
Protokoll 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Beredning för närsjukvård 

Tid 2021-09-15, kl. 09:00-14:45 

Plats Digitalt och konferensrum Almen, Eklundavägen 2 

Utses att justera Anna Ågerfalk 

Justeringens tid ...................................... 

Datum för anslags 
uppsättande ...................................... 

Datum för anslags 
nedtagande ...................................... 

Underskrift ...................................... 
Marita Jansson 

Förvaringsplats  Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro 

Protokollet omfattar §§19-25

Underskrifter 

Sekreterare ...................................... 
Marita Jansson 

Ordförande ...................................... 
Charlotte Edberger 

Justerande ...................................... 
Anna Ågerfalk 

Sida 1 av 14



Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Tjänstgörande ledamöter 
Charlotte Edberger (C) (ordförande) 
Gunnel Kask (S) (vice ordförande) 
Anna Ågerfalk (L) (2:e vice ordförande) 
Fredrika Jakobsen (S) 
Maria Lönnberg (M) 
Ebba von Scheele (M) 
Fredrik Dahlberg (SD) §§19-23 
Zaki Habib (S)  ersätter Johanna Svärd (S) 
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn (KD)  ersätter Markus Lundin (KD) 
Ingvar Ernstson (C) §§24-25 ersätter Fredrik Dahlberg (SD) 

Närvarande ersättare 
Ingvar Ernstson (C) §§19-23 
Agneta Nilsdotter (MP) §§21-25 

Övriga närvarande 
Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård 
Katrin Eriksson, biträdande områdeschef Område nära vård 
Jan Sundelius, samordnare Område nära vård del av §21 
Heléne Fredriksson, ekonom Område nära vård del av §21  
Eva Slätmo, strateg Område nära vård del av §21  
Karin Rudling, verksamhetschef neuro- och rehabiliteringsmedicinska 
kliniken del av §21  
Madelene Andersson, distriktsläkare områdesledning nära vård §21 
Elisabeth Adamsson, vårdsamordnare del av §21 
Karolina Stridh, chef staben hälso- och sjukvård del av §21 
Mats G Karlsson, områdeschef forskning och utbildning del av §21 
§21 Ylva Nilsagård, forskningsledare del av §21 
Camilla Eklöv, enhetschef första linjen barn och unga del av §21 
Eva Åkesson Enelo, utredare 
June Fors, nämndsekreterare 
Marita Jansson, nämndsekreterare
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Innehållsförteckning 

§19 Protokollsjusterare 
§20 Anmälan om frågor 
§21 Information 
§22 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 

2022, från beredning för närsjukvård 
§23 Svar på motion om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare 

i äldreomsorgen 
§24 Medborgardialog, beredning för närsjukvård 
§25 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 19 Protokollsjusterare

Beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   ordföranden och Anna Ågerfalk (L) justerar dagens protokoll med Fredrik 
Dahlberg (SD) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 29 september 2021. 
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 20 Anmälan om frågor

Sammanfattning 
Inga frågor anmäls. 
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 21 Information

Ekonomi 
Heléne Fredriksson redogör för det ekonomiska läget. Resultatet per mars visar på ett 
minusresultat på 91 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor sämre än föregående 
år. Vidare informeras om resultatfördelning, intäktsutveckling, nettoeffekten av 
Corona, ersättning för telefontillgänglighet, lönekostnader, lönekostnadsutveckling 
och hyrläkare. 

 Aktuellt från verksamheten 
Lena Adolfsson informerar om att rekryteringen av verksamhetschefer i det närmaste 
är klar. Lindesbergs lasarett och Geriatriska kliniken är ännu inte klara, men är 
förhoppningsvis det innan oktober månads slut.  

Katrin Eriksson och Jan Sundelius informerar om telefontillgängligheten för de 
regiondrivna vårdcentralerna. Vidare informeras om vårdgarantin, bedömning inom 
tre dagar. I juli klarade 16 av 29 vårdcentraler vårdgarantin.  

Postcovid 
Eva Slätmo och Karin Rudling informerar om det uppdrag som hälso- och sjukvårds-
ledningen gett som handlar om att kartlägga behovet av utredning och rehabilitering 
efter genomgången covid-19. Till och med maj månad har totalt 644 patienter 
diagnostiserats med postinfektiöst tillstånd efter covid-19 eller trötthetssyndrom efter 
virussjukdom och det är fler kvinnor än män som drabbats. Kartläggningen visar att 
vårdcentralerna anser sig klara de flesta patienter på primärvårdsnivå, men önskemål 
finns om att kunna remittera specifika fall till specialistvården. 

