Kallelse

Sammanträde med:

Beredning för närsjukvård
Sammanträdet sker digitalt, endast presidiet träffas fysiskt.
Sammanträdesdatum: 2020-10-14
Tid: kl. 09:00-ca 15:15
Plats: Eken, Eklundavägen

Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti.
Majoriteten har gruppmöte i Zoom kl 08:00-08:45, inbjudan kommer. k

Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se
Du som är ersättare 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)
Fredrik Dahlberg (SD)
Fred

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. Förslag till tidsplan

09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.35
09.35-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15

Upprop, protokolljusterare, anmälan av frågor
Ekonomi närsjukvård - Agnes Nyborg
Ekonomi och budget - Christer Lundqvist
Budgetdiskussion
Paus
Aktuellt läge i närsjukvården - Lena Adolfsson och Jan Sundelius
Aktuellt i verksamheten i norr, väster samt Örebro och söder - områdescheferna
11.15-11.35 Sammanhållen primärvård och länsdelsspecifika processer - Katrin Boström och
Ted Rylander
11.35-11.40 Paus
11.40-12.00 Liv och hälsa ung - Linda Bååk
12.00-13.00
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-13.55
13.55-14.00
14.00-14.40
14.40-14.55
14.55-15.05

Lunch
Läget på akuten - Tobias Kjellberg, Eva Slätmo, Ewa-Lena Sjöberg
Könsstympning och hedersrelaterat våld - Lilian Ivarsson Sporrong
Utredning skolläkare - Lena Adolfsson
Paus
BHV + MHV - Leif Ekholm, Maria Lind, Yvonne Skogsdal, Anki Nilsson
Familjecentralen i Laxå
Beslut: Motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med
behandlande sjukvård - Gabriel Stenström
15.05-15.10 Beslut: Sammanträdestider 2021
15.10-15.15 Svar på anmälda frågor
15.15
Avslutning

2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ebba von Schéele (M) med Anna
Ågerfalk (L) som ersättare.
3. Anmälan om frågor

4. Information

1. Ekonomi närsjukvård - Agnes Nyborg
2. Ekonomi och budget - Christer Lundqvist
3. Budgetdiskussion, se underlag
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4.

Aktuellt läge närsjukvård - Lena Adolfsson och Jan Sundelius

5.

Aktuellt från verksamheten, norr, väster, Örebro och söder - områdescheferna

6.

Sammanhållen primärvård och länsdelsspecifika processer - Katrin Boström/
Ted Rylander

7.

Liv och hälsa ung - Linda Bååk

8.

Läget på akuten - Tobias Kjellberg, Eva Slätmo, Ewa-Lena Sjöberg

9.

Könsstympning och hedersrelaterat våld - Lilian Ivarsson Sporrong

10.

Mödrahälsovården, MHV - Anki Nilsson och Yvonne Skogsdal

11.

Barnhälsovården, BHV - Leif Ekholm och Maria Lind

12.

Utredning skolläkare - Lena Adolfsson

13.

Familjecentral, Laxå - Jessica Gunnarsson

14.

Nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt - Eva Åkesson Enelo

Underlag



Diskussionsfrågor till budgetdiskussion

5. Svar på motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning
med behandlande sjukvårdspersonal
Diarienummer: 19RS3739
Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

