
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Sammanträde med: 

Beredning för närsjukvård

Sammanträdet är digitalt, endast ordförande, ansvarig tjänsteman och 
nämndsekreterare deltar fysiskt. 

Sammanträdesdatum: 2021-03-10 

Tid: kl. 09:00-ca 16:45      

Plats: Digitalt (konferensrum Eken, Eklundavägen 1 Örebro).

Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti.

Skriv/kopiera in nedan i er webbläsare för att komma in i mötet:

https://join.regionorebrolan.se?id=11801915

Meddela förhinder till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se eller 

telefon 019-602 77 59.

Ledamöter kallas 
Charlotte Edberger (C), ordförande 
Gunnel Kask (S), vice ordförande 
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande 
Fredrika Jakobsen (S) 
Markus Lundin (KD) 
Maria Lönnberg (M) 
Ebba von Scheele (M) 
Fredrik Dahlberg (SD)
Vakant 

Ersättare underrättas 
Zaki Habib (S) 
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn (KD) 
Ingvar Ernstson (C) 
Cecilia Albertsson (M) 
Agneta Nilsdotter (MP) 

1 (16)



Föredragningslista 
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1. Förslag till tidsplan

09:00-09:10  Upprop, protokollsjusterare, anmälan om frågor 
09:10-09:50  Övergripande ekonomi - Peter Hansson  
09:50-10:10  Ekonomi närsjukvård - Agnes Nyborg   
10:10-10:30  Paus 
10:30-10:50  Aktuellt från området - Lena Adolfsson   
10:50-11:15  Covid-19 - Jan Sundelius och Madelene Andersson   
11:15-11:45  Vaccinationer - Stellan Johansson/Annki Olsson    
11:45-12:05  Första linjen - Katrin Eriksson och Ylva Rosén  
12:05-13:00  Lunch 
13:00-13:40  Revision Hälsoval - Karolina Stridh och Katrin Eriksson    
13:40-14:25  Krav- och kvalitetsboken - Karolina Stridh 
14:25-14:45  Paus    
14:45-15:05  Aktuellt primärvård - Katrin Eriksson och Jan Sundelius 
15:05-15:25  Specifika samverkansrådet - Helena Svensson och Lena Adolfsson    
15:30-15:50  Medborgardialog - Hanna Turesson Berne 
15:50-15:55  Paus 
15:55-16:05  Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO - Eva Åkesson Enelo 
16:05-16:15  Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Eva Åkesson Enelo 
16:15-16:35  Beslut: Aktivitetsplan 2021 
16:35-16:45  Svar på anmälda frågor 
ca 16:45       Avslutning 

2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Fredrik Dahlberg (SD) med Ebba von 
Schèele (M) som ersättare.

3. Anmälan om frågor

Sammanfattning 
Rose-Marie Wilnerzon Thörns fråga från förra sammanträdet 2021-02-03 om långtids-covid 
och äldre med anledning av hur organisationen ser ut med två huvudmannaskap, regional 
och kommunal hälso- och sjukvård. 

4. Information

Sammanfattning 
1. Övergripande ekonomi - Peter Hansson
2. Ekonomi - Agnes Nyborg
3. Aktuellt från området - Lena Adolfsson
4. Covid-19 - Jan Sundelius och Madelene Andersson
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5. Vaccinationer - Stellan Johansson och Annki Olsson
6. Första linjen - Katrin Eriksson och Ylva Rosén
7. Revision Hälsoval - Karolina Stridh och Katrin Eriksson
8. Krav- och kvalitetsboken - Karolina Stridh
9. Aktuellt Primärvård - Katrin Eriksson
10. Specifika samverkansrådet - Helena Svensson och Lena Adolfsson/Katrin Eriksson
11. Medborgardialog - Tommy Larserö och Hanna Turesson Bernehed
12. Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO - Eva Åkesson Enelo
13. Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Eva Åkesson Enelo

5. Aktivitetsplan för 2021
Diarienummer: 21RS594 Föredragande: Charolotte Edberger och 

Eva Åkesson Enelo 

Förslag till beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   godkänna förslag till aktivitetsplan för 2021. 

Sammanfattning 
Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har 
till sitt förfogande för att bereda ärenden. Aktivitetsplanen för 2021 beskriver de uppdrag 
som beredningen fått genom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 
för året, vilka frågor och områden beredningen särskilt kommer att följa och planerade 
aktiviteter för årets sammanträden. Aktivitetsplanen ska betraktas som ett levande 
dokument, vars innehåll kan komma att ändras under året. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-03-10, aktivitetsplan för beredning

för närsjukvård 2021
 Aktivitetsplan för beredning för närsjukvård 2021

6. Svar på anmälda frågor
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Eva Åkesson Enelo 2021-03-10 Dnr: 21RS594 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Beredning för närsjukvård 

 

 

 

Aktivitetsplan för 2021 

Förslag till beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar  
 
att   godkänna förslag till aktivitetsplan för 2021. 

Sammanfattning 
Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden 
har till sitt förfogande för att bereda ärenden. Aktivitetsplanen för 2021 beskriver de 
uppdrag som beredningen fått genom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 
med budget för året, vilka frågor och områden beredningen särskilt kommer att följa 
och planerade aktiviteter för årets sammanträden. Aktivitetsplanen ska betraktas som 
ett levande dokument, vars innehåll kan komma att ändras under året. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Då förslag till beslut handlar om att godkänna aktivitetsplanen innebär det inga 
konsekvenser för dessa perspektiv.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Aktivitetsplan för 2021 
FöredragningPM 2021-03-10 

 

Lena Adolfsson  
Områdeschef område nära vård 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Eva Åkesson Enelo 2021-03-10 Dnr: 21RS594 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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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. 
 
Aktivitetsplanen för 2021 beskriver de uppdrag som beredningen fått genom hälso- och 
sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för året, vilka frågor och områden 
beredningen särskilt kommer att följa och planerade aktiviteter för årets sammanträden. 
Aktivitetsplanen ska betraktas som ett levande dokument, vars innehåll kan komma att 
ändras under året. 

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. 
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Beredning för närsjukvård ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

3. Uppdrag för 2021
Regionfullmäktige fastställer effektmål som ska visa vilken effekt som Region 
Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra med till nytta för invånarna 
och samhället. Nämnderna kan för sina organisationer fastställa specifika mål som 
gäller för nämndernas ansvarsområden. Nämnderna fastställer även uppdrag som 
gäller inom sina ansvarsområden. I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 
med budget för 2021 listas ett antal uppdrag som ges till beredningarna under hälso- 
och sjukvårdsnämnden, vilka följer nedan. 

Ur hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget, s 9: 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar får i uppdrag att: 
1. beakta målbild 2030 i verksamhetsplaneringsprocessen

2. följa processerna kring coronapandemin,

Hälso- och sjukvårdens beredning för närsjukvård får i uppdrag att: 

3. följa utvecklingen av ett mer likvärdigt arbetssätt runt SIP i syfte att skapa
trygghet för patienter med omfattande behov

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
och beredningen för närsjukvård får i uppdrag att: 

4. följa processen med att tillskapa pilotverksamhet för samordnat medicinskt
omhändertagande av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett
närsjukvårdsområde

Uppdragen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs i samråd med berörda 
beredningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att: 

5. Arbeta för att vården av äldre både i den akuta och långsiktiga vårdkedjan ska
förbättras i både vårdens övergångar och gentemot externa vårdgivare för att
öka kontinuitet och samordning. Detta kan ske genom att bl.a. utveckla
primärvårdens möjligheter till hembesök som ett förstahandsalternativ,
mobila lösningar som utgår från specialistvården som ett komplement, ge
möjligheter till direktinläggning på sjukhus och korttidsvård samt en
samordnad planering tillsammans med patient och anhörig.

6. Arbeta med att förstärka första linjen för arbetet med psykisk ohälsa hos barn
och unga
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7. Fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
vård, bl.a genom att införa den s-k. basplattan 

Tillsammans med förvaltningen för regional utveckling göra en översyn av 
regelverket kring resor till och från vården. 
 
Ur i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget, s. 11-12: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
och beredningen för närsjukvård får i uppdrag att: 

10. följa arbetet med produktions och kapacitetsplanering samt övrigt 
utvecklingsarbete av psykiatrisk vård för barn och unga vuxna inklusive 
förbättrad tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar   

Uppdragen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs i samråd med berörda 
beredningar. 
 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att: 

11. I enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med att fram åtgärder som 
möjliggör för primärvården att vara navet i en god nära och samordnad vård 

12. I enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med specialiserad och 
högspecialiserad vård, inkluderande bl.a. utvecklandet av 
traumaverksamheten och arbetet med trombektomi. 

13. Utveckla verksamhetsnära stödprocesser för att underlätta produktions- och 
kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov 

4. Prioriterade områden 2021 

4.1 Fokusområden 
Utifrån de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ger hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen och beredningarna kommer beredning för närsjukvård att 
prioritera följande områden under 2021: 

 Nära vård 
 Ekonomi 
 Tillgänglighet 
 Personalförsörjning 
 Coronapandemin 
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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
 Konkreta indikatorer i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan som

är relevanta för beredningens uppdrag

 Processerna kring coronapandemin
 Forskning gällande närsjukvårdsområdet och forskning om AI kopplat till

äldreforskning.

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 2021
Sammanträdesdag Ärenden och information Plats 
3 februari Beslut och beredning 

* Aktivitetsplan 2021 – beredning

Information 
* Information om situationen i regionen kring covid-19
* Medborgardialog
* Handlingsplan psykisk hälsa inför medborgardialog
*Aktuellt från verksamheten
*Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional
och lokal nivå

10 mars Beslut och beredning: 
*Aktivitetsplan 2021 – beslut

Information 
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* Information om arbetet kring pilotverksamhet för 
samordnat medicinskt omhändertagande av personer med 
komplexa funktionsnedsättningar  
* Information om Krav- och  
kvalitetsbok 2021 
* Övergripande bild av Region Örebro läns budget och 
ekonomi   
 *Aktuellt från verksamheten 
*Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional  
och lokal nivå 

April-maj Medborgardialog med beredning för 
psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

 

5 maj Beredning 
Inspel inför Hälso- och sjukvårds- 
nämndens verksamhetsplan 2022  
- beredning 
 
Information 
* Information om arbetet med uppdraget att utveckla 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård, bl.a  
genom att införa den s-k. basplattan 
* Första linjen för psykisk ohälsa hos barn och unga 
* Information om uppdrag kring arbetet med 
produktions och kapacitetsplanering samt övrigt 
utvecklingsarbete av psykiatrisk vård för barn och 
unga vuxna inklusive förbättrad tillgängligheten till 
neuropsykiatriska utredningar   

* Information om arbetet med SIP  
 

* Medborgardialog 
* Aktuellt från verksamheten 
* Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional 
och lokal nivå 
 

 

15 september Beslut och beredning: 
Inspel inför Hälso- och sjukvårds- 
nämndens verksamhetsplan 2022 - beslut 
 
Information  
* Information om uppdraget kring arbetet för att  
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vården av äldre både i den akuta och långsiktiga  
vårdkedjan ska förbättras i både vårdens övergångar  
och gentemot externa vårdgivare för att öka kontinuitet och 
samordning. 
* Information om forskning gällande närsjukvårdsområdet. 
* Information om forskning om AI kopplat till 
äldreforskning.  
 
* Medborgardialog (redovisning) 
* Aktuellt från verksamheten 
* Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional 
och lokal nivå 

20 oktober Beslut och beredning: 
Återrapportering av uppdrag  
från hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 – beredning 
Information 
* Övergripande bild av Region Örebro läns budget och 
ekonomi   
* Aktuellt från verksamheten 
* Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional  
och lokal nivå 
* Information om arbete med digitalisering och digital 
vårdcentral 
* Fördjupad information om arbetet med omställningen till 
nära vård 

 

17 november Beslut och beredning: 
* Återrapportering av uppdrag  
från hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 - beslut 
* Aktivitetsplan 2022 - beredning 
Information 
* Aktuellt från verksamheten 
* Aktuell information från nationell, sjukvårdsregional  
och lokal nivå 

 

6. 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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Förvaltningen ska rapportera om: 
 Ekonomi 
 Omställning nära vård 
 Bemanning, inklusive kostnader för inhyrd personal 
 Tillgänglighet inom närsjukvårdens olika delar (vårdcentraler, akutmottagningar 

med mera) 
 Medicinsk kvalitet 
 Produktion 
 Uppdraget att utveckla verksamhetsnära stödprocesser för att underlätta 

produktions- och kapacitetsplanering utifrån verksamhetens behov 

 Patientdelaktighet/samordning 
 Patientsäkerhet 
 Processerna kring coronapandemin 
 

 
Förvaltningen ska dessutom 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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