Kallelse

Sammanträde med:

Beredning för närsjukvård
Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Plats: Karlskoga lasarett, stabens sammanträdesrum i bottenplan
Tid: kl. 09:00-16:00 Samåkning sker från Eklundavägen kl 07:30, se information nedan.
Gruppmöte (S), (C), (KD) kl 08:15 i stabens sammanträdesrum
Gruppmöte (L), (M), (MP) kl 08:30 i konferensrum vid staben
SAMÅKNING! För att hålla kostnaderna nere är bilar bokade för samåkning (om möjligt)
från Eklundavägen kl 07:30. Meddela marita.jansson2@regionorebrolan.se för att bekräfta
din plats i en av bilarna.
Skickar med en namn- och telefonlista om det är några som hellre samåker på annat sätt,
t ex direkt från norra länsdelen.
Vi har fått lov att parkera kostnadsfritt på besöksparkeringen mittemot bygget till vänster
om huvudentrén (så det är bara att ställa sig där utan parkeringslapp). OBS! Använd ej
blodgivarplatserna.
Förhinder meddelas snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se
Du som är ersättare är välkommen, men meddelar om du kommer att närvara.
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Charlotte Edberger (C), ordförande
Gunnel Kask (S), vice ordförande
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande
Sven-Olof Reinholdsson (S)
Fredrika Jakobsen (S)
Markus Lundin (KD)
Maria Lönnberg (M)
Ebba von Scheele (M)
Oscar Lundqvist (SD)

Zaki Habib (S)
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn (KD)
Ingvar Ernstson (C)
Cecilia Albertsson (M)
Agneta Nilsdotter (MP)
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Tidsplanering

08:15-09:00
08:30-09:00
09:00-09:10
09:10-09:30
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-11:30
11:30-11.45
11:45-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00

Gruppmöten, kaffe/te och smörgås (S), (C), (KD)
Gruppmöten, kaffe/te och smörgås (L), (M), ev (MP) M
Upprop, protokollsjusterare, anmälan om frågor
Ekonomi - Carina Hellberg
Nyckeltal och resultat - Lena Adolfsson eller Jan Sundelius
Fika
Aktuellt från verksamheten, svar på anmälda frågor - områdeschefer
Beslut om aktivitetsplan
Medborgardialog 2020
Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Överenskommelsen God och nära vård Gabriel Stenström
Lunch
Livsstilsmottagningen - Ing-Marie Larsson
Samarbeten i projektform, Cherries, Vinnova, TABB - Märtha Lundkvist
Fika och förflyttning till mottagning för psykisk ohälsa
Information om samverkan och arbete mot psykisk ohälsa - Camilla Eklöv
Studiebesök mottagning för psykisk ohälsa
Avslutning

2. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Lönnberg (M) med Sven-Olof
Reinholdsson (S) som ersättare.
3. Anmälan om frågor

4. Information

1. Ekonomi - Carina Hellberg
2. Nyckeltal och resultat - Lena Adolfsson eller Jan Sundelius
3. Aktuellt från verksamheten - Ewa-Lena Sjöberg, Katrin Eriksson och Elisabeth Liljekvist
4. Medborgardialog 2020 - Charlotte Edberger och Gunnel Kask
5. Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Överenskommelsen God och nära vård Gabriel Stenström
6. Livsstilsmottagningen - Ing-Marie Larsson
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Föredragningslista

7. Samarbeten i projektform, Cherries, Vinnova, TABB - Märtha Lundkvist
8. Information om samverkan och arbete mot psykisk ohälsa - Camilla Eklöv
9. Studiebesök på mottagning för psykisk ohälsa

5. Aktivitetsplan 2020 för beredning för närsjukvård
Diarienummer: 20RS79
Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att godkänna förslaget till aktivitetsplan för 2020,
att uppdra till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samråd med presidiet uppdatera
aktivitetsplanen fortlöpande
Sammanfattning

Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har
till sitt förfogande för att bereda ärenden och frågeställningar. I sin verksamhetsplan för
2020 har Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelat beredningarna ett antal uppdrag vilka
återrapporteras till nämnden så att beslut kan fattas för att nå de mål som hör till
beredningens ansvarsområde.
För att beredningen ska kunna genomföra sitt samlade uppdrag under året har en
aktivitetsplan tagits fram. Kapitel 1-3 delas med övriga två beredningar medan kapitel 4-6 är
specifika för varje beredning. De senare kapitlen uppdateras fortlöpande av hälso-och
sjukvårdsförvaltningen i samråd med presidiet.
Beslutsunderlag




FPM BNS 200304 Aktivitetsplan för Beredning för närsjukvård
Aktivitetsplan 2020 till 4 mars

