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Tjänstgörande ledamöter
Charlotte Edberger (C) (ordförande)
Gunnel Kask (S) (vice ordförande)
Anna Ågerfalk (L) (2:e vice ordförande) §§26-35
Johanna Svärd (S)
Fredrika Jakobsen (S)
Markus Lundin (KD)
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn (KD) ersätter Fredrik Dahlberg (SD)
Cecilia Albertsson (M) ersätter Maria Lönnberg (M)
Agneta Nilsdotter (MP) ersätter Ebba von Scheele (M)
Närvarande ersättare
Zaki Habib (S)
Ingvar Ernstson (C)
Övriga närvarande
Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård
Katrin Eriksson, bitr områdeschef Område nära vård
Michaela Larsson, utredare
Marita Jansson, nämndsekreterare
Gabriel Stenström, utredare del av §28, §34
Jan Sundelius, samordnare Område nära vård del av §28
Göran Thörn, utredare närsjukvård norr ledningsstöd del av §28
Sara Pätsi, verksamhetsutvecklare del av §28
Agnes Nyborg, områdesekonom del av §28
Peter Hansson, ekonomichef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen del av §28
Ingemar Ångman, områdeschef Regional utveckling Välfärd och folkhälsa
del av §28
Malin Duckert Ek, Projektledare, Välfärd och folkhälsa del av §28
Ulrica Vidfelt, verksamhetschef närsjukvård norr del av §28
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Innehållsförteckning
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36

Protokollsjusterare
Anmälan om frågor
Information
Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt
TBE-vaccin
Beredningsärende: Återrapportering av uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnden 2021
Svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till
akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor
och arbetsterapeuter alla ska vara anställda inom landstinget
Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19
Beredning för närsjukvårds sammanträdesdatum 2022
Svar på anmälda frågor
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§ 26

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Protokollsjusterare
Beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att ordföranden och Cecilia Albertsson (M) justerar dagens protokoll med Anna
Ågerfalk (L) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 3 november 2021.
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§ 27

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Anmälan om frågor
Frågor som ställts gällande vaccin besvaras av biträdande områdeschef Katrin
Eriksson under informationspunkten om vaccinationer.
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§ 28

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Information
Aktuellt från verksamheten
Lena Adolfsson informerar om nuläge gällande Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
omorganisation samt om uppdraget gällande förstärkt akut närsjukvård i norra
länsdelen.
Jan Sundelius ger en samlad uppföljning om telefontillgängligheten för de regiondrivna vårdcentralerna. Vidare informeras om vårdgarantin, där Region Örebro län
sammantaget under året följt det nationella riktvärdet. I augusti låg dock Region
Örebro län strax under det nationella riktvärdet.
Vaccinationer
Katrin Eriksson informerar om vaccinationer, både när det gäller mot covid-19 och
mot den årliga influensan. Genom informationen ges svar på frågor som ledamöterna
framfört i förväg. Bland annat redogörs för nuvarande vaccinationsorganisation,
vilka vaccin som ges och till vilka, vilka extrainsatser som är planerade och hur det
fortsatta samarbetet ser ut i länet. Personer över 80 år är först ut med att få en tredje
dos. Barn fyllda 12 år, upp till 15 år, kommer att erbjudas vaccin. Influensavaccinet
kommer att börja ges i november och information ges om turordning. Vaccinationen
är kostnadsfri för alla medarbetare.
Arbete med digitalisering
Göran Thörn och Sara Pätsi informerar om vad som pågår när det gäller digitalisering inom Område nära vård. Symptombedömning och hänvisning är en del av
programmet Första linjens digitala vård och går ut på att det ska vara digitalt när det
går och fysiskt när det behövs, ge förbättrad tillgänglighet och arbetsmiljö samt
effektivisera användningen av vårdens resurser. Det redogörs för hur ett flöde skulle
kunna se ut i första linjens digitala vård, vilken kommer att vara en del av 1177.
Enligt tidsplan ska detta kunna komma igång i vår. Vidare informeras om ett
pilotprojekt om egenmonitorering vid hjärtsvikt samt om ett projekt om ett digitalt
sårcentrum.
Digitala vårdcentralen
Jan Sundelius informerar om vårdcentralernas digitala mottagning, vilken drevs i
projektform från början av 2019 fram till våren 2021 och är nu en permanent
verksamhet i Område nära vård. Besöken har ökat från föregående år när det gäller
läkare, psykolog och kurator, medan besöken minskat när det gäller tobaksavvänjning. Den dominerande besöksorsaken är hudåkommor, cirka 50 procent.
Medelåldern på sökande är 34 år.
Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården
Gabriel Stenström informerar om det översynsarbete som gjorts gällande avgifter
inom Region Örebro län inför 2022 och redogör för förslaget samt hur tidsplanen ser
ut. Avgifterna börjar gälla från och med den 15 januari 2022.
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Ekonomi närsjukvård
Agnes Nyborg redogör för det ekonomiska läget inom Område nära vård. Resultatet
per den sista september visar på ett underskott på 102 