
Protokoll 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 
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Utses att justera Tom Persson 

Justeringens tid ...................................... 
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Underskrift ...................................... 
Kristina Berglund 
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Protokollet omfattar §§25-31
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Sekreterare ...................................... 
Kristina Berglund 

Ordförande ...................................... 
Carina Dahl 
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Tom Persson 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 

Tjänstgörande ledamöter 
Carina Dahl (S) (ordförande) 
Emilia Molin (C) (vice ordförande) 
Kristian Berglund (M) (2:e vice ordförande) 
Linda Torége (S) 
Malin Silén (KD) §§ 25-del av §27, §§ 28-313125§
Lennart Carlsson (M)
Pia Frohman (MP) del av §27, §§ 28-31  §§§§§§
Tom Persson (SD) 
Mats Einestam (L) §§25- del av §27
Kent Hiding (KD)  ers Malin Silén (KD) del av § 27Kent 
Hiding (KD) 

Närvarande ersättare 
Kent Hiding (KD) §§ 28-31
Inger Högström-Westerling (M) del av §27, §§28-31
Mats Einestam (L) del av §27, §§28-31 §§§§

Övriga närvarande 
Mats Eriksson, Områdeschef Habilitering och hjälpmedel Gabriel 
Stenström, utredare 
Kristina Berglund, sekreterare 
Anna Bürger Sjödin, verksamhetsutvecklare del av §27 
Anna Karlsson, ekonom del av §27 
Peter Hansson, ekonomichef del av §27 
Mathias Edquist, verksamhetschef del av §27 
Cathrine Andersson, enhetschef del av §27 
Rose-Marie Wilnerzon Thörn (KD), ordförande etikrådet del av §27 
Mia Svantesson Sandberg, sjuksköterska del av §27 
Gustav Ekbäck, planeringschef del av §27 
Michaela Larsson, utredare §29
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

Innehållsförteckning 

§25 Protokollsjusterare 
§26 Anmälan om frågor 
§27 Information 
§28 Återrapportering av uppdrag  från hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 
§29 Besvarande av motion om att införa en psykiatriambulans inom 

Region Örebro län 
§30 Sammanträdesdatum 2022 
§31 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 25 Protokollsjusterare

Beslut 
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   ordförande och Tom Persson (SD) med Kristian Berglund (M) som ersättare 
justerar protokollet.  

Protokollet ska vara justerat senast den 28 oktober 2021. 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 26 Anmälan om frågor

Kristian Berglund (M) ställer en fråga om beredningen kan få löpande information 
om ekonomi och prognoser över beredningens fokusområden. 

Lennart Carlsson (M) ställer en fråga om Region Örebro läns personalökning finns 
inom psykiatri och habilitering. En lägesbild kommer att ges vid nästa sammanträde. 

Mats Einestam (L) ställer en fråga om hur samverkan sker mellan Habilitering och 
Psykiatri. 
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 27 Information

Aktuellt från verksamheten, tillgänglighet psykiatri 
Verksamhetsutvecklare Anna Bürger Sjödin och ekonom Anna Karlsson informerar 
om tillgängligheten och produktionsplaneringen inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel 
Områdeschef Habilitering och hjälpmedel Mats Eriksson informerar om 
tillgängligheten inom habilitering och hjälpmedel, nyckeltal för Centrum för 
hjälpmedel och Vuxenhabilitering. Vidare ges information om resultatet per 30 
september som ligger på 7,2 miljoner kronor, prognosen för helår 2021 är en 
ekonomi i balans. 

Hälso- och sjukvårdens omorganisation pågår, det finns en del verksamheter inom 
området som ska utredas vidare, bland annat Syncentralen och Audiologiska 
kliniken. 

Sjukvårdsregionen Mellansverige arbetar bland annat med upprättande av 
gemensamma aktivitetsplaner för respektive verksamheter och gemensamma 
upphandlingar. 

Övergripande bild av Region Örebro läns budget och ekonomi   
Ekonomichef Peter Hansson informerar om Region Örebro läns budget och ekonomi 
inklusive hälso- och sjukvårdens ekonomi och produktion. Informeras ges även om 
arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans. 

Uppföljning om LARO-mottagningen 
Verksamhetschef Mathias Edquist och enhetschef Cathrine Andersson svarar på de 
frågor som uppkom vid beredningens sammanträde den 2 september 2021. 

Etikrådet 
Ordförande Rose-Marie Wilnerzon Thörn (KD) informerar om etikrådets uppdrag 
och sammansättning. Etikrådet önskar att få höra och föra en dialog kring vilka 
etiska frågor som beredningen har uppmärksammat och/eller är utmanad av. Vidare 
informerar sjuksköterska Mia Svantesson Sandberg om etiska ronder. 