6. Svar på anmälda frågor
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström

2020-03-04

FöredragningsPM
Dnr: 20RS79

Organ

Beredning för närsjukvård

Aktivitetsplan 2020 för beredning för närsjukvård
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att godkänna förslaget till aktivitetsplan för 2020,
att uppdra till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samråd med presidiet uppdatera
aktivitetsplanen fortlöpande
Sammanfattning
Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden
har till sitt förfogande för att bereda ärenden och frågeställningar. I sin
verksamhetsplan för 2020 har Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelat beredningarna ett
antal uppdrag vilka återrapporteras till nämnden så att beslut kan fattas för att nå de
mål som hör till beredningens ansvarsområde.
För att beredningen ska kunna genomföra sitt samlade uppdrag under året har en
aktivitetsplan tagits fram. Kapitel 1-3 delas med övriga två beredningar medan kapitel
4-6 är specifika för varje beredning. De senare kapitlen uppdateras fortlöpande av
hälso-och sjukvårdsförvaltningen i samråd med presidiet.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM 2020-03-04
Aktivitetsplan 2020 för beredning för närsjukvård

Lena Adolfsson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström

2020-03-04

FöredragningsPM
Dnr: 20RS79

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Rapport
Datum: 2020-02-24

Aktivitetsplan 2020
Beredning för närsjukvård
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1.

Inledning

Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har till
sitt förfogande för att bereda ärenden. Beredningarnas uppdrag framgår av dokumentet
”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län” som antogs av
regionfullmäktige 2018.
Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra
kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra
aktörer. Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna
verksamheten.

2.

Uppdraget för beredningen

2.1

Grunduppdraget

Grunduppdraget för beredningarna är att:
• verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden,
• bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden,
• bidra till kunskapsutveckling,
• vara kontaktorgan gentemot verksamhet, allmänhet och de personer som
nämndens verksamhet är till för, samt
• företräda hälso- och sjukvårdsnämnden inom fastställt ansvarsområde
Därtill kan nämnden lägga till ytterligare uppdrag till beredningarna.

2.2

Det specifika uppdraget

Det specifika uppdraget för beredning för närsjukvård är att:
• främja en positiv utveckling av den nära sjukvården på regiondelsnivå,
• möta och utveckla samarbete med andra aktörer och invånare avseende
regiondelarnas nära hälso- och sjukvård,
• medverka till lokal förankring av beslut
• föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar som finns och är
organiserade regiondelsvis.
Beredning för närsjukvård ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare.

10 (16)
4 (10)

Aktivitetsplan 2020 | Datum: 2020-02-24
2

Region Örebro län

3.

Uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnden 2020

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan tilldelas Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen
göras i samråd med berörda beredningar. Uppdragen redovisas nedan, uppdelade i de
tre perspektiv som hela Region Örebro läns verksamhetsplaneprocess är uppbyggd
kring: Invånare och samhälle, process samt resurs.
Perspektivet invånare och samhälle beskriver de viktigaste målsättningarna för
Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska
tillgodoses på bästa sätt samt hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar
ska tas tillvara. Perspektivet process beskriver strategier för Region Örebro läns
arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle
ska kunna uppfyllas. Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser
tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Perspektivet
resurs innehåller också hur Region Örebro län genom ständiga förbättringar och
kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en
ekonomi som ger handlingsfrihet.

3.1

Invånare och samhälle

3.1.1 Att förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utveckla samarbetet och
tydliggöra gränsytan i samarbetet med kommunerna och civilsamhället kring
förebyggande åtgärder. Uppdraget innefattar även att i samverkan med länets
kommuner ta fram konkreta förslag på ett förändrat gränssnitt/avtal när det
gäller hur rehabiliteringsresurser i form av fysioterapeuter och
arbetsterapeuter ska organiseras för att skapa bra förutsättningar för
öppenvårdsinsatser.
Uppdraget ska göras i samråd med berörda beredningar.
3.1.2 Att arbeta med insatser för en mer personcentrerad vård med
ökad delaktighet
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av
vårdprocesser för utsatta patientgrupper.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med
omställning till nära vård.
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Uppdragen ska göras i samråd med berörda beredningar.
3.1.3 Att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet för invånarna
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att tillskapa pilotverksamhet för samordnat medicinskt omhändertagande
av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett
närsjukvårdsområde.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med att
styra vårdflöden enligt principen för BEON (bästa effektiva
omhändertagandenivå) för att frigöra kompetens och öka tillgängligheten.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utveckla former för
digital kontakt.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram
åtgärder som möjliggör för primärvården att vara navet i en god, nära och
samordnad vård.
Uppdragen ska göras i samråd med berörda beredningar.

3.2

Process

3.2.1 Att utveckla hälso- och sjukvårdens effektivitet inklusive
samordning och prioritering:
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för
verksamhetsförändringar utifrån de slutsatser som presenterats i den
utvärdering av Hälso- och sjukvårdens organisation som gjorts under 2019.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att effektivisera flödet för
neuropsykiatriska utredningar.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att det skall finnas behovsoch kapacitetsplaneringar för varje verksamhet. I detta ingår även
länsperspektivet samt att göra nödvändiga prioriteringar.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med
resultatet från projektet ”Framtidens vårdavdelning”.
Uppdragen ska göras i samråd med berörda beredningar.
3.2.2 Att fortsätta utveckla den högspecialiserade vården
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklandet av
trombektomiverksamheten.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklandet av
traumaverksamheten.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta uppbyggnaden
av klinisk genetisk och precisionsmedicin.
Uppdragen ska göras i samråd med berörda beredningar.

