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Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Tjänstgörande ledamöter 
Carina Dahl (S) (ordförande) 
Emilia Molin (C) (vice ordförande) 
Kristian Berglund (M) (2:e vice ordförande) 
Thomas Andersson (S) 
Malin Silén (KD) 
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Mats Einestam (L) §§19-20, del av §21 ersätter Linda Torége (S) 

Närvarande ersättare 
Mats Einestam (L) §22-24 

Övriga närvarande 
Karin Haster, områdeschef psykiatri 
Mats Eriksson, platschef habilitering och hjälpmedel 
Mikaela Alderlöf, samordnare mobil resurs för suicidprevention del av §21 
Lise Bergman Nordgren, samordnare suicidprevention del av §21 
Mathias Edquist, verksamhetschef specialistpsykiatrin del av §21 
Cathrine Andersson, enhetschef LARO-mottagningen del av §21
Linda Bååk, analytiker del av §21 Mic
Michaela Larsson, utredare del av §21
Gabriel Stenström, utredare 
Kristina Berglund, nämndsekreterare 
Marita Jansson, nämndsekreterare 
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och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Innehållsförteckning 

§19 Protokollsjustering 
§20 Anmälan om frågor 
§21 Information 
§22 Inspel till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med 

budget för 2022, från beredning för psykiatri, habilitering och 
hjälpmedel 

§23 Medborgardialog, beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
§24 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

§ 19 Protokollsjustering

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. 

Sida 4 av 11



Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

§ 20 Anmälan om frågor

Sammanfattning 
Kristian Berglund (M) frågar om det är möjligt att bjuda in det team som ska 
arbeta med En väg in till en kommande beredning.  
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

§ 21 Information

Sammanfattning 
Aktuellt från verksamheten, psykiatri 
Karin Haster informerar om hur sommaren varit och konstaterar att trycket har varit 
hårt på både verksamhet och personal. I början av sommaren skedde en allvarlig 
händelse där personal blev utsatt för hot. Vidare informeras om tillgänglighet, 
bemanning och ekonomi samt om arbete och utveckling framåt. En lägesbeskrivning 
ges när det gäller ombyggnaden av rättspsykiatrin.   

Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel 
Mats Eriksson informerar om tillgänglighet, hälsofrämjande och sjukdomsförebygg-
ande åtgärder och ekonomi. Resultatet per den sista juli visar ett överskott på 6,6 
miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar att habilitering och hjälpmedel har 
ekonomi i balans, även om det finns vissa farhågor när det gäller utvecklingen av 
vissa kostnader. Vidare informeras bland annat om rättsläget för abonnemangs-
avgifter, semesterperioden, delårsrapporten 2021 och bemanning. 

Mobila resursen för suicidprevention 
Mikaela Alderlöf och Lise Bergman Nordgren informerar om den mobila resursen 
för suicidprevention och redogör för bakgrund, syfte, hur uppdraget såg ut från start 
och hur det sedan april 2021 reviderade uppdraget ser ut, bland annat när det gäller 
utbildning, samverkan och planering framåt.  

Medborgardialogen 
Carina Dahl informerar om att beredningen, tillsammans med beredning för 
närsjukvård, vid en gemensam temadag har fått ta del av rapporten från medborgar-
dialogen. Vid beredningens sammanträde i oktober kan beredningen diskutera och 
bestämma hur det fortsatta arbetet ska se ut. Det är viktigt att de kunskaper som 
framkommit i rapporten förmedlas vidare till exempelvis kommunerna.  

LARO-mottagningen (Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende) 
Mathias Edquist och Cathrine Andersson informerar om vad LARO är, bakgrund och 
fakta, vilka som ingår i patientgruppen, hur vårdprocessen ser ut, nuläge, 
utvecklingsarbeten, utmaningar med mera. Idag är 131 patienter inskrivna och 45 
personer står i kö. Ytterligare en träff med Mathias och Cathrine ska planeras in 
under hösten.   

Liv och hälsa ung för träningsskola och särskola 
Linda Bååk informerar om pilotprojektet Liv och hälsa ung för träningsskola och 
särskola som genomförts i samverkan med Karlskoga kommun och Örebro kommun. 
Hon informerar om bakgrund, organisation, projektets olika faser, hur man arbetat 
och samverkat, enkätens innehåll samt resultat.  
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt 
Gabriel Stenström informerar om den hälso- och sjukvårdsrapport som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) gett ut. SKR har gjort en kartläggning som heter 
Psykiatrin i siffror och innefattar tre olika rapporter om den psykiatriska vården i 
Sverige (barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri). 

Region Örebro län tagit fram statistik och lägesbild när det gäller vaccination mot 
covid-19. 

Region Örebro län kommer från och med april nästa år att köpa specialistvård från 
Capio Läkargruppen, bland annat när det gäller gynekologi.  
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

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

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

Särskilt yttrande 
Kristian Berglund (M) lämnar för Moderaterna ett särskilt yttrande: 

Vi godtar följande inspel, men vill belysa att Moderaternas budget med verksamhets-
plan visade på fler positiva nivåer och satsningar för Område psykiatri. 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

Beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   överlämna beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

§ 23 Medborgardialog, beredning för psykiatri, habilitering och
hjälpmedel 
Diarienummer: 21RS8035 

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 
 FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-09-

02, medborgardialog

Beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   överlämna rapporten om medborgardialogen till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Sida 10 av 11



Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02 

§ 24 Svar på anmälda frågor

Carina Dahl svarar på frågan om att bjuda in teamet som ska arbeta med 
arbetsprojektet En väg in till ett kommande sammanträde, att det är en god idé och 
att det ska läggas in i beredningens aktivitetsplan.  
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