Kallelse

Sammanträde med:
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering
Sammanträdesdatum: 2021-09-02
Tid: kl. 09:00-16:00
Plats: Digitalt (sammanträdesrum Almen, Eklundavägen 2- endast ordförande, ansvarig
tjänsteman och nämndsekreterare deltar fysiskt).

Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti.
Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se
eller telefon 019-602 77 59.
eller
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)
Tom Persson (SD)
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Ersättare underrättas
Åke Andersson (S)
Kent Hiding (KD)
Linda Larsson (C)
Inger Högström-Westerling (M)
Lise-Lott Svensson (L)

Föredragningslista

1. Förslag till tidsplan
Sammanfattning
09.00 Inledning, val av justerare, anmälan av frågor
09.10 Aktuellt från verksamheten - Psykiatri
09.50 Aktuellt från verksamheten – Habilitering och hjälpmedel
10.30 Paus
10.45 Mobila resursen för suicidprevention
11.15 LARO-mottagningen (Läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende)
11.45 Lunch
13.00 Liv och hälsa ung för träningsskola och särskola
14.00 Rast
14.30 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens VP 2022
15.00 Medborgardialogen
15.30 Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt
16.00 Avslutning

2. Protokollsjustering
Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att ordförande och Kristian Berglund (M) med Pia Frohman (MP) som ersättare
justerar protokollet.
Protokollet ska vara justerat senast den 16 september 2021.

3. Anmälan om frågor
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Föredragningslista

4. Inspel till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
med budget för 2022, från beredning för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel
Diarienummer: 21RS7813

Föredragande: Carina Dahl

Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att överlämna beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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 2021. Inspelen berör åtta områden där beredningen
ser behov av att förvaltningens arbete utvecklas. På grund av den pågående pandemin
är inspelen i stor utsträckning samma som inför 2021:
- 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.
- Utveckla omhändertagandet av människor med psykiatriska diagnoser i den övriga
hälso- och sjukvården
- Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri.
- Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik.
- Se över avgifterna för hjälpmedel.
- Bedriv verksamheten i ekonomisk balans på kort och lång sikt.
Om nämnden beaktar inspelen och ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessa
uppdrag önskar beredningen att få i uppdrag att följa arbetet inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM BPH 210902 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan för 2022, från beredning för psykiatri, habilitering och
hjälpmedel
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022,
från beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

5. Information
Sammanfattning
1. Aktuellt från verksamheten, psykiatri - Karin Haster
2. Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel - Mats Eriksson
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3. Mobila resursen för suicidprevention - Mikaela Alderlöf och Lise Bergman
Nordgren
4. LARO-mottagningen (Läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende)
-Mathias Edquist
5. Liv och hälsa ung för träningsskola och särskola - Linda Bååk
6. Medborgardialogen - Carina Dahl
7. Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Gabriel Stenström
8. Aktivitetsplan - biläggs kallelsen
Underlag
• Delårsrapport 2021 och avvikelser 2021, habilitering och hjälpmedel
• FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2021-09-02, medborgardialog
• Aktivitetsplan 2021 för beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

6. Svar på anmälda frågor
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Inspel till Hälso- och
sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan med
budget för 2022, från
beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel
21RS7813
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Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning , Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2021-09-02

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7813

Organ
Beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Inspel till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022, 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.
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 2021. Inspelen berör åtta områden
där beredningen ser behov av att förvaltningens arbete utvecklas. På grund av
den pågående pandemin är inspelen i stor utsträckning samma som inför 2021:
- 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.
- Utveckla omhändertagandet av människor med psykiatriska diagnoser i den
övriga hälso- och sjukvården
- Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri.
- Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik.
- Se över avgifterna för hjälpmedel.
- Bedriv verksamheten i ekonomisk balans på kort och lång sikt.
Om nämnden beaktar inspelen och ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessa
uppdrag önskar beredningen att få i uppdrag att följa arbetet inom
förvaltningen.

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2021-09-02

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7813

Beredning
Inspelen har beretts genom en diskussion vid beredningens sammanträde den 6
maj.
Beslutsunderlag
Föredragnings-PM angående inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan 2022, från beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Inspelen

Karin Haster
Områdeschef psykiatri

Mats Eriksson
Platsansvarig habilitering och
hjälpmedel

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström

2021-08-1223

21RS7813

Er beteckning

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan med budget för 2022, från
beredning för psykiatri, habilitering och
hjälpmedel
Beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel är väl medveten om att 2021
på grund av den pågående pandemin varit ett mycket ansträngande år för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen verksamhet. Detta har i stor utsträckning gjort att angeläget
utvecklingsarbete fått stå tillbaka för att säkra covid-vården. Beredningen vill därför
som inspel till uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2022, upprepa de
inspel som lämnades inför 2021, men även göra några tillägg:
* I regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 fanns 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 2022 få ett fortsatt uppdrag att
följa utvecklingsarbetet tillsammans med beredningen för närsjukvård.
* Utredningen av förutsättningarna för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat
medicinskt omhändertagande (SMO) av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett närsjukvårdsområde bör fortsätta. I arbetet bör även behovet av
tandvård beaktas. När det gäller detta uppdrag vill beredningen få i uppdrag att följa
det fortsatta arbetet tillsammans med beredningen för närsjukvård.
* Tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar bör förbättras. Beredningen
önskar ett fortsatt uppdrag även kring att följa detta arbete. Här vill beredningen

www.regionorebrolan.se
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särskilt betona att arbetet behöver involvera både utredning och behandling, och både
verksamhet inom Område psykiatri och Område nära vård (habiliteringen).
* Omhändertagandet av människor med psykiatriska diagnoser i den övriga hälsooch sjukvården behöver utvecklas. Det är inte ovanligt att människor har både
psykiska och fysiska åkommor samtidigt. Önskvärt är att behandlingen av
åkommorna sker synkroniserat, vilket i dag inte alltid är fallet.
* Produktionskapaciteten inom Område psykiatri bör öka. 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 2022.
* Översynen av utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik bör slutföras.
Under 2020 genomfördes en genomlysning kring körkortsmottagningen inom
Område psykiatri. Beredningen har fått ta del av den genomlysningen. Beredningen
bedömer att förvaltningen bör gå vidare med de förslag som presenterades i
genomlysningen.
* Avgifterna för hjälpmedel bör ses över. 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).
* Avslutningsvis vill beredningen att verksamheterna får ett tydligt uppdrag om att de
ska bedrivas i ekonomisk balans på både kort och lång sikt.
Beredningen önskar även för de fem avslutande punkterna få i uppdrag att följa
arbetet under 2021.
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1 (2)
Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning , Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2021-09-02

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8035

Organ
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Medborgardialog, beredning för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel
Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att överlämna rapporten om medborgardialogen till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering samt beredningen för
närsjukvård har under maj och juni 2021 genomfört medborgardialoger med
ungdomar i åldern 18-25 år om psykisk ohälsa. Syftet med
medborgardialogerna har varit att få kunskap om hur ungdomar funderar kring
psykisk ohälsa men också få förslag på förbättringsåtgärder inom den nära
vården och psykiatrin.
Medborgardialogerna har genomförts på olika digitala plattformar. Sammanlagt
har det varit 19 videomöten med 48 personer, varav 31 flickor och 17 pojkar.
Intervjuerna har baserats på en samtalsguide där följdfrågor har varit en viktig
del.
En rapport av medborgardialogen har sammanställts. Alla deltagare är anonyma
i rapporten.
Beslutsunderlag
Föredragnings-PM om medborgardialog, beredning för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel
Rapport om medborgardialogen

www.regionorebrolan.se
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E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (2)
Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström

Karin Haster
Områdeschef psykiatri

Sammanträdesdatum
2021-09-02

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8035

Mats Eriksson
Platsansvarig habilitering och
hjälpmedel

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Rapport
Datum: 2021-02-10

Aktivitetsplan 2021
Beredning för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel
Version: Inför presidium 17 februari
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1.

Inledning

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av tre beredningar som hälso- och
sjukvårdsnämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden. Beredningarnas uppdrag
framgår av dokumentet ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län” som
antogs av regionfullmäktige 2018.
Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra
kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra
aktörer. Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna
verksamheten.
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2.

Uppdraget för beredningen

2.1

Grunduppdraget

Grunduppdraget för de tre beredningarna är att:
• verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden,
• bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden,
• bidra till kunskapsutveckling,
• vara kontaktorgan gentemot verksamhet, allmänhet och de personer som
nämndens verksamhet är till för, samt
• företräda hälso- och sjukvårdsnämnden inom fastställt ansvarsområde
Därtill kan nämnden lägga till ytterligare uppdrag till beredningarna.

2.2

Det specifika uppdraget

Det specifika uppdraget för beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel är att:
• främja en positiv utveckling av den psykiatriska vården,
hjälpmedelsverksamheten och av habiliteringsverksamheten på länsdelsnivå
samt på regiondelsnivå,
• möta och utveckla samarbete med andra aktörer och medborgare inom
beredningens ansvarsområde,
• medverka till lokal förankring av beslut samt att
• föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar som finns och är
organiserade regiondelsvis.
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3.

Uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnden 2021

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2021 får nämndens samtliga tre
beredningar i uppdrag att:
 beakta målbild 2030 i verksamhetsplaneringsprocessen
 följa processerna kring coronapandemin,
Dessutom tilldelas beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel tillsammans
med beredningen för närsjukvård följande uppdrag:
 Följa processen med att tillskapa pilotverksamhet för samordnat medicinskt
omhändertagande av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom
närsjukvården
 Följa arbetet med produktions och kapacitetsplanering samt övrigt
utvecklingsarbete av psykiatrisk vård för barn och unga vuxna inklusive
förbättrad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i verksamhetsplanen ett antal uppdrag som ska
göras i samråd med berörda beredningar. Av dessa uppdrag är följande relevanta för
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att:
 Arbeta för att vården av äldre både i den akuta och långsiktiga vårdkedjan ska
för-bättras i både vårdens övergångar och gentemot externa vårdgivare för att
öka kontinuitet och samordning. Detta kan ske genom att bl.a. utveckla
primärvårdens möjligheter till hembesök som ett förstahandsalternativ,
mobila lösningar som utgår från specialistvården som ett komplement, ge
möjligheter till direktinläggning på sjukhus och korttidsvård samt en
samordnad planering tillsammans med patient och anhörig.
 Arbeta med att förstärka första linjen för arbetet med psykisk ohälsa hos barn
och unga
 Fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
vård, bland annat genom att införa den så kallade basplattan
 Tillsammans med förvaltningen för regional utveckling göra en översyn av
regelverket kring resor till och från vården.
 I enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med att fram åtgärder som
möjliggör för primärvården att vara navet i en god nära och samordnad vård
 Utveckla verksamhetsnära stödprocesser för att underlätta produktions- och
kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov
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4.

Prioriterade områden 2021

4.1

Fokusområden

Utifrån de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ger Hälsooch sjukvårdsförvaltningen och beredningarna kommer beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel att prioritera följande områden under 2021:
 Psykisk ohälsa
 Ekonomi
 Tillgänglighet

4.2

Följa och följa upp

För att kunna följa arbetet inom fokusområdena och resultatet av det arbetet kommer
följande delar att följas upp av beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel:
 Handlingsplan för ekonomi i balans.
 Utvecklande av arbetssätt och samverkan inom den nära vården för att bättre
möta psykisk ohälsa – samverkan med beredning för närsjukvård.
 Kompetensöverföring/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens
sjukvård - samverkan med beredning för närsjukvård.
 Samarbetet och vårdkedjan mellan psykiatrin och den somatiska vården för
patienter med svår psykisk sjukdom.
 Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.
 Utökad möjlighet att ta emot och behandla patienter med psykiska trauman.
 Utvecklandet av hälso- och sjukvårdens samlade arbete kring äldre.
 Arbetet med en lokal struktur för kunskapsstyrning som har en tydlig
koppling både mellan samverkansgrupper och programområden på lokal nivå
och med den nationella och sjukvårdsregionala nivån samt i samverkan med
länets kommuner.
 Digital kontakt.
 Konkreta indikatorer i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan som
är relevanta för beredningens uppdrag.

4.3

Återrapportering

Beredningens uppdrag kommer återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden så
att nämnden kan fatta beslut för att nå de mål som hör till beredningens
ansvarsområde.
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5.

Planerade aktiviteter för 2021

Sammanträdesdag

Ärenden och information

Fredag 29 januari

Beslut och beredning:
Digitalt
Aktivitetsplan 2021 - beredning
Fördjupningar:
Sprutbytesmottagning
Vuxenhabiliteringen
Information:
Medborgardialog
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Digitalt
Aktivitetsplan 2021 - beslut
Fördjupningar:
Arbetsmiljö, sjukfrånvaro
Information:
”Brukarmiljonen”
Övergripande bild av Region Örebro läns
budget och ekonomi
Medborgardialog (återrapportering av
förstudie)
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Medborgardialog med beredning för
närsjukvård
Beslut och beredning:
Digitalt
Inspel inför Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022
- beredning
Fördjupningar:

Tisdag 2 mars

April-maj
Torsdag 6 maj

Plats

Information:
Medborgardialog
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
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Torsdag 2 september

Torsdag 14 oktober

Tisdag 30 november

Beslut och beredning:
Inspel inför Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022 - beslut
Fördjupningar:
Information:
Medborgardialog (redovisning)
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Återrapportering av uppdrag
från hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 beredning
Fördjupningar:
Information:
Övergripande bild av Region Örebro läns
budget och ekonomi
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Återrapportering av uppdrag
från hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 beslut
Aktivitetsplan 2022 - beredning
Fördjupningar:
Handlingsplan för psykisk hälsa
- uppföljning
Handlingsplan för suicidprevention och
minskad psykisk ohälsa
- uppföljning
Information:
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro
– eller digitalt

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro
– eller digitalt

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro
– eller digitalt
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6.

Återkommande information

Förvaltningen ska vid varje möte med beredningen lämna aktuell information om
aktuella frågor som ligger inom beredningens ansvarsområde. Härigenom ska
beredningens ledamöter få kortfattad fortlöpande information som ger dem
möjligheter att utföra det uppdrag som följer av ledamotskapet.
Förvaltningen ska rapportera om:
 Ekonomi
 Tillgänglighet
 Produktion
 Patientdelaktighet/samordning
 Processerna kring coronapandemin
Förvaltningen ska dessutom rapportera om politiska beslut, uppföljningar och rapporter inom
beredningens ansvarsområde. Informationen ska beröra nationell nivå, sjukvårdsregional
nivå och Region Örebro län.
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