort ADHD-utredning. Det sker 
arbeten även kring produktionsplanering och effektivisering i utredningsteamet som 
kommer få fokusera på de mest komplicera utredningsärendena. Slutligen kommer 
BUP:s öppenvård få i uppdrag att åter göra utredningar på patienter där behandlarna 
själva väcker frågeställning kring NP-diagnos.  
 
Dessa insatser beräknas öka produktionen utan att sänka kvaliteten. Men på grund av 
det höga trycket på NP-utredningar och den långa kön som finns redan idag, så 
kommer det ta tid tills köerna kortas signifikant.  
 
Arbetet kommer även behöva analysera inflödet då antalet som söker för NP-
utredning ej står i proportion till befolkningsunderlaget, utan ligger över vad som 
borde förväntas. Medicinska prioriteringar samt arbetet med second 
opinion/överprövning av utredningar kommer också genomlysas. Arbetet med 
insättning av ADHD-medicin efter genomgången utredning har arbetats med under 
våren och dessa köer har förkortats signifikant. Vidare behöver det arbetas med att 
klargöra vad som ska vara gjort innan en NP-utredning påbörjas då vi behöver 
säkerställa att exempelvis patienter med pågående missbruk, svår depression eller 
PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) inte utreds innan de är i tillräckligt stabilt skick. 
Förändringsarbetet har påbörjats under våren men kommer att genomföras helt och 
hållet innan årsskiftet.  
 
På grund av Covid-19-pandemin har många planerade möten och insatser kring 
arbetet med NP-utredningar inom Vuxenpsykiatrin och Unga Vuxna blivit 
uppskjutna, men arbetet är nu åter igång. Det görs nu analyser över hur arbetet 
kommer fortgå för att säkerställa effektiv och likvärdig vård inom dessa 
verksamheter. Det finns en samstämmighet inom verksamheten att arbetet behöver 
förändras. Det finns en önskan om någon grad av centralisering, vare sig det sker 
genom en central koordinator som hjälper till i ärendefördelning och 
produktionsplanering, eller en separat enhet som ansvarar för utredningarna helt och 
hållet.  
 
Även inom vuxenpsykiatri och Unga Vuxna kommer medicinska prioriteringar samt 
second opinion/överprövning av utredningsresultat att ses över. Arbete med att ta 
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fram en tydlig processbeskrivning, där hela processen med utredning, behandling och 
uppföljning beskrivs, är igångsatt. Även inflödet kommer att analyseras, samt vad 
som ska vara gjort innan en utredning ska påbörjas. Förändringar i arbetssätt kommer 
att ske under våren 2021.  
 
Då Svenska Föreningen för BUP, Socialstyrelsen och SKR arbetar med att ta fram 
vårdprogram/kunskapsstyrning för NP-utredningar så kommer även arbetet med 
lokala anpassningar av dessa att behöva göras, men beräknas påbörjas under 2021 då 
inget av dessa program ännu är klara.  
 
Avslutning 
Sammanfattningsvis har 2020 varit ett mycket speciellt år för Beredning för psykiatri, 
habilitering och hjälpmedel. Den pågående pandemin har i stor omfattning påverkat 
förvaltningens arbete. Den har också på flera sätt påverkat beredningens 
sammanträden. Under en stor del av året har fysiska möten inte varit möjliga att 
genomföra, och möjligheten att få föredragningar från förvaltningen har också 
begränsats av pandemin.  
 
Beredningens intention inför 2021 är att tillsammans med övriga beredningar bli en 
aktiv, stödjande och kunskapsfördjupande del i Region Örebro läns arbete med 
strategiska åtgärder för en budget i balans parallellt med nödvändiga prioriteringar för 
fortsatt hög kvalitet och tillgänglighet. 
 
 
Carina Dahl 
Ordförande 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
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Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

 

Rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden om 
uppdrag 2020 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 
 
att   överlämna beredningens rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 
 
att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020 tilldelas Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen 
göras i samråd med berörda beredningar. 
 
