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Beslut
Driftnämnden beslutar att




genomföra den föreslagna utbudskoncentrationen som innebär att
minnesmottagningen lokaliseras till Varberg
ge förvaltningschefen i uppdrag att återrapportera till nämnden i de delar som
avser datum med mera för genomförande av förändringen
uppföljning av beslutet ska göras våren 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Gustafsson (KD) yrkar på följande tillägg som ytterligare beslutspunkt:
"uppföljning av beslutet ska göras våren 2022."
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och sitt eget tilläggsförslag
och finner båda antagna.
Ärendet
Driftnämnden Psykiatri har på sitt sammaträde den 24 juni fattat ett inriktiningsbeslut
angående utbudskoncentrationen Minnesmottagningen. Samverkan har nu skett och
således kan nämnden fatta beslut i frågan.
I Halland finns två minnesmottagningar som båda organiseras inom Psykiatrin
Halland. Minnesmottagningarna utreder, på specialistnivå, misstänkt
demensutveckling hos personer i alla åldrar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med
närsjukvård och kommun.
Verksamhetschefen har påtalat behovet av att genomföra en utbudskoncentration av
minnesmottagningarna med förslaget att mottagningsverksamhet framöver bör
bedrivas vid en utbudspunkt i Halland, närmare bestämt i Varberg. Skälet är att
säkerställa att alla som behöver en demensutredning kan få det inom rimlig tid, och
ytterligare öka kvaliteten. Nuvarande organisering medför stora koordineringsproblem
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och logistiska utmaningar, begränsar antalet utredningar som kan erbjudas till
invånarna och gör utredningsprocessen längre för den enskilda patienten.
Förslag till beslut
Driftnämnden beslutar att



genomföra den föreslagna utbudskoncentrationen som innebär att
minnesmottagningen lokaliseras till Varberg
ge förvaltningschefen i uppdrag att återrapportera till nämnden i de delar som
avser datum med mera för genomförande av förändringen.

Beslutsunderlag
 Minnesmottagning, utbudskoncentration
 Risk- och konsekvensanalys - Sammanslagning av minnesmottagningar
 Yttrande från lokala nämnder angående förslag om minnesmottagning
utbudskoncentration till Varberg
 Synpunkter_yttrande från demensföreningen i Halmstad
 Yttrande från Hallandsrådet för psykiatribrukare angående Samråd
Minnesmottagning utbudskoncentration
 Yttrande från NSPH - Samverkan för psykisk hälsa i Halland
Expedieras till
Regionstyrelsen
Lokala nämnder i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka
Paragrafen är justerad
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