Kallelse

Sammanträde med:

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

Sammanträdesdatum: 2021-05-05
Tid: kl. 09:00-ca 17:00
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.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

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
Vakan

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. Tidsplan

Sammanfattning

08:15-08:45
09:00-09:10
09:10-09:30
09:30-09:50
09:50-10:30
10:30-10:50
10:50-11:15

11:15-11:35

11:35-12:05
12:05-13:00
13:00-13:55
13:55-14:25
14:25-14:40
14:40-15:00
15:00-15:30
15:30-15:40
15:40-16:10
16:10-16:20
16:20-16:25
16:25-16:55
16:55-17:00
ca 17:00

Ev gruppmöten
Upprop, protokollsjusterare, anmälan om frågor
Information: Ekonomi – Agnes Nyborg
Information: Aktuellt från området – Lena Adolfsson
Information: Aktuellt närsjukvård – Jan Sundelius och Katrin Eriksson
Paus
Information: Produktions- och kapacitetsplanering samt övrigt utvecklingsarbete av psykiatrisk vård för barn och unga vuxna inkl förbättrad tillgänglig
het till NP-utredningar - Ylva Rosén
Information: Uppföljning av uppdraget att utveckla hälsofrämjande och
sjukhusförebyggande vård, bland annat genom att inför den s k basplattan –
Kerstin Angergård
Information: Arbetet med SIP – Kristina Luhr, välfärd och hälsa och Elisabeth
Adamsson, Freja vc
Lunch
Information: Covid – Maria Gunnarsson, Eva Slätmo, Stellan Johansson och
Payam Caghafi
Information: Digitalisering, slutrapport, digitala mottagningen – Jan Sundelius
och Anders Swenson
Paus
Information: Digital handlingsplan – Jan Rosengren
Information: Medborgardialog – Tommy Larserö och Hanna Turesson Bernehed
Information: Aktuellt, sjukvårdsregionalt, lokalt – Eva Åkesson Enelo
Beslut: Motioner, 2 st - Gabriel Stenström
Paus
Beslut: Gemensamt sammanträde med beredning för psykiatri, habilitering och
hjälpmedel om Medborgardialogen
Beredning: Inspel inför hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022
Svar på anmälda frågor
Avslutning

2. Protokollsjustering

Förslag till beslut

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

4. Information
Sammanfattning

1. Ekonomi närsjukvård - Agnes Nyborg
2. Aktuellt från området - Lena Adolfsson
3. Aktuellt närsjukvård - Jan Sundelius och Katrin Eriksson
4. Produktions- och kapacitetsplanering samt övrigt utvecklingsarbete av psykiatrisk vård
för barn och unga vuxna inklusive förbättrad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar
- Ylva Rosén
5. Uppföljning av uppdrag att utveckla hälsofrämjande och sjukhusförebyggande vård, bl a
genom att införa den s k basplattan - Kerstin Angergård
6. Arbetet med SIP - Kristina Luhr, välfärd och hälsa och Elisabeth Adamsson från Freja
vårdcentral
7. Covid (PCR, vaccination, bokning, vårdplatser) - Maria Gunnarsson, Eva Slätmo, Stellan
Johansson och Payam Ceghafi
8. Digitalisering, slutrapport, digitala mottagningen - Jan Sundelius och Anders Swenson
9. Digital handlingsplan - Jan Rosengren
10. Medborgardialog - Tommy Larserö och Hanna Turesson Bernehed
11. Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt - Eva Åkesson Enelo
5. Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga med psykisk
ohälsa
Föredragande: Gabriel Stenström

Diarienummer: 20RS9186
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Vänsterpartiet att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar motionärens
uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa.
Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021
arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att förstärka
första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket
stor utsträckning kommer fungera på det sätt som beskrivs i motionen.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM BNV 210505 Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och
unga med psykisk ohälsa
Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
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Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk
ohälsa

6. Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
Föredragande: Gabriel Stenström

Diarienummer: 20RS9189
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett mobilt team skapas inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, samt att
första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är öppna
för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, oavsett om de
tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. Regionfullmäktige har avsatt 15
extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att förstärka ”första linjen” och starta en
gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter som
diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag möjlighet till
behandling i hemmet.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM BNV 210505, svar på motion om att resurser behöver stärkas inom
BUP och första linjen
Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första
linjen

7. Beslut: Gemensam temadag med beredning för psykiatri, habilitering och
hjälpmedel
Föredragande: Charlotte Edberger /Eva Åkesson Enelo

Diarienummer: 20RS6934
Förslag till beslut

Beredning för närsjukvård beslutar
att tillsammans med beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel ha en gemensam
temadag den 1 september 2021 kl 10:00-16:00.
Sammanfattning

Med anledning av medborgardialogen som nu genomförs bedömer beredning för
närsjukvård och beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att en gemensam
temadag för de båda beredningarna är nödvändig och är inplanerat den 1 september kl
10:00-16:00.

