
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 

Sammanträdesdatum: 2021-05-06

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

Tid: kl. 09:00-ca16:00 
Plats: Digitalt (konferensrum Eken, Eklundavägen 1 Örebro) 

Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti.

Skriv/kopiera in nedan i er webbläsare för att komma in i mötet:
https://join.regionorebrolan.se?id=11801914

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. 

 

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. Tidsplan

Sammanfattning 
08:15-08:45  Ev gruppmöten 
09:00-09:10  Upprop, protokollsjusterare, anmälan om frågor 
09:10-10:00  Information: Ekonomi - Peter Hansson 
10:00-10:45  Information: Aktuellt i verksamheten: Habilitering och hjälpmedel -    
                     MatsEriksson 
10:45-11:00  Rast 
11:00-11:45  Information: Aktuellt i verksamheten: Psykiatri - Karin Haster 
11:45-12:00  Beslut: Svar på två motioner - Gabriel Stenström och Karin Haster 
12:00-13:00  Lunch 
13:00-14:15  Information: Medborgardialog – Tommy Larserö och Hanna Turesson
                     Bernehed 

   Beslut: Gemensam temadag med beredning för närsjukvård med 
14:15-14:30  Rast 
14:30-15:00  Information: Aktuellt inom rättspsykiatrin - Jimmy Björkman 
15:00-15:30  Beredningsärende: Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens VP 2022 
15:30-16:00  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Gabriel Stenström 
16:00            Avslutning 

2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 
att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Lennart Carlsson (M) med Kristian 
Berglund (M) som ersättare. 

3. Anmälan om frågor

4. Information

Sammanfattning 
1. Övergripande ekonomisk rapport - Peter Hansson
2. Aktuellt från verksamheten habilitering och hjälpmedel - Mats Eriksson
3. Aktuellt från verksamheten psykiatri - Karin Haster
4. Medborgardialog - Tommy Larserö och Hanna Turesson Bernehed
5. Aktuellt inom rättspsykiatrin + genomlysning tvångsvård och transporter - Jimmy
Björkman
6. Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Gabriel Stenström
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5. Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk
ohälsa
Diarienummer: 20RS9186 Föredragande: Gabriel Stenström  

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden 
föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett 
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar motionärens 
uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa. 
Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 
arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att förstärka 
första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket 
stor utsträckning kommer fungera på det sätt som beskrivs i motionen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och habilitering 2021-05-06 Svar

på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk

ohälsa

6. Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
Diarienummer: 20RS9189 Föredragande: Gabriel Stenström  

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden 
föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett mobilt team skapas inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, samt att 
första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är öppna 
för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, oavsett om de 
tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. Regionfullmäktige har avsatt 15 
extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att förstärka ”första linjen” och starta en 
gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård och barn- och ungdomspsykiatri. 

Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter som 
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diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag möjlighet till 
behandling i hemmet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-05-06, svar

på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första

linjen

7. Gemensam temadag med beredning för närsjukvård
Diarienummer: 20RS6933 Föredragande: Carina Dahl/Eva Åkesson Enelo  

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   tillsammans med beredning för närsjukvård ha en gemensam temadag den 1 september 
2021 kl 10:00-16:00. 

Sammanfattning 
Med anledning av medborgardialogen som nu genomförs bedömer beredning för 
närsjukvård och beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att en gemensam 
temadag för de båda beredningarna är nödvändig och är inplanerat den 1 september kl 
10:00-16:00. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-05-06,

gemensam temadag med beredning för närsjukvård

8. Beredningsärende: Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan 2022

9. Svar på anmälda frågor
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-06 Dnr: 20RS9186 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett 
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar 
motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp 
mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges 
verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin 
tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam 
ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer fungera på det sätt som 
beskrivs i motionen. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet i sig väntas inte få några konsekvenser ur de aktuella perspektiven, men den 
verksamhetsutveckling som beskrivs i förslaget till svar väntas vara positiv för barns 
möjligheter att få vård och stöd vid psykisk ohälsa. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet väntas inte få några ekonomiska konsekvenser. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-06 Dnr: 20RS9186 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM angående svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och 
unga med psykisk ohälsa 
Svar på motionen 
Motionen 

Jonas Claesson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 Sammanträdesdatum Beteckning  
 2021-05-06 Dnr: 20RS9186  

   

Anneli Mylly (V) 
 
  

  

 

Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

 
Till Region Örebro län har kommit en motion om att skapa ”En väg in” för barn och 
unga med psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med anledning av 
förslaget lämna följande svar: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar motionärens uppfattning om att det behöver bli 
enklare för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa. Detta är också en väsentlig 
del i den handlingsplan för psykisk hälsa som Region Örebro län tagit fram 
tillsammans med länets kommuner. 
 
Även regionfullmäktige delar bedömningen och avsatte därför 15 extra miljoner i 
verksamhetsplanen inför 2021 till detta ändamål. Primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin arbetar nu tillsammans för att med hjälp av detta extra 
budgetanslag förstärka första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam ingång – 
”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer fungera på det sätt som 
beskrivs i motionen.  
 
