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Karin Haster, områdeschef psykiatri §§32-33, del av §34, §35, §37
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Protokollsjusterare
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.
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Anmälan om frågor
Frågor från sammanträde 2021-10-14:
1. Lennart Carlssons (M) frågar om Region Örebro läns personalökning finns
inom psykiatri och habilitering.
2. Kristian Berglund (M) frågar om beredningen kan få löpande information om
ekonomi och prognoser över beredningens fokusområden.
Fråga ställd vid dagens sammanträde:
3. Lennart Carlsson (M) frågar hur Region Örebro län följer upp och arbetar med
den överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa som finns mellan
regeringen och Sveriges kommuner och regioner.
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Information
Aktuellt från verksamheten, psykiatri
Karin Haster informerar om att arbeten pågår när det gäller bemanningsfrågor,
rekryteringar och budget för 2022. Lokalerna utgör en stor utmaning då de är
utspridda, vilket gör att det krävs mer bemanning. Faktabaserad styrning har börjat
fasas in i verksamheten. Sedan en tid tillbaka arbetas det med öppna tidböcker där de
medicinska vårdadministratörerna kan boka tider åt patienter.
Ett långsiktigt arbete med rundvandringar på vårdavdelningar har påbörjats för att
skapa en gemensam modell och norm för bemanning och resurssättning av
vårdplatser, där jämlika uppdrag ska vara jämlikt resurssatta. Syftet med rundvandringen är att belysa lokala förutsättningar som kan påverka resurssättning av
vårdplatser och påverka eventuella skillnader i bemanning. Med hjälp av underlaget
kommer sedan handlingsplaner att göras.
Karin Haster är ordförande i Sjukvårdsregion Mellansverige psykiatri och där tittas
det nu på en gemensam produktionsplanering för neuropsykiatriska utredningar.
Jenny Malmström informerar om utfall och snabbprognos. Resultat per den sista
oktober visar ett minusresultat på 30 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 är
minus 23 miljoner kronor. Arbete pågår nu med budget 2022 och i enlighet med
handlingsplanen behöver arbetet fortsätta vad det gäller såld vård, personalkostnader,
hyrläkarkostnader, köpt vård och kvalitetsbristkostnader.
Rättspsykiatri
Jimmy Björkman informerar om det aktuella läget inom rättspsykiatrin. Avdelning 9
öppnades i början av året och avdelning 6 fick en höjd säkerhetsklassning i
september. Arbete med att ta hem patienter som kan vårdas på hemmaplan pågår.
Det kommer fortfarande finnas behov av att köpa platser på grund av exempelvis
högre säkerhetsklass och geografisk lämplighet. Eventuellt kommer en eller två
platser att kunna säljas nästa år. Nästa år får visa vad de här åtgärderna gett
ekonomiskt. Med bättre lokaler skulle vårdplatserna kunna vara fler. Stambyte
kommer att ske i lokalerna inom längst en tioårsperiod.
Kristian Berglund (M) framför önskemål om att beredningen delges den förstudie
om byggnadsinvesteringar som gjordes 2019, vilken handlade om utökande av
vårdplatser och höjd säkerhetsnivå inom rättspsykiatrin. Utredningen kommer att
skickas ut till ledamöterna inom kort.
Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering
John Domenstam informerar om faktabaserad styrning, FBS, som är en datadriven
styrnings-, planerings- och uppföljningsmodell. För att utveckling ska ske måste
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fokus också ligga på analys och förbättring, inte bara resultat. En grov tidsplan
presenteras som innefattar förberedelser, utbildningar och uppstart inom beslutat
område som sedan kan arbeta i skarpt läge 2023. John rekommenderar boken En
handbok för informationsdriven vård.
Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa, uppföljning
Lise Bergman Nordgren informerar om att handlingsplanen har uppmärksammat
behovet av riktade insatser för sjukvården vid suicidnära tillstånd. Samordning sker
med Folkhälsomyndigheten och sjukvårdsregionen samt Forskarnätverket i
Mellansverige. Vidare informeras om de aktiviteter som har gjorts, som görs nu och
framåt. Beredningen får också ta del av statistik.
