Kallelse

Sammanträde med:

Beredning för närsjukvår

Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Tid: kl. 08:30-

12:30

Plats: Eken, Eklundavägen 1

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Charlotte Edberger (C), ordförande
Gunnel Kask (S), vice ordförande
nna 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)

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Tidsplan

08:30-08:40 Upprop, val av protokolljusterare, anmälan av frågor
08:40-09:10 Information om det aktuella läget - Lena Adolfsson och Jan Sundelius
09:10-09:30 Aktuellt från verksamheten Örebro och söder samt väster - E a-Lena Sjöberg,
Katrin Eriksson
09:30-09:45 Ekonomi - Agnes Nyborg
09:45-10.00 Paus
10:00-10:15 Avgifter - Gabriel Stenström
10:15-10:20 Medborgarförslag - Gabriel Stenström
10:20-10:25 Gemensamt sammanträde 23 oktober 2020
10:30-11:00 Information: God och nära vård - Katrin Boström
11:00-11:10 Aktuellt från verksamheten norr - Elisabeth Liljekvist
11:10-11:20 Paus
11:20-11:50 Mobila team - Lena Adolfsson och Jan Sundelius
11:50-12:20 Nya akuten - E a-Lena Sjöberg
12:20-12:30 Svar på anmälda frågor
12:30
Mötet avslutas
2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Anna Ågerfalk (L) med Ebba von
Schéele (M) som som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 30 september 2020.
3. Anmälan om frågor

Information

Information om det aktuella läget - Lena Adolfsson
Samverkan med kommunerna och mobila team - Lena Adolfsson
Aktuellt från verksamheten - E a-Lena Sjöberg, Katrin Eriksson, Elisabeth Liljekvist
Ekonomi - Agnes Nyborg
Avgifter - Gabriel Stenström
Medborgarförslag om billigare avgift vid besök på vårdcentral - Gabriel Stenström
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God och nära vård - Katrin Boström
Mobila team - Lena Adolfsson och Jan Sundelius
Nya akuten - E a-Lena Sjöberg

5. Medborgarförslag om att göra det billigare att besöka vårdcentralen
Diarienummer: 20RS1457

Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår en medborgare att det ska bli billigare att besöka en
vårdcentral. Medborgaren är kritisk till den ändring som gjort av åldersgränsen för avgiftsfri
vård på vårdcentraler inom Region Örebro län och hävdar att det finns många 20-25-åringar
som inte har råd att betala för vården.
I förslaget till svar framgår att åldersgränsen för avgiftsfri vård numera är samma i Örebro
län som i stora delar av landet. Detta gäller även nivån för avgiften.
Samtidigt finns ett nationellt högkostnadsskydd som reglerar att en patient som fyllt 20 år
(men inte 85 år) behöver betala maximalt 1 150 kronor för besök hos vården under en
tolvmånadersperiod. Enligt förslaget till svar gör Hälso- och sjukvårdsnämnden
bedömningen att vården i Örebro län ska ha ekonomiska förutsättningar som är så
likvärdiga som möjligt jämfört med vården i andra län.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser sammanfattningsvis enligt förslaget till svar inga skäl till
att göra det billigare att besöka vårdcentralen och föreslår därför att medborgarförslaget
avslås.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM BNV 20-09-16 Svar på medborgarförslag angående att göra det
billigare att besöka vårdcentralen
Svar på medborgarförslag om att göra det billigare att besöka vårdcentralen
Medborgarförslag, billigare besök på vårdcentralen

6. Gemensamt sammanträde med beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård
Diarienummer: 19RS7265
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Föredragningslista

Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att tillsammans med beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård ha ett
gemensamt sammanträde den 23 oktober 2020 klockan 09:00-12:00.
Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan tilldelas Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen göras i
samråd med berörda beredningar.
Flera av uppdragen är relevanta för både beredning för närsjukvård och för beredning för
somatisk specialistvård och högspecialiserad vård. Därför bedöms ett gemensamt
sammanträde för de båda beredningarna vara nödvändigt. Enligt förslaget ska det
genomföras den 23 oktober 2020 klockan 09:00-12:00.
Beslutsunderlag

FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2020-09-16, gemensamt sammanträde med
beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
7. Svar på anmälda frågor
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