Covid-19 
Lena Adolfsson, Katrin Eriksson och Eva Slätmo informerar om aktuellt 
pandemiläge. I länet vårdas just nu två patienter på intensivvårdsplats och sju på 
avdelning samt ett barn på barnklinik. Det har varit smittutbrott på ett par 
äldreboenden i länet. 

När det gäller provtagningar har antalet analyser har ökat rejält, men andelen positiva 
är förhållandevis lågt. Deltavarianten dominerar. Cirka 90 procent av PCR-testningen 
sker via de kit som man själv hämtar i lådor utanför vårdcentralerna. Cirka 17 
personer arbetar med smittspårning under veckans alla dagar.  

Vaccinationsnoden Conventum Örebro har nu stängt, men övriga fyra noder behålls 
året ut. Vidare informeras om åtgärder och de extra satsningar som nu görs för att 
öka vaccinationstäckningen, exempelvis med genom att också erbjuda drop in, göra 
utskick till ovaccinerade och att ha ett par vårdcentraler som vaccinerar på kvällstid. 
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Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Äldrevården 
Madeleine Andersson informerar om vården av äldre i den akuta och långsiktiga 
vårdkedjan, vad vi ser idag och vilka utmaningar som finns. Behoven ser väldigt 
olika ut. Vidare informeras om övergångar, antal upprättade samordnade individuella 
planer (SIP), utskrivningsklara dagar, mobil sjukvård i länet, ett pågående 
pilotprojekt om direktinläggning på Tullhuset och samverkan med andra aktörer. 

Elisabeth Adamsson är vårdsamordnare sedan 1 mars och menar att helheten för 
patienten måste beaktas vid en samordnad individuell bedömning. Webbkollen är en 
del i en säker utskrivning, men även god samverkan är viktigt.  

Karolina Stridh redogör för en sammanställning av aktiviteter som genomförts under 
2020 för kroniskt sjuka och äldre patienter och talar om uppföljning och samverkan. 
Huvudfokus framåt är förbättrat omhändertagande av patienter med kroniska 
sjukdomar och förbättrad samverkan med kommunerna. Karolina ger några goda 
exempel på satsningar som redan genomförts.  

Forskning inom närsjukvård/äldreforskning inom området 
Mats G Karlsson informerar om Område forskning och utbildning, FoU, som är 
organisatoriskt placerad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och har ett 
regionövergripande uppdrag avseende forskning och utbildning inom det medicinska 
området. Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för uppdraget. Vidare 
redovisas fakta, exempelvis antal forskare, medarbetare, studenter och studentveckor. 

Ylva Nilsagård redogör för forskningsområdet nära vård, där bakgrunden till 
uppdraget är den statliga utredningen Samordnad utveckling för en god och nära 
vård. Vidare informeras om uppdraget, målbild med mera. Det handlar bland annat 
om att aktivt utveckla samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom 
Region Örebro län, Örebro Universitet och länets kommuner.  

Första linjen barn och unga psykisk ohälsa 
Camilla Eklöv och Katrin Eriksson informerar om arbetet med förändrings-
programmen En väg in - för barn och unga som söker för psykisk ohälsa (Område 
nära vård tillsammans med Område psykiatri) och Första linjen för barn och unga 
(Område nära vård). Camilla redogör för bakgrund, syfte, målbild och hur 
projektorganisationen är uppbyggd. En väg in planeras starta i mars 2022. 

Nationellt och sjukvårdsregionalt 
Eva Åkesson Enelo informerar om Sveriges kommuner och regioners hälso- och 
sjukvårdsrapport som kom i somras. Den visar bland annat att både den akuta och 
planerade vården i stor utsträckning kunnat upprätthållas under 2020, trots pandemin. 
Antalet vårdkontakter för läkare i primärvården är nästan lika många 2020 som under 
2019. Distanskontakterna inom primärvården har ökat kraftigt. Rapporten visar att 
invånarnas förtroende för vården har ökat under 2020.  