Två ledamöter från Miljöpartiet de gröna (Monika Aune och Mats Gunnarsson) har i en
motion föreslagit att Region Örebro län utvidgar försöken med digital vårdcentral till att
även omfatta en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal inklusive
läkare, som också kan boka patienten vidare. Motionärerna föreslår dessutom att det
samtidigt görs jämförande studier om hur effektiva vårdkedjorna är med digital 1177mottagning kontra traditionell rådgivning.
I förslaget till svar redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för den omställning till en god och
nära vård som pågår i Sverige. Redogörelsen omfattar den målbild som finns för
utvecklingen av 1177 Vårdguiden som är kopplad till omställningen och som landets
regioner har ställt sig bakom. Målbilden stämmer väl med det motionärerna önskar.
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Under 2020 kommer Region Örebro läns omställningsarbete till en god och nära vård att
konkretiseras utifrån det uppdrag som förvaltningen fått i verksamhetsplanen. I förslaget till
svar på motionen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden förutsätter att målbilden för
1177 Vårdguidens roll i första linjens vård kommer att beaktas i den konkretiseringen.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM BNV 2020-10-14, svar på motion om att inleda ett försök med en
digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal
Svar på motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med
behandlande sjukvårdspersonal
Motion till Regionfullmäktige i Region Örebro från Monika Aune (MP) och Mats
Gunnarsson (MP) - Inled ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande
sjukvårdspersonal

6. Beredning för närsjukvårds sammanträdestider år 2021
Diarienummer: 20RS6934
Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att beredning för närsjukvårds ordinarie sammanträden rum under år 2021 ska äga rum som
heldagar
onsdag den 3 februari,
onsdag den 10 mars,
onsdag den 12 maj,
onsdag den 15 september,
onsdag den 20 oktober, samt
onsdag den 17 november.
Sammanfattning

Förslag till beredning för närsjukvårds ordinarie sammanträden för år 2021 redovisas.
Beslutsunderlag



FöredragningsPM BNV 2020-10-14, beredning för närsjukvårds sammanträdesdatum
2021

7. Svar på anmälda frågor
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Diskussion – hur ska vi göra för att
bäst uppnå:
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
- Utveckla samarbetet med kommunerna, civilsamhället och
tandvården
Förbättrad tillgänglighet inom nära vård
- Fortsätta satsningen på mobila lösningar
- Fortsätta att utveckla och satsa på fler digitala lösningar i
vården
- Satsa på att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet
och möta psykisk ohälsa i den nära vården.
- Budget i balans
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Svar på motion om att inleda
ett försök med en digital 1177mottagning med behandlande
sjukvårdspersonal
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström

2020-10-14

FöredragningsPM
Dnr: 19RS3739

Organ

Beredning för närsjukvård

Svar på motion om att inleda ett försök med en digital
1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Två ledamöter från Miljöpartiet de gröna (Monika Aune och Mats Gunnarsson) har i
en motion föreslagit att Region Örebro län utvidgar försöken med digital vårdcentral
till att även omfatta en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal
inklusive läkare, som också kan boka patienten vidare. Motionärerna föreslår dessutom
att det samtidigt görs jämförande studier om hur effektiva vårdkedjorna är med digital
1177-mottagning kontra traditionell rådgivning.
I förslaget till svar redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för den omställning till en
god och nära vård som pågår i Sverige. Redogörelsen omfattar den målbild som finns
för utvecklingen av 1177 Vårdguiden som är kopplad till omställningen och som
landets regioner har ställt sig bakom. Målbilden stämmer väl med det motionärerna
önskar.
Under 2020 kommer Region Örebro läns omställningsarbete till en god och nära vård
att konkretiseras utifrån det uppdrag som förvaltningen fått i verksamhetsplanen. I
förslaget till svar på motionen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden förutsätter att
målbilden för 1177 Vårdguidens roll i första linjens vård kommer att beaktas i den
konkretiseringen.

www.regionorebrolan.se

8 (15)

Postadress
Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben hälso- och sjukvård, Gabriel Stenström

2020-10-14

FöredragningsPM
Dnr: 19RS3739

Beredning
Förslaget till svar på motionen bereds av beredning för närsjukvård den 14 oktober.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet väntas inte medföra några konsekvenser för de aktuella perspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet väntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM beredning för närsjukvård den 14 oktober
Svar på motionen
Motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande
sjukvårdspersonal.

Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till:
Beredning för närsjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2020-11-04

Dnr: 19RS3739

Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP)

Svar på motion om att inleda ett försök med en digital
1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal
Två ledamöter från Miljöpartiet de gröna (Monika Aune och Mats Gunnarsson) har i
en motion föreslagit att Region Örebro län utvidgar försöken med digital vårdcentral
till att även omfatta en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal
inklusive läkare, som också kan boka patienten vidare. Motionärerna föreslår
dessutom att det samtidigt görs jämförande studier om hur effektiva vårdkedjorna är
med digital 1177-mottagning kontra traditionell rådgivning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får med anledning av motionen framföra följande:
Den svenska sjukvården genomgår nu en omställning till en god och nära vård. Det är
en vård som är mer flexibel och samverkande för att ännu effektivare kunna möta
patientens behov. Omställningen är central i den verksamhetsplan som Hälso- och
sjukvårdsnämnden antagit för 2020 och kommer att medföra stora förändringar av
den vård som Region Örebro län erbjuder länets invånare. Enligt verksamhetsplanen
ska det också finnas ökade möjligheter för patienterna att utföra sina ärenden via
digitala tjänster.
Att utveckla de tjänster som erbjuds via 1177 Vårdguiden är en självklar del i
omställningen till en god och nära vård. Därför är det naturligt att en fortsatt
utveckling av 1177 Vårdguiden ingår i den överenskommelse om omställningen som i
början av året slöts mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Utvecklingen ska bygga på ”Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens
roll” som landets regioner ställde sig bakom 2018. Målbilden innebär bland annat att
1177 Vårdguiden ska vara inledningen på en naturlig kedja, där patienten om det
finns behov enkelt lotsas vidare till möten med vårdpersonal, via video eller på plats.
Målbilden stämmer väl med det motionärerna önskar.
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För närvarande pågår nationellt flera försök inom utvecklingen av 1177 Vårdguiden.
Ett av dem är att erbjuda rådgivningssamtal via video. Samtidigt har Region Örebro
län startat Vårdcentralernas digitala mottagning. Där erbjuds patienter med vissa
åkommor videosamtal med läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare. Under
våren 2020 har antalet patienter hos Vårdcentralernas digitala mottagning ökat och
var innan sommaren mellan 40 och 50 per vecka.
Telefonrådgivningen hos 1177 Vårdguiden drivs i dag i nära samarbete mellan
Region Örebro län och elva andra regioner. Det är nödvändigt för att säkerställa
bemanning dygnet runt, alla veckans dagar. Nackdelen är att det försvårar ett sömlöst
arbetssätt mellan 1177 Vårdguiden och den övriga vården i varje enskild region.
Under 2020 kommer Region Örebro läns omställningsarbete till en god och nära vård
att konkretiseras, utifrån det uppdrag som förvaltningen fått i verksamhetsplanen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden förutsätter att målbilden för 1177 Vårdguidens roll i
första linjens vård kommer att beaktas i den konkretiseringen.
När det gäller förslaget om jämförande studier delar nämnden motionärernas
uppfattning om att vetenskapligt stöd för verksamhetsförändringar bör eftersträvas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill här påminna om att i nämndens verksamhetsplan
för 2020 får hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utifrån existerande
evidens eller inom ramen för kliniska studier definiera innehållet i bland annat digital
mottagning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen med hänvisning till ovanstående ska anses besvarad.
För Region Örebro län

Karin Sundin
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2020-10-14

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6934

Organ

Beredning för närsjukvård

Beredning för närsjukvårds sammanträdestider år 2021
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att beredning för närsjukvårds ordinarie sammanträden rum under år 2021 ska äga
rum som heldagar
onsdag den 3 februari,
onsdag den 10 mars,
onsdag den 12 maj,
onsdag den 15 september,
onsdag den 20 oktober, samt
onsdag den 17 november.

Sammanfattning
Förslag till beredning för närsjukvårds ordinarie sammanträden för år 2021 redovisas.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM beredning för närsjukvård den 14 oktober 2020

Skickas till:
Beredning för närsjukvårds ledamöter och ersättare
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