3.2.3 Att arbeta för ökad resurshushållning i ordinarie verksamhet
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för ökad
resurshushållning i ordinarie verksamhet, framför allt gällande minskad
användning av engångsprodukter samt minskad energianvändning.
Uppdraget ska göras i samråd med berörda beredningar.
3.2.4 Uppdrag i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden
 Att, i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) utreda en
modell för att vid otillräckligt evidensläge delta i evidensuppbyggnad (FUNnämnd) och/eller begränsa vårdutbudet (HS-nämnd).
 Att, i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden, utifrån ett
patientperspektiv och utifrån existerande evidens eller inom ramen för
kliniska studier, definiera innehållet i riktade mottagningar, exempelvis
mottagningar för äldre och multisjuka, dropin-mottagningar och digital
mottagning.
Uppdragen ska göras i samråd med berörda beredningar.

3.3

Resurs

3.3.1 Att fullfölja och genomföra beslutad ekonomisk handlingsplan
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fullfölja och genomföra
beslutad ekonomisk handlingsplan i syfte att nå ekonomisk balans.
Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder
och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar.
Uppföljningen av åtgärderna ska beskrivas med ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara
en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen.
Beredningarna får i uppdrag att utifrån sina fokusansvar bevaka
genomförandet av åtgärderna inom den ekonomiska handlingsplanen.
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4.

Prioriterade områden 2020

4.1

Fokusområden

Utifrån de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ger hälsooch sjukvårdsförvaltningen och beredningarna kommer beredning för närsjukvård att
prioritera följande områden under 2020:
 Nära vård
 Ekonomi
 Tillgänglighet
 Personalförsörjning

4.2

Följa och följa upp

För att kunna följa arbetet inom fokusområdena och resultatet av det arbetet kommer
följande delar att följas upp av beredning för närsjukvård:
 Handlingsplan för ekonomi i balans
 Omställning till nära vård
 Förebyggande arbete
 Vård av äldre
 Psykisk ohälsa
 Bättre tillgänglighet
 Målbild 2030
 Specialisering för personer med funktionsvariation
 Konkreta indikatorer i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan som
är relevanta för beredningens uppdrag

4.3

Återrapportering

Beredningens uppdrag kommer återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden så
att nämnden kan fatta beslut för att nå de mål som hör till beredningens
ansvarsområde.

5.

Planerade aktiviteter för 2020

Sammanträdesdag
29 januari

5 februari

Ärenden och information
* Aktivitetsplan 2020 - beredning
* Presentation av ny hälso- och
sjukvårdsdirektör
* Information om Krav- och
kvalitetsbok 2020
Gemensamt sammanträde med beredning
för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Plats
Eklundavägen,
Örebro

Eklundavägen,
Örebro
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4 mars

April
6 maj
16 september

14 oktober

23 oktober

25 november

6.

* Aktivitetsplan 2020 - beslut
* Information om samverkan och arbete
mot psykisk ohälsa
* Information om samverkan med
civilsamhället
* Information om livsstilsmottagningen, Karlskoga
Medborgardialog

Närsjukvårdsområde Väster

* Information om den nya
akutmottagningen i H-huset
* Information om arbete för äldre och
personer med funktionsnedsättning (till
exempel mobila team, äldremottagning
och specialisering för personer med
funktionsvariation)
* Information om förebyggande arbete
(till exempel hembesök inom barnhälsovården, elevhälsan, familjecentraler,
samverkan med kommuner och
civilsamhället)
* Återrapportering av uppdrag
från hälso- och sjukvårdsnämnden
- beredning
* Aktivitetsplan 2021 - beredning
Gemensamt sammanträde med
beredning för somatisk specialistvård
och högspecialiserad vård
* Information om digitalisering
* Återrapportering av uppdrag
från hälso- och sjukvårdsnämnden
- beslut
* Aktivitetsplan 2021 - beslut

Studiebesök: H-huset
(akutmottagningen)
Eklundavägen,
Örebro

Lindesbergs
vårdcentral

Eklundavägen,
Örebro

Återkommande information

Förvaltningen ska vid varje möte med beredningen lämna aktuell information om
aktuella frågor som ligger inom beredningens ansvarsområde. Härigenom ska
beredningens ledamöter få kortfattad fortlöpande information som ger dem
möjligheter att utföra det uppdrag som följer av ledamotskapet.
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6.1

Verksamhetens information

Verksamheten ska rapportera om:
 Ekonomi
 Bemanning, inklusive kostnader för inhyrd personal
 Tillgänglighet inom närsjukvårdens olika delar (vårdcentraler, akutmottagningar
med mera)
 Medicinsk kvalitet
 Produktion
 Patientdelaktighet/samordning
 Patientsäkerhet

6.2

Regionkansliets information

Regionkansliet ska rapportera om politiska beslut, uppföljningar och rapporter inom
beredningens ansvarsområde. Informationen ska beröra nationell nivå, sjukvårdsregional
nivå och Region Örebro län.
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