En forskare och hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i 
Region Örebro län, har studerat vad som kan förklara regionala skillnader inom 
hälso- och sjukvård och en rapport publicerades i början av september. I rapporten 
konstateras bland annat att det finns betydande skillnader mellan regionerna vad 
gäller både nyttjande av och kostnader för sjukvård. 
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Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Den 1 oktober kommer alla regioner redovisa för Samverkansnämnden var man 
befinner sig i arbetet med omställningen av nära vård. Vidare informeras om att 
Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige nu har inlett sitt arbete. Det övergripande 
målet med rådets verksamhet är att effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- 
och sjukvården samt tandvården.  
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 22 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
med budget 2022, från beredning för närsjukvård 
Diarienummer: 21RS7967 

Sammanfattning 
Beredning för närsjukvård har lyft ett antal frågor inom området nära vård med syfte 
att lämna över som inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om 
verksamhetsplan med budget för år 2022. Inspelen är indelade i kategorierna fortsatt 
omställning till nära vård, förstärka första linjen vid psykisk ohälsa, förebyggande 
och hälsofrämjande arbete samt covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för år

2022 från beredning för närsjukvård
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-09-15, inspel till hälso- och

sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget 2022, från beredning för
närsjukvård

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo 
beslutsunderlaget. 

Yrkande 
Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till inspel med 
tilläggsyrkanden enligt bilaga § 22. 

Charlotte Edberger (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Anna 
Ågerfalks (L) tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anna Ågerfalks (L) tilläggsyrkanden 
och finner att beredning för närsjukvård beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot beredningens beslut till förmån för 
sina egna tilläggsyrkanden.  
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Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   godkänna och överlämna inspelen till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut 
om verksamhetsplan med budget 2022. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område nära vård 
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Yrkade 
Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhetsplan med budget för år 2022 

I samband med arbetet för nära vård behöver de nuvarande arbetssätten utvärderas. De politiska 
målsättningarna inom primärvården riskerar att vara mer av ett hinder än ett hjälpmedel för 
primärvårdens medarbetare. Den målrelaterade ersättningen behöver därför utvärderas om den ger 
den önskade effekten på hälsan för länets invånare kopplat till vårdcentralernas resultat med att nå 
upp till satta mål.   

På samma sätt behöver egenmakten inom vården öka och tillgången till fast läkarkontakt behöver 
bli en självklarhet. Genom 1177 är det i andra regioner möjligt att idag välja sin fasta läkarkontakt. 
Den möjligheten bör inte vara omöjligt att implementera i Region Örebro län.  

DÄRFÖR YRKAR JAG PÅ ATT FÖLJADE PUNKTER FÖRS IN I 
BEREDNINGENS INSPEL UNDER RUBRIKEN FORTSATT OMSTÄLLNING 
TILL NÄRA VÅRD´:  

 Påbörja en utvärdering av de målrelaterade ersättningarnas effekt inom primärvården

 Utveckla samarbetet med 1177 om möjigheten att digitalt välja en fast läkarkontakt.

För Liberalerna 

Anna Ågerfalk 
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Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 23 Svar på motion om att stärka tillgången och tillgängligheten
till läkare i äldreomsorgen 
Diarienummer: 20RS12715 

Sammanfattning 
Ola Karlsson (M) har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige 
ska besluta att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det 
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna 
konsultera en specialistläkare. Det pågår nu förändringsarbete på flera plan gällande 
regionens insatser inom området. Regionen arbetar även med att förstärka 
hemsjukvården genom mobila närsjukvårdsteam. Det pågår också arbete med att 
möjliggöra digital informationsdelning mellan länets kommuner och regionen samt 
digitala kontaktvägar och tjänster för länsinvånarna. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-09-15, svar på motion tillgång

och tillgänglighet läkare i äldreomsorg
 Svar på motion tillgång och tillgänglighet läkare äldreomsorg

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden 
föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område nära vård 
Regional utveckling, Område välfärd och folkhälsa 
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Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 24 Medborgardialog, beredning för närsjukvård
Diarienummer: 21RS8169 

Sammanfattning 
Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering samt beredningen för 
närsjukvård har under maj och juni 2021 genomfört medborgardialoger med 
ungdomar i åldern 18-25 år om psykisk ohälsa. Syftet med medborgardialogerna har 
varit att få kunskap om hur ungdomar funderar kring psykisk ohälsa men också få 
förslag på förbättringsåtgärder inom den nära vården och psykiatrin. 

Medborgardialogerna har genomförts på olika digitala plattformar. Sammanlagt har 
det varit 19 videomöten med 48 personer, varav 31 flickor och 17 pojkar. 
Intervjuerna har baserats på en samtalsguide där följdfrågor har varit en viktig del. 

En rapport av medborgardialogen har sammanställts. Alla deltagare är anonyma i 
rapporten. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-09-15, medborgardialog
 Sammanfattning av medborgardialog med ungdomar kring psykisk ohälsa våren

2021

Beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   överlämna rapporten om medborgardialogen till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för närsjukvård Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

§ 25 Svar på anmälda frågor

Sammanfattning 
Inga frågor anmäldes. 
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