Beroendecentrums utvecklingsarbete 
Verksamhetschef Mathias Edquist informerar om verksamhetens utvecklingsarbete 
samt redovisar målområden och utmaningar. 

Uppföljning av medborgardialog 
Carina Dahl (S) och Emilia Molin (C) informerar om uppföljningen av 
medborgardialogen, som genomfördes tillsammans med beredning för närsjukvård, 
under våren med ungdomar 18-25 år om psykisk ohälsa. Emilia informerar vidare om 
förslag till vidare hantering av underlaget. Bland annat framkom att många 
synpunkter handlade om skolan. Rapporten har skickats till Specifika 
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

samverkansrådet för Social välfärd och vård för vidare hantering. Den del som rör 
Region Örebro län kommer att följas av beredningen. 

Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022 
Utredare Gabriel Stenström informerar om förslag till avgifter för patienter inom 
hälso- och sjukvården år 2022. Beslut fattas av regionfullmäktige den 7 december. 

Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt 
Planeringschef Gustav Ekbäck informerar om nya avtalet för specialiserad öppenvård 
som tecknats med Capio Läkargruppen AB. Vidare ges information om nuvarande 
avtal samt innehållet i kommande avtal som kommer att gälla från och med 31 mars 
2022 – 30 mars 2026 med möjlighet till förlängning 2 + 2 år. 

Sida 7 av 12



Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 28 Återrapportering av uppdrag  från hälso- och
sjukvårdsnämnden 2021 

I samband med ärendets beredning föredrar utredare Gabriel Stenström underlaget. 

Ledamöterna ges möjlighet att komma med inspel inför beslut vid nästkommande 
sammanträde. 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 29 Besvarande av motion om att införa en psykiatriambulans
inom Region Örebro län 
Diarienummer: 21RS2183 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län om 
behovet av att inrätta en verksamhet i form av en psykiatriambulans. 

I förslag till svar återges den satsning som Region Örebro län har valt att göra på ett 
team, en mobil resurs för suicidprevention, som arbetar på flera olika sätt. Med 
förebyggande insatser, med patienter, kartläggning av behovet av en akutresurs samt 
det pågående arbetet med att ta fram en struktur för ett anhörigstöd. Genom en bred 
samverkan med de verksamheter som arbetar med akuta insatser, som polis-, 
ambulans- och brandkårspersonal, säkras bemötandet gentemot de personer som lider 
av akut psykisk ohälsa. 

Inom Region Örebro län skulle en psykiatriambulans inte ha tillräcklig beläggning 
för att vara kostnadseffektiv. 

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2021-10-

14, svar på motion om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län
 Svar på motion om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region

Örebro län

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela Larsson 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Tom Persson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Kristian Berglund (M) och Lennart Carlsson (M) yrkar bifall till motionen och 
lämnar ett särskilt yttrande: Motionens förslag behöver fördjupas/förankras mot 
gällande lagstiftning och riktlinjer, samt tillämpas adekvat med organisationens 
gränssnitt. 

Upplysning 
Pia Frohman (MP) deltar inte i beslutet. 
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att beredningen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som 
vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar 
nej. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs med handuppräckning med resultatet att förvaltningens 
förslag får 4 röster och motionen får 3 röster. 

Reservationer 
Kristian Berglund (M), Lennart Carlsson (M) och Tom Persson (SD) reserverar sig 
mot beredningens beslut till förmån för motionen.  

Beslut 
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen anses besvarad. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 30 Sammanträdesdatum 2022
Diarienummer: 21RS8761 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för beredning för psykiatri, 
habilitering och hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

2021-10-14, sammanträdesdatum år 2022 

Beslut 
Beredning för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar 

att   beredningens ordinarie sammanträden ska äga rum 

torsdagen den 27 januari 
måndagen den 14 mars  
torsdagen den 5 maj 
måndagen den 12 september 
torsdagen den 20 oktober 
torsdagen den 1 december 

Skickas till 
Beredningens ledamöter och ersättare 
Ansvariga tjänstepersoner 
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Protokoll 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel 
och habilitering 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

§ 31 Svar på anmälda frågor

Carina Dahl (S) besvarar frågan från Kristian Berglund (M) om beredningens 
uppföljning av ekonomi. Detta kommer att tas med i planeringen inför 
nästkommande sammanträden. 

Mats Eriksson besvarar Mats Einestams (L) fråga om samarbete mellan Habilitering 
och Psykiatri. Det finns samarbete mellan verksamheterna. 
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