Här ska olika verksamheter i nära samarbete kunna erbjuda allt från råd och stöd till 
specialiserad barnpsykiatri. Ingången ska ha en låg tröskel och verksamheterna som är 
kopplade hit ska med en gemensam vårdkedja kunna erbjuda det som är lämpligt stöd 
eller behandling till den som söker hjälp. En del i detta utvecklingsarbete är också att 
verksamheten Maria ungdom ska bli tillgänglig för unga med psykisk ohälsa och 
riskbruk/beroende i hela länet. 
 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar att 
motionen därmed ska anses vara besvarad. 

8 (18)



 
2 (2) 

www.regionorebrolan.se

 
 
För Region Örebro län 
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Svar på motion om att 
resurser behöver stärkas inom 

BUP och första linjen 

20RS9189 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-06 Dnr: 20RS9189 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

 

 

 

Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom 
BUP och första linjen 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett mobilt team skapas inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, samt 
att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är 
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, oavsett 
om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. Regionfullmäktige har 
avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att förstärka ”första linjen” 
och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård och barn- och 
ungdomspsykiatri. 
 
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter som 
diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag möjlighet 
till behandling i hemmet. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-06 Dnr: 20RS9189 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet i sig väntas inte få några konsekvenser ur de aktuella perspektiven, men den 
verksamhetsutveckling som beskrivs i förslaget till svar väntas vara positiv för barns 
möjligheter att få vård och stöd vid psykisk ohälsa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet väntas inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM angående svar på motion om att resurser behöver stärkas inom 
BUP och första linjen 
Svar på motionen 
Motionen 

 
Jonas Claesson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 Sammanträdesdatum Beteckning  
 2021-05-06 Dnr: 20RS9189  

   

Anneli Mylly (V) 
 
  

  

 

Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom 
BUP och första linjen 

Till Region Örebro län har kommit en motion där Vänsterpartiet föreslår att ett mobilt 
team skapas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i 
länsdelarna när så behövs”, samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från 
barn- och ungdomspsykiatrin. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med anledning av 
motionen lämna följande svar: 
 
Det finns många olika verksamheter inom Region Örebro län som arbetar för att 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. De flesta av dem finns inom barn- och 
ungdomspsykiatrin och primärvården. I motionen beskrivs en del av de verksamheter 
som finns inom primärvården. Synsättet inom Region Örebro län är att alla 
verksamheter som är öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar 
”första linjen”, oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar motionärens uppfattning om att resurserna för att 
hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa totalt sett behöver stärkas. Bedömningen 
delas även av regionfullmäktige som därför avsatte 15 extra miljoner i verksamhets-
planen inför 2021 till detta ändamål. Pengarna ska i första hand användas för att 
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård 
och barn- och ungdomspsykiatri, alltså till hela ”första linjen”.  
 
Det är viktigt att vården är jämlik i hela länet. Genom ett förstärka första linjen 
kommer hjälp mot psykisk ohälsa att kunna erbjudas på fler platser än idag. Tilläggas 
kan att både primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i allt större grad erbjuder 
digitala besök. Detta bidrar till att jämlikheten ökar i ett geografiskt perspektiv, men 
kan aldrig ensamt bli hela lösningen. 
 
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter 
som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag 
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möjlighet till behandling i hemmet. 
 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att 
motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
 
För Region Örebro län 
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Gemensam temadag med 
beredning för närsjukvård 

20RS6933 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-06 Dnr: 20RS6933 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

 

 

 

Gemensam temadag med beredning för närsjukvård 

Förslag till beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar  
 
att   tillsammans med beredning för närsjukvård ha en gemensam temadag den 1 
september 2021 kl 10:00-16:00. 

Sammanfattning 
Med anledning av medborgardialogen som nu genomförs bedömer beredning för 
närsjukvård och beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att en gemensam 
temadag för de båda beredningarna är nödvändig och är inplanerat den 1 september kl 
10:00-16:00. 

 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM beredning för psykatri, habilitering och hjälpmedel 2021-05-06, 
gemensam temadag med beredning för närsjukvård  

 

Karin Haster                                                              Mats Eriksson   
Områdeschef psykiatri                                              Platsansvarig habilitering och  
                                                                                  hjälpmedel 

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)

18 (18)


	f7bc111f-a5b2-4fa9-9cb3-3b5125567069.docx
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	5ce53b04-2cc0-4a0a-96ef-82e0d56e4aeb.docx
	df47a519-0043-4d5f-96ff-0ab7212782cc.docx
	Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag
	Skickas till:


	05c543d6-9602-41d5-b6c8-82a16d8bd920.docx
	Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa

	be9c4840-baf4-46e1-abf0-e6d084e59d25.pdf
	9100bc74-c739-4963-b370-054a70538981.docx
	6b22ff58-da0d-4248-b074-0c206066c6ca.docx
	Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Beslutet i sig väntas inte få några konsekvenser ur de aktuella perspektiven, men den verksamhetsutveckling som beskrivs i förslaget till svar väntas vara positiv för barns möjligheter att få vård och stöd vid psykisk ohälsa.  Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag
	Skickas till:


	6ab62ff2-4117-44d4-8727-672fd9d389bb.docx
	Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen

	01a57696-fa22-4ea3-9d27-78bc8f154028.pdf
	cc2f1287-3d9a-437a-afba-ab853e4827e2.docx
	a7852fe2-23b8-4bca-87df-443ef613fc20.docx
	Gemensam temadag med beredning för närsjukvård
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Skickas till:





