Kallelse

Sammanträde med:

Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering
Sammanträdesdatum: 2021-11-30
Tid: kl. 09:00-16:00
Plats: Konferensrum Eken, Eklundavägen 1

Gruppmöten:
Konferensrum är bokade (från kl 08:00) för gruppmöten 08:15-08:45
(S), (C), (KD) - Linden, Eklundavägen 1
(M), (L), ev (MP) - Boken, Eklundavägen 2
I matsalen finns matlådor (kommer från USÖ) att köpa och värma i mikrougnar som
finns där. Betalning sker med Swish. Det går också bra att ha med egen matlåda att
värma.
Anmäl 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)
Tom Persson (SD)

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

1. Tidsplan

08:15-08:45 Gruppmöte
09:00 Upprop, protokolljustering, anmälan om frågor
09:10 Information: Aktuellt från verksamheten, psykiatri (inklusive svar på anmäld
fråga från förra mötet) - Karin Haster, Jenny Malmström och Jessica Engdahl
09:40 Information: Rättspsykiatrin (inklusive svar på anmäld fråga från förra mötet)
- Jimmy Björkman
10:10 Information: Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering - John
Domenstam och Eva Lidén
10:40 Fika
11:00 Information: Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa,
uppföljning - Lise Bergman Nordgren
11:30 Information: Handlingsplan för psykisk hälsa, uppföljning - Johanna Häll
12:00 Lunch
13:00 Information: Aktuellt från verksamheten, habilitering (inklusive svar på
anmäld fråga från förra mötet) - Mats Eriksson
13:30 Information: Familjerådgivningen - Cecilia Jakobsson
13:45 Information: Förslag till fördelning av föreningsbidrag - Åge Sollien
14:00 Fika
14:15 Beslut: Återrapportering av uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
14:45 Information: Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2022 Gustav Ekbäck
15:15 Beredning: Aktivitetsplan
15:30 Information: SMO, Samordnat medicinskt omhändertagande - Lena Adolfsson
och Mats Eriksson
16:00 Avslutning
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2. Protokollsjusterare
Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att ordförande och Pia Frohman (MP) med Lennart Carlsson (M) som ersättare
justerar protokollet.
Protokollet ska vara justerat senast den 14 december 2021.

3. Anmälan om frågor
Frågor från sammanträde 2021-10-14:
Lennart Carlsson (M) ställer en fråga om Region Örebro läns personalökning finns
inom psykiatri och habilitering.
Kristian Berglund (M) ställer en fråga om beredningen kan få löpande information
om ekonomi och prognoser över beredningens fokusområden.
Kristian Berglu

4. Information
1. Aktuellt från verksamheten, psykiatri (inklusive svar på anmäld fråga från förra
mötet) - Karin Haster
2. Rättspsykiatri (inkl svar på anmäld fråga från förra mötet) - Jimmy Björkman
3. Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering - John Domenstam och Eva
Lidén
4. Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa, uppföljning -Lise
Bergman Nordgren
5. Handlingsplan för psykisk hälsa, uppföljning - Johanna Häll
6. Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel (inkl svar på anmäld fråga
från förra mötet) - Mats Eriksson
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7. Familjerådgivningen - Cecilia Jakobsson
8. Förslag till fördelning av föreningsbidrag - Åge Sollien
9. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2022 – Gustav Ekbäck
10.

SMO, Samordnat medicinskt omhändertagande - Lena Adolfsson och
Mats Eriksson

5. Beslut: Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer: 21RS9542
Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att överlämna beredningens rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanfattning
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2021 tilldelas nämndens tre
beredningar två gemensamma uppdrag. Beredningen för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel tilldelas dessutom två uppdrag tillsammans med beredningen för
närsjukvård.
Utöver detta tilldelas hälso- och
sjukvårdsförvaltningen sex uppdrag som ska göras i samråd med berörda
beredningar.
Ett förslag till rapportering har upprättats kring samtliga dessa uppdrag.
Beslutsunderlag
•
•

FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2021-11-30, återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden angående uppdrag för 2021,
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

6. Beredning: Aktivitetsplan 2022 för beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel
Underlag
•

Aktivitetsplan 2022, beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 202111-30
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7. Svar på anmälda frågor
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Beslut: Återrapportering till
hälso- och
sjukvårdsnämnden
21RS9542
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Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2021-11-30

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9542

Organ
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Förslag till beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att överlämna beredningens rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanfattning
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2021 tilldelas nämndens
tre beredningar två gemensamma uppdrag. Beredningen för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel tilldelas dessutom två uppdrag tillsammans med
beredningen för närsjukvård.
Utöver detta tilldelas hälso- och
sjukvårdsförvaltningen sex uppdrag som ska göras i samråd med berörda
beredningar.
Ett förslag till rapportering har upprättats kring samtliga dessa uppdrag.
Beredning
Ärendet har beretts vid beredningens sammanträde 14 oktober.
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.