Handlingsplan för psykisk hälsa, uppföljning
Johanna Häll informerar om arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa som
antogs hösten 2020. Stimulansmedlen är länsgemensamma och används för att stötta
arbetet med insatser för personer med samsjuklighet, insatser för stärkt brukarmedverkan och suicidprevention. Det mesta är i uppstart eller igång och det handlar
om att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och med de som redan är inne i en
sjukdom.
Aktuellt från verksamheten, habilitering och hjälpmedel
Mats Eriksson informerar om tillgänglighet, kösituation, vårdgaranti och ekonomi.
Prognosen för helåret 2021 visar en ekonomi i balans. Vidare informeras om rättsläget för abonnemangsavgifter, nuläge vid syn- och audiologiska kliniken samt att
cirka 19 000 påminnelsefakturor kommer skickas ut i december. Tolkutredningen
beräknas vara klar i början av 2022 och kommer därefter att följas av ett
remissförfarande.
Med anledning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens omorganisation startar Hälsooch sjukvårdsförvaltningen i januari en genomlysning där habilitering och
hjälpmedels område kommer att ingå. Arbetet ska vara klart den 1 september.
Vidare informeras om läget när det gäller personal. Utfallet till och med oktober
2021 visar 191 520 kronor och personalbudgeten för 2021 är 237 018 kronor.
Prognosen för 2021 är 233 094 kronor, vilket gör en differens på 3 924 kronor.
Beredningen diskuterar den nya EU-lagstiftningen gällande medicinsktekniska
produkter, vilken även har antagits i Sverige.
Familjerådgivningen
Cecilia Jakobsson informerar om Familjerådgivningens verksamhet, vilken är en
lagstadgad verksamhet. Målgruppen är par och familjer. De har inte märkt av att fler
sökt till dem på grund av pandemin. De digitala samtalen har ökat, hittills 115
stycken i år.
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Förslag till fördelning av föreningsbidrag
Åge Sollien informerar om förslaget till fördelning av föreningsbidragen samt
redogör för de nya riktlinjerna, den största skillnaden är att det nu tas hänsyn till
hur många medlemmar föreningen har. Vidare informeras om grundvillkor för
bidragsansökan och principer för fördelning. Totalt fördelas 2,9 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2022
Gustav Ekbäck informerar om hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan 2022, bland annat redogörs för effektmål
med indikationer samt strategier. Vidare informeras om uppdragen till beredningarna
och specifikt de riktade till beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.
Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO
Lena Adolfsson och Mats Eriksson informerar om uppdraget om samordnat
medicinskt omhändertagande, bakgrund och nuläge. Nu tittas det på målgrupp och
var i länet det passar att ha den här verksamheten.
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Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer: 21RS9542
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 2021-1130, återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden angående uppdrag för 2021,
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Beslut
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar
att överlämna beredningens rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Aktivitetsplan 2022 för beredning för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel
Sammanfattning
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel beslutar om aktivitetsplanen för
2022 vid sitt sammanträde den 27 januari. Utredare Gabriel Stenström presenterar
innehållet i planen.
Beslutsunderlag
 Aktivitetsplan 2022, beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 202111-30
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Svar på anmälda frågor
Svar på frågor ställda vid sammanträde 2021-10-14:
1. Med dagens informationspunkter som inkluderat bemanning och rekrytering har
Lennart Carlssons (M) fråga om Region Örebro läns personalökning finns inom
psykiatri och habilitering besvarats.
2. Med dagens informationspunkter som inkluderat ekonomi och prognoser har
Kristian Berglunds (M) fråga om beredningen kan få löpande information om
ekonomi och prognoser över beredningens fokusområden besvarats.
3. Lise Bergman Nordgren besvarar Lennart Carlssons (M) fråga om hur Region
Örebro län följer upp den överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa
och suicidprevention för 2021-2022 som finns mellan regeringen och Sveriges
kommuner och regioner, SKR. Ett systematiskt förarbete görs då överenskommelsen
genomlyses, därefter stämmer man av att verksamheten lever upp till det som
överenskommits och att det händer saker. Till sist följer man upp och återrapporterar
genom en enkät som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är med och
utformar. Sveriges kommuner och regioner bidrar med utvecklingsstöd, vilket ska
användas samma år det erhålls.
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