4 (32)

www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

Beslutsunderlag



FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-05-05, gemensamt sammanträde med
beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

8. Beredning: Inspel inför hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
2022
Underlag




Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2021
Aktivitetsplan 2021

9. Svar på anmälda frågor
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”En väg in” för barn och unga
med psykisk ohälsa
20RS9186
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2021-05-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9186

Organ

Beredning för närsjukvård

Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och
unga med psykisk ohälsa
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Vänsterpartiet att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar
motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp
mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges
verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin
tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam
ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer fungera på det sätt som
beskrivs i motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet i sig väntas inte få några konsekvenser ur de aktuella perspektiven, men den
verksamhetsutveckling som beskrivs i förslaget till svar väntas vara positiv för barns
möjligheter att få vård och stöd vid psykisk ohälsa.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet väntas inte få några ekonomiska konsekvenser.

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

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2021-05-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9186

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM angående svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och
unga med psykisk ohälsa
Svar på motionen
Motionen

Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-05-05

Dnr: 20RS9186

Anneli Mylly (V)

Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och
unga med psykisk ohälsa
Till Region Örebro län har kommit en motion om att skapa ”En väg in” för barn och
unga med psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med anledning av
förslaget lämna följande svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar motionärens uppfattning om att det behöver bli
enklare för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa. Detta är också en väsentlig
del i den handlingsplan för psykisk hälsa som Region Örebro län tagit fram
tillsammans med länets kommuner.
Även regionfullmäktige delar bedömningen och avsatte därför 15 extra miljoner i
verksamhetsplanen inför 2021 till detta ändamål. Primärvården och barn- och
ungdomspsykiatrin arbetar nu tillsammans för att med hjälp av detta extra
budgetanslag förstärka första linjens psykiatri och bygga upp en gemensam ingång –
”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer fungera på det sätt som
beskrivs i motionen.
Här ska olika verksamheter i nära samarbete kunna erbjuda allt från råd och stöd till
specialiserad barnpsykiatri. Ingången ska ha en låg tröskel och verksamheterna som är
kopplade hit ska med en gemensam vårdkedja kunna erbjuda det som är lämpligt stöd
eller behandling till den som söker hjälp. En del i detta utvecklingsarbete är också att
verksamheten Maria ungdom ska bli tillgänglig för unga med psykisk ohälsa och
riskbruk/beroende i hela länet.
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att motionen därmed ska anses vara
besvarad.
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Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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För Region Örebro län
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Svar på motion om att
resurser behöver stärkas inom
BUP och första linjen
20RS9189

12 (32)

www.regionorebrolan.se

1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2021-05-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9189

Organ

Beredning för närsjukvård

Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom
BUP och första linjen
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett mobilt team skapas inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, samt
att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, oavsett
om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. Regionfullmäktige har
avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att förstärka ”första linjen”
och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter som
diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag möjlighet
till behandling i hemmet.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2021-05-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9189

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet i sig väntas inte få några konsekvenser ur de aktuella perspektiven, men den
verksamhetsutveckling som beskrivs i förslaget till svar väntas vara positiv för barns
möjligheter att få vård och stöd vid psykisk ohälsa.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet väntas inte få några ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
Föredragnings-PM angående svar på motion om att resurser behöver stärkas inom
BUP och första linjen
Svar på motionen
Motionen
Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-05-05

Dnr: 20RS9189

Anneli Mylly (V)

Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom
BUP och första linjen
Till Region Örebro län har kommit en motion där Vänsterpartiet föreslår att ett mobilt
team skapas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i
länsdelarna när så behövs”, samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från
barn- och ungdomspsykiatrin. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med anledning av
motionen lämna följande svar:
Det finns många olika verksamheter inom Region Örebro län som arbetar för att
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. De flesta av dem finns inom barn- och
ungdomspsykiatrin och primärvården. I motionen beskrivs en del av de verksamheter
som finns inom primärvården. Synsättet inom Region Örebro län är att alla
verksamheter som är öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar
”första linjen”, oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar motionärens uppfattning om att resurserna för att
hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa totalt sett behöver stärkas. Bedömningen
delas även av regionfullmäktige som därför avsatte 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till detta ändamål. Pengarna ska i första hand användas för att
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård
och barn- och ungdomspsykiatri, alltså till hela ”första linjen”.
Det är viktigt att vården är jämlik i hela länet. Genom ett förstärka första linjen
kommer hjälp mot psykisk ohälsa att kunna erbjudas på fler platser än idag. Tilläggas
kan att både primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i allt större grad erbjuder
digitala besök. Detta bidrar till att jämlikheten ökar i ett geografiskt perspektiv, men
kan aldrig ensamt bli hela lösningen.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter
som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag
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Postadress
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (2)

möjlighet till behandling i hemmet.
Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen därmed ska anses vara besvarad.

