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Uppgiftsbeskrivning 

Diarienummer HS 2018-01106 

 

Västra Götalandsregionen 

Antagna av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

10 januari 2019, § 4 

Uppgiftsbeskrivning för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning 
 

Beredningarna under hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska ha ett invånare- och 

regionövergripande systemperspektiv. Beredningarnas ledamöter kan väljas dels 

ur hälso- och sjukvårdsstyrelsen, dels ur hälso- och sjukvårdsnämnderna och 

utförarstyrelserna. 

Uppdrag  

Psykiatriberedningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen och rapportera sitt arbete till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  

Psykiatriberedningen ansvarar för att bereda strategiska frågor om hälso- och 

sjukvård samt hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området psykisk 

hälsa och ohälsa. Beredningen har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att 

verka för ökad beslutskraft inom området. 
 
Psykiatriberedningen ska ha ett invånare- och regionövergripande systemperspektiv. 

 

Centrala frågor i beredningens arbete är att:  

 

 ta fram förslag om inriktning och utveckling av hälso- och sjukvården 

i Västra Götalandsregionen inom sitt område 

 följa upp beslutade strategier och handlingsplaner inom området 

 bevaka ärenden som berör psykisk hälsa och ohälsa inom arbetet med 

valfrihetssystemen  

 ta fram förslag om medicinska riktlinjer, regionuppdrag samt införande av nya 

diagnos- och behandlingsmetoder inom sitt ansvarsområde 

 ta fram förslag till användning och fördelning av samt följa upp särskilt avsatta 

medel för psykisk hälsa, ohälsa och psykiatri 

 i övrigt följa utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 

inom sitt område 

Sammansättning och mandatperiod 

Psykiatriberedningen består av 13 ledamöter varav tre utses av hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen och tio av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Partier i hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen som på detta sätt inte är representerade i beredningen har 

möjlighet att utse en ledamot. Beredningens ordförande och vice ordförande utses 

ur hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Dessa utgör tillsammans beredningens presidium. 

 

Psykiatriberedningen följer hälso- och sjukvårdsstyrelsens mandatperiod. 



Uppdragsbeskrivning för omställnings- och samordningsberedningen antaget av hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 2019-01-10, § 4 

 

 
Arbetsformer 

Ordföranden leder beredningens arbete och sammanträden. Ordföranden ansvarar 

för att det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats 

och de ärenden som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och 

ersättare i god tid före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas. 

Om ordföranden är förhindrad inträder i dess ställe vice ordföranden. 

 

Beredningen får behandla ärenden när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Vid ett sammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och 

en ledamot. Beredningen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. I sådant fall ska paragrafen redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

Adjungering 

Beredningen får besluta om adjungerade representanter från regionens 

utförarstyrelser för sjukhusvård. 

Närvarorätt 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid 

beredningens sammanträden och delta i överläggningarna.  

 

Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i beredningen. Utöver detta 

får beredningen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om beredning 

beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.  

Samråd och avgränsningar 

Frågor inom psykiatriberedningens område kan beröra flera nämnders och 

styrelsers ansvarsområden. Detta kräver ett nära samarbete i beredningen av 

ärenden. Beredningen ska beakta om andra nämnder och styrelser ska behandla 

ärendet samt ansvara för att samordning i gemensamma frågor sker. 
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