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Motion - Psykiatriambulans (RS 2020/740)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Motionen anses besvarad.

Reservationer
Ann-Charlotte Granath (M), Maria Unborg (M), Ingemar Kalén (KD) och
Helena Englund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Richard Carlsson (SD) och Latifa Löfvenberg (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (KD)
• Att Region Gävleborg inför psykiatriambulans eller mobila psykiatriska team
Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
I samhället ses idag en ökning av patienter med psykisk ohälsa. Både psykiatrin och
akut/ambulanssjukvården i Region Gävleborg ser att det finns ett behov av att arbeta med att
möta denna patientgrupp på ett bättre sätt. Inrättande av funktionen psykiatriambulans är ett
konkret alternativ för hur detta behov kan mötas, men verksamheten ser hellre att insatserna
sker med en bredare ansats och perspektiv utifrån vår länsbefolknings behov och länets
förutsättningar.
Den satsning som nu görs från regeringen är att med medel förstärka ambulanssjukvården
samt de statsbidrag som det finns möjlighet att ansöka om avseende att förbättra
omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa. Utifrån dessa satsningar har Region
ansökt om statsbidrag och blivit tilldelat medel.
Under 2019 deltog Region Gävleborg i en granskning som genomfördes av LÖF- Säker
suicid, och utifrån denna granskning har utvecklingsområden tagits fram. De medel som
tilldelats Region Gävleborg kommer att användas för att arbeta med och utveckla dessa
områden.
Det som verksamheten ser som viktiga områden att arbeta med är bland annat
kompetensutveckling i akut/ambulanssjukvården inom psykisk ohälsa. Inom akutsjukvården
möter alla medarbetare utsatta patienter med psykisk ohälsa, och för att möta dem på bästa
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sätt behövs kompetensutveckling i området. Utbildning ska generera i att medarbetare får
ökad kunskap och att bättre medicinska bedömningar kan göras, vilket leder till att patienten
kan bemötas och omhändertas på ett bra sätt oavsett resurs.
De medel som tilldelats kommer även att användas för att öka samverkan mellan psykiatrin,
akut/ambulanssjukvården, primärvården och polisen. Detta för att förbättra omhändertagandet
av denna patientgrupp i hela Region Gävleborg.
Organisationen ska noggrant följa utvecklingsarbetet och dess resultat. Det kan inte på
förhand uteslutas att Region Gävleborg kan behöva någon form av mobil lösning. Resultatet
av den satsning som görs nu får visa om ytterligare och annorlunda insatser krävs.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Motionen anses besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslaget att motionen ska anses besvarad.
Ingemar Kalén (KD), Ann-Charlotte Granath (M), Helena Englund (L) och
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande att motionen ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag



Svar på motion - Psykiatriambulans
Borttagen på grund av personuppgifter.
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