En rapportering har upprättats kring de två uppdrag som tydligast enbart berör 
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser ur de aktuella perspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM angående rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden om 
uppdrag 2020  
Rapporteringen 
 
Karin Haster   Mats Eriksson  
Områdeschef psykiatri  Områdeschef habilitering och hjälpmedel 
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Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 
2021 - Inspel från beredningen för psykiatri, habilitering 
och hjälpmedel  
Vid beredningens sammanträde den 16 oktober 2020 genomfördes en diskussion med 
syfte att lyfta frågor med beröring på beredningens områden att lämna över som 
inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför nämndens beslut om verksamhetsplan 
med budget för år 2021. Beredningen önskar med anledning av diskussionen att 
framföra följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden: 
 
I regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 finns 15 miljoner avsatta för att 
utveckla den psykiatriska vården för barn och unga vuxna. I det utvecklingsarbetet 
bör enligt beredningens bedömning läggas stor vikt vid de rekommendationer som 
lämnades i den externa utvärdering av verksamheten som redovisades under 2020, 
och som Beredningen tagit del av. Beredningen vill för 2021 få ett uppdrag att följa 
utvecklingsarbetet tillsammans med beredningen för närsjukvård. 
 
Beredningen har full förståelse för att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på grund av 
den pågående pandemin inte helt har kunnat uppfylla de uppdrag som förvaltningen 
fick i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020. Beredningen vill 
särskilt betona vikten av att arbete kring två uppdrag fortsätter under 2021, med så 
stor kraft som pandemin medger: 
 
* Utreda förutsättningarna för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat 
medicinskt omhändertagande (SMO) av personer med komplexa 
funktionsnedsättningar inom ett närsjukvårdsområde. När det gäller detta uppdrag vill 
beredningen få i uppdrag att följa det fortsatta arbetet tillsammans med beredningen 
för närsjukvård. 
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* Förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar. Beredningen önskar ett 
fortsatt uppdrag även kring att följa detta arbete. Här vill Beredningen särskilt betona 
att arbetet behöver involvera både utredning och behandling, och både verksamhet 
inom Område psykiatri och Område habilitering och hjälpmedel. 
 
Dessutom vill beredningen lämna ytterligare tre inspel där uppdrag enligt 
beredningens uppfattning bör ingå i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 
för 2021. Beredningen önskar i så fall att få i uppdrag att följa arbetet under 2021: 
 
* Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri. Beredningen har fått 
information om att ett arbete för att öka kapaciteten har inletts inom området. 
Beredningen vill betona vikten av att det arbetet fortsätter och leder till en förbättrad 
tillgänglighet för patienterna under 2021. 
 
* Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik. Under 2020 
genomfördes en genomlysning kring körkortsmottagningen inom Område psykiatri. 
Beredningen fått ta del av den genomlysningen. Beredningen bedömer att 
förvaltningen bör gå vidare med de förslag som presenterades i genomlysningen.  
 
* Se över avgifterna för hjälpmedel. Från och med 1 januari 2020 infördes en 
abonnemangsavgift för ett stort antal hjälpmedel. Beredningen önskar att 
förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet för att säkerställa att avgifterna är så 
lika som möjligt mellan olika funktionshinder. I det arbetet vill beredningen även att 
uppdaterade jämförelser görs med avgifter för hjälpmedel i andra delar av landet, i 
första hand inom Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion). 
 
 
 
Carina Dahl 
ordförande 
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Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021 – 
inspel från beredning för psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 
 
att   överlämna beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 
 
att   paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Sammanfattning 
Ett dokument har sammanställts med inspel från beredning för psykiatri, habilitering 
och hjälpmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför nämndens beslut om 
verksamhetsplan med budget för år 2021. Inspelen berör fem områden där beredningen 
ser behov av utveckling av förvaltningens arbete: 
- Utveckla den psykiatriska vården för barn och unga vuxna. 
- Utreda förutsättningarna för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat medicinskt 
omhändertagande (SMO) av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett 
närsjukvårdsområde. 
- Förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar. 
- Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri. 
- Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik. 
- Se över avgifterna för hjälpmedel 
 
Om nämnden beaktar inspelen och ger Hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessa fem 
uppdrag önskar beredningen att få i uppdrag att följa arbetet inom förvaltningen. 

Beredning 
Inspelen har beretts genom en diskussion vid beredningens sammanträde den 16 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström 2020-12-01 Dnr: 20RS10283 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

oktober. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM angående inspel från beredning för psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021 
Inspelen 

 

Karin Haster   Mats Eriksson  
Områdeschef psykiatri  Områdeschef habilitering och hjälpmedel  

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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