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
2021-11-30

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9542

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM angående återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
om uppdrag 2021
Återrapporteringen

Karin Haster
Områdeschef
Område Psykiatri

Mats Eriksson
Platsansvarig
Habilitering och hjälpmedel

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

www.regionorebrolan.se
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Sammanträdesdatum

Beteckning

Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström

2021-10-2730

Dnr: 21RS9542

Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
angående uppdrag för 2021
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 2021 fick nämndens samtliga tre
beredningar i uppdrag att:
 beakta målbild 2030 i verksamhetsplaneringsprocessen
 följa processerna kring coronapandemin,
Dessutom tilldelades 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 fick i verksamhetsplanen ett antal uppdrag som
skulle 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
förbättras 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.

www.regionorebrolan.se
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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

Rapportering av uppdrag
Uppdrag till samtliga beredningar:
Beakta målbild 2030 i verksamhetsplaneringsprocessen.
Målbild 2030 har med jämna mellanrum behandlats på beredningens sammanträden.
Uppdraget har startats och bedöms vara klart vid årets slut.
Följa processerna kring coronapandemin.
Beredningen har på sammanträden kontinuerligt tagit del av rapporter om arbetet kring
pandemin. Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.
Uppdrag till beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel tillsammans med
beredningen för närsjukvård
Följa processen med att tillskapa pilotverksamhet för samordnat medicinskt
omhändertagande av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom
närsjukvården
Mot bakgrund av aktuell pandemi pausades arbetet i väntan på att kunna frigöra
personal från covidvården innan arbetet kunde återupptas. Under sista kvartalet 2021
återupptas arbetet, men bedöms inte vara helt klart vid årets slut. Beredningen har getts
information vid sammanträde 30 november 2021.
Följa arbetet med produktions- och kapacitetsplanering samt övrigt utvecklingsarbete
av psykiatrisk vård för barn och unga vuxna inklusive förbättrad tillgänglighet till
neuropsykiatriska utredningar
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Arbete kring produktions- och kapacitetplanering pågår inom barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP. Uppföljning sker på verksamhets- enhets- och
medarbetarnivå. Arbetet med att tydliggöra och effektivisera vårdprocesser samt skapa
följsamhet till nationell kunskapsstyrning fortgår. Nivåstrukturering av
neuropsykiatriska utredningar har påbörjades januari 2021 vilket har lett till bättre
effektutnyttjande av resurser. Med det nya arbetssättet har väntetider för
neuropsykiatriska utredningar förkortats. Behov av fortsatt utvecklings- och
effektiviseringsarbete krävs dock då inflödet av utredningsärenden fortfarande är
mycket högt.
I arbetet att öka tillgänglighet har öppenvårdsenheterna inom BUP intensifierat arbetet
med ”Öppna tidböcker”. Det innebär att tillgängliggöra besökstider på ett mer effektivt
sätt som exempelvis underlättar och förkortar ledtider vid ombokningar.
Beredningen har kontinuerligt under året getts information om detta arbete.
Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut.
Uppdrag till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Att arbeta för att vården av äldre både i den akuta och långsiktiga vårdkedjan ska
förbättras i både vårdens övergångar och gentemot externa vårdgivare för att öka
kontinuitet och samordning. Detta kan ske genom att bland annat 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.
Pandemin har inneburit ett ökat fokus på behov av medicinska insatser till äldre med
omfattande behov. Som en förbättringsåtgärd kopplat till den kritik som kom från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kopplat till vården av äldre under pandemin
har en ny funktion som äldrevårdsöverläkare tillsatts, kopplad till Regionens
hälsovalsenhet. Primärvårdens möjligheter till hembesök behöver också stärkas och
kompletteras av insatser från de mobila teamen. De mobila närsjukvårdsteamen i
väster och Örebro utvecklas och stärks. I södra länsdelen pågår ett arbete för att se hur
frågan runt förbättrad mobilitet ska lösas. I norra länsdelen är närsjukvårdsteamet
tillfälligt pausat på grund av personalbrist. Under hösten ska en genomlysning av den
mobila sjukvården på primärvårdsnivå genomföras.
På Tullhuset i Örebro pågår i samverkan med kommunen ett försök med
direktinläggning på kommunal korttidsplats för patienter som annars skulle hamna på
sjukhus.
En struktur med metodhandledare för ViSam-modellen håller på att ta form där
nyckelpersoner i specialiserad vård och primärvård tillsammans med motsvarigheter i
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kommunen får ett uppdrag att säkra processerna runt samverkan vid in- och
utskrivning ute i de olika verksamheterna.
Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut.
Arbeta med att förstärka första linjen för arbetet med psykisk ohälsa hos barn och
unga
Arbetet med att förstärka möjligheterna för barn och unga att få rådgivning,
bedömning, utredning och behandling för psykisk ohälsa inleddes i mars 2021. En
arbetsgrupp tillsättes med representanter från Område Nära vård och Område psykiatri,
vars arbete utgår utifrån Helseplans utvärdering under 2020 och från utredning ”En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga” samt från omvärldsspaning.
Arbetet har utmynnat i två utvecklingsarbeten:
•
Skapa en gemensam ingång, ”Första kontakten, psykisk ohälsa barn och unga”
med en sammanhållen triagering/bedömning och rådgivning för barn och unga med
psykisk ohälsa, oavsett organisation. Verksamheten kommer organisatoriskt ligga
under Område Psykiatri
•
Förstärka första linjen inom Område Nära vård genom om att skapa en
verksamhet, ”Mottagning för psykisk ohälsa, barn och unga”, med lokala noder i
länsdelarna för länets barn och unga vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa
Båda verksamheterna har som mål och syfte att kunna ge en effektiv, tillgänglig,
likvärdig och kvalitativ vård efter behov till länets barn och unga med psykisk ohälsa.
Arbetet är nu inne i en intensiv planeringsfas. Dialoger och samverkan sker med
verksamheter inom Region Örebro län samt verksamheter inom länets kommuner,
såsom skola, sociala tjänst och elevhälsa.
Planering är att verksamheterna startar mars 2022. Fortsatt utveckling av de båda
verksamheterna kommer att krävas under kommande år för att nå syfte och mål.
Beredningen har fått information om arbetet vid en Temadag 1 september som
genomfördes tillsammans med Beredningen för närsjukvård.
Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.
Fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård, bland
annat genom att införa den så kallade basplattan
Beslut har fattats av hälso- och sjukvårdsledningen avseende införande av basplattan
samt levnadsmottagningar. För att kunna realisera detsamma behöver personal frigöras
från covid-vården samt riktade medel avsättas för att göra det möjligt att rekrytera
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riktad personal för att förstärka det hälsofrämjande arbetet på för detta särskilt riktade
Levnadsmottagningar. Medel för detta har avsatts i budgeten.
Implementeringsforskning för att integrera levnadsvanearbete i den kliniska vardagen
inom primärvård har påbörjats. Fördjupade underlag för digital
levnadsvanemottagning och fysiska levnadsvanemottagningar har tagits fram och
presenterats för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Beslut om införandestart och
omfattning inte taget. Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets
slut.
Tillsammans med förvaltningen för regional utveckling göra en översyn av regelverket
kring resor till och från vården.
Arbetet har inletts och pågår.
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
Arbetet med hälso- och sjukvårdens nya organisation pågår. En samlad primärvård ger
förutsättningar för ett mer samlat grepp om primärvårdens utveckling. Omställningen
till nära vård är inte en isolerad angelägenhet för primärvården utan kräver även
involvering av det som idag är traditionell sjukhusvård och akutverksamhet för att få
en helhet som blir hållbar över tid. En utmaning för primärvården är
kompetensförsörjning, i synnerhet rekrytering av specialister i allmänmedicin.
Primärvårdens roll som nav i den nära vården behöver ske i samverkan med
kommunerna. Under våren 2021 har ett gemensamt arbete med länets kommuner
påbörjats för att ta fram en gemensam målbild som ska vara klar vid årsskiftet.
Målbilden blir en grund i den överenskommelse om sjukvård i hemmet som är på väg
att tas fram. Som ett första steg i överenskommelsen pågår ett arbete med några
samverkansfrågor som varit svåra att lösa ut tidigare vilka är samverkan runt barn med
omfattande behov, gränssnitt för rehabilitering samt ansvarsfördelning runt
nutritionsfrågor.
Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart.
Utveckla verksamhetsnära stödprocesser för att underlätta produktions- och
kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov
Samtliga stödjande resurser i form av verksamhetcontrollers finns nu organiserade
inom ekonomistab och vid produktionsenheten under ledning av en ny
produktionschef. Utformning av enhetlig process kring produktions- och
kapacitetsplanering kommer att vara klar under året samtidigt som en implementering
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mot verksamheterna påbörjas och fullföljs under kommande år. Detta
utvecklingsarbete är en viktig grundbult till en långsiktig strategi för hållbar
verksamhet och ekonomi.
Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut.

Medborgardialog
Under våren 2021 genomförde beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
tillsammans med Beredning för närsjukvård medborgardialoger där målgruppen bestod
av ungdomar och unga vuxna i länet. Syftet med medborgardialogerna var att få
kunskap om hur unga i åldern 18-25 år tänker och funderar kring psykisk ohälsa men
också få förslag och underlag för förbättringsåtgärder inom nära vården och psykiatrin.
Efter en förstudie genomfördes 19 videomöten på olika digitala plattformar med 48
personer.
En del av beredningens specifika uppdrag är att ”möta och utveckla samarbete med
andra aktörer och invånare avseende regiondelarnas nära hälso- och sjukvård” , inom
vilket medborgardialoger kan rymmas. Vikten av samarbete mellan olika delar av
sjukvård, skola och civilsamhälle samt förebyggande arbete är också något som lyftes i
dialogerna. Efter beslut vid sammanträdet den 15 september överlämnades rapporten
till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avslutning
Sammanfattningsvis har 2021 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 2022 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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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 2022

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2022 får nämndens samtliga tre
beredningar följande uppdrag:
 Att beakta målbild 2030 i verksamhetsplaneringsprocessen, och särskilt följa
effekterna av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens omorganisation.
 Att beakta arbetet med de olika nationella överenskommelserna.
 Att beakta lärdomar, effekter och konsekvenser av coronapandemin.
 Att följa arbetet med årlig avgiftsöversyn
 Att följa implementeringen av samsjuklighetsutredningen S2020:8
 Att arbeta för att inköpen av klimatpåverkande produkter upptagna på
klimatlistan ska minska under 2022 jämfört med 2020
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel får tillsammans med beredningen
för närsjukvård följande uppdrag:
 Att följa processen med att tillskapa pilotverksamhet för samordnat
medicinskt omhändertagande av personer med komplexa
funktionsnedsättningar inom närsjukvården.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får följande uppdrag att utföra i samråd med
berörda beredningar:
 Att arbeta för att vården av patienter med komplexa vårdbehov både i den
akuta och långsiktiga vårdkedjan ska förbättras i både vårdens övergångar
och gentemot externa vårdgivare för att öka kontinuitet och samordning.
Detta kan ske genom att bland annat utveckla primärvårdens möjligheter till
hembesök, mobila lösningar som utgår från specialistvården som ett
komplement, ge möjligheter till direktinläggning på sjukhus och korttidsvård.
 Att arbeta med att förstärka första linjen för barn och unga med psykisk
ohälsa samt utvecklingsarbete av psykiatrisk vård inklusive förbättrad
tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar.
 Att fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
vård.
 Att öka kontinuitet och delaktighet för patienten genom att fler får en fast
kontakt i vården och en individuell plan utifrån sina behov.
 Att i enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med att ta fram åtgärder som
möjliggör för primärvården att vara navet i en god nära och samordnad vård.
 Att i enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med specialiserad och
högspecialiserad vård, inkluderande utvecklandet av traumaverksamheten.
 Att implementera verksamhetsnära stödprocesser för att säkerställa
produktions- och kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov.
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Att med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad
patientsäkerhet utforma en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet.
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4.

Prioriterade områden 2022

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 2022:
 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.

23 (26)
Region Örebro län

Aktivitetsplan 2022 | Datum: 2021-11-19

8 (11)

5.

Aktiviteter under 2022

Sammanträdesdag

Ärenden och information

Plats

Torsdag 27 januari

Beslut och beredning:
Aktivitetsplan 2022 - beslut
Information och fördjupning:
En väg in/Förstärkt första linjen, uppföljning
Samverkan psykiatri-habilitering
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Information och fördjupning:
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Inspel inför Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022
- beredning
Information och fördjupning:
Övergripande bild av Region Örebro läns
budget och ekonomi
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Inspel inför Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023 - beslut
Information och fördjupning:
Delårsrapport
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Återrapportering av uppdrag
från hälso- och sjukvårdsnämnden

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro

Måndag 14 mars

Torsdag 5 maj

Måndag 12 september

Torsdag 20 oktober

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro

Eken,
Eklundavägen 1,
Örebro

Eken,
Eklundavägen 1,
Örebro

Linden,
Eklundavägen 1,
Örebro
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Torsdag 1 december

– beredning
Information och fördjupning:
Övergripande bild av Region Örebro läns
budget och ekonomi
Avgifter 2023
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
Beslut och beredning:
Linden,
Återrapportering av uppdrag
Eklundavägen 1,
från hälso- och sjukvårdsnämnden
Örebro
- beslut
Aktivitetsplan 2023 - beredning
Information och fördjupning:
Handlingsplan för psykisk hälsa
- uppföljning
Handlingsplan för suicidprevention och
minskad psykisk ohälsa
- uppföljning
Fördelning av föreningsbidrag
Aktuellt från verksamheten
Aktuell information från nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå
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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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