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Initiativärende 8-2021 om psykisk 
ohälsa och självmordsförsök 
Dnr 668-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta att initiativärendet anses besvarat. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen håller med initiativtagaren om att psykisk ohälsa och själv-

mord är viktiga områden att förbättra i Norrbotten. Prehospitala akutsjuk-

vårdslösningar är en viktig del i detta arbete varför regionen avsatt medel 

från nationell överenskommelse psykisk hälsa samt ansökt om extra medel 

för utbildning, material och test av nya lösningar från Socialstyrelsen. 

Regionstyrelsen finner därmed initiativärendet besvarat. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) yrkar att regionstyrelsen ska besluta att uppdra till reg-

iondirektören att söka medel hos Socialstyrelsen för att prova nya prehospi-

tala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa och själv-

mordsbenägenhet före 17 maj 2021. Region Norrbotten har under hösten 

2020 och våren 2021 utrett frågan, tagit fram ett förslag på insatser på områ-

det som förankrats i divisionsledning och hos regiondirektören samt avsatt 

medel för ändamålet från nationella överenskommelsen för psykisk hälsa. 

I maj 2021 lämnade regionen in ansökan om ytterligare medel från Social-

styrelsen. 

Ärendet  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel 

till regioner för verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården 

för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet. Syftet med statsbidraget är 

att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa 

regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk 

ohälsa eller suicidalitet. 

Regeringen har avsatt totalt 40 miljoner att fördela till de regioner som an-

sökt om medel för ändamålet senast 17 maj 2021. 

Statsbidraget kan sökas för:  

1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjukvår-

den 

2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av 

patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel 

och system 
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3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbildnings-

insatser eller liknande, och  

4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas 

för.  

 

Region Norrbotten har under våren 2021 utrett frågan och ett förslag inne-

hållande lösningar har tagits fram. Bland annat gäller det framtagande av 

planer och rutiner, utbildning av personal som prehospitalt möter suicidnära 

personer, nya digitala lösningar för ambulanser, mobila team utgående från 

samtliga fem sjukhus samt utrustning kopplat till dessa insatser. Förslaget är 

förankrat i verksamheterna, workshops genomförda och förslaget är presen-

terat för divisionsledning och regiondirektör. Medel för genomförande av en 

del av åtgärdsförslagen är avsatta från nationella överenskommelsen för 

psykisk hälsa och regionen har skickat in en ansökan om ytterligare riktade 

medel från Socialstyrelsen i maj 2021. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 
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