För Region Örebro län
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Beslut: Gemensam temadag
med beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel
20RS6934
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Marita Jansson

2021-05-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6934

Organ

Beredning för närsjukvård

Gemensam temadag med beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel
Förslag till beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att tillsammans med beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel ha en
gemensam temadag den 1 september 2021 kl 10:00-16:00.
Sammanfattning
Med anledning av medborgardialogen som nu genomförs bedömer beredning för
närsjukvård och beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel att en gemensam
temadag för de båda beredningarna är nödvändig och är inplanerat den 1 september kl
10:00-16:00.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM BNV 2021-05-05, gemensamt sammanträde med beredning för
psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Lena Adolfsson
Områdeschef
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Beredning: Inspel inför hälsooch sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan 2022
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Regionkansliet, hs-stab

2020-11-25

Tjänsteanteckning

Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsplan med budget 2021 –
beredning för närsjukvård
Vid beredning för närsjukvårds sammanträde den 14 oktober 2020 genomfördes en
budgetdiskussion med syfte att lyfta frågor med beröring på närsjukvård att lämna
över som inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om verksamhetsplan
med budget för år 2021. Beredning för närsjukvård önskar med anledning av det att
framföra följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fortsatt omställning till nära vård


Utveckla samverkan mellan specialistvård, psykiatrisk vård och primärvård för att
få en helhetssyn kring patienten så att vårdkedjan fungerar hela vägen.



Utveckla samarbetet och samverkan med kommunerna och civilsamhället, samt
fortsätta satsningen på mobila lösningar som en viktig del i omställningen till nära
vård.



Skapa förutsättningar för att utveckla möjligheten till fast vårdkontakt på
vårdcentralerna, samt fortsätta att utveckla och satsa på fler digitala lösningar i
vården och en infrastruktur som stödjer användandet som en viktig del i
omställningen till nära vård.



Beredningen belyser att följsamheten i länet skiljer sig åt gällande användningen
av SIP (Samordnad Individuell Planering) på vårdcentralerna. Som en åtgärd
kommer en verksamhetsutvecklare för vårdcentralernas vårdsamordnare att
tillsättas. Ett uppdrag för verksamhetsutvecklaren blir att stödja en utveckling mot
ett mer likvärdigt arbetssätt runt SIP i syfte att skapa trygghet för patienter med
omfattande behov. Beredningen vill med anledning av det följa upp resultatet
under året.
Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Förbättra tillgängligheten till första linjen för personer som upplever psykisk
ohälsa.



Fortsatt utveckling av arbete för att på utvald vårdcentral pröva effekterna av
samordnat mottagande av vuxna personer med funktionsnedsättning.

Förstärka första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa


Förbättra tillgängligheten till första linjen för barn och unga vuxna vid upplevd
psykisk ohälsa, genom en förstärkt första linje i primärvården i samarbete med
psykiatrin – en väg in.



Förstärkt samverkan med kommunerna kring elevhälsan genom att regionen
bidrar med skolläkare och kurator enligt avtal till de kommuner som så önskar.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete


Satsa på att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i hela Region
Örebro län, med utgångspunkt i pågående arbete med Basplatta för
hälsofrämjande levnadsvanor inom hälso- och sjukvården i regionen, till exempel
levnadsvanemottagning och hälsosamtal.



Beredningen ser att det är viktigt att de hälsofrämjande insatserna sker i
samverkan med länets kommuner och civilsamhället.

Erfarenheter och utmaningar i närsjukvården gällande
covid-19


Det behöver finnas beredskap inför att situationen med den pågående pandemin
kommer fortsätta påverka närsjukvårdens verksamhet och budget troligen hela
2021.



Det behöver finnas en beredskap i regionen om att den pågående pandemin
kommer att föra med sig vårdbehov inom närsjukvården och även ta tillvara på de
erfarenheter som pandemin fört med sig.



Beredningen ser att det är angeläget att äldreomsorgen i länets kommuner ges
ökad tillgång till läkare i samverkan med närsjukvården.



Närsjukvården behöver rustas för att vara redo att vaccinera länsinvånarna mot
covid-19 när vaccin finns tillgängligt.
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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 hälsooch 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 hälsooch 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



4.3

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

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
3 februari

10 mars

Ärenden och information
Beslut och beredning
* Aktivitetsplan 2021 – beredning

Plats

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
Beslut och beredning:
*Aktivitetsplan 2021 – beslut
Information
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April-maj

5 maj

* 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
Medborgardialog med beredning för
psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Beredning
Inspel inför Hälso- och sjukvårdsnämndens 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 sjukvårdsnämndens 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.

20 oktober

17 november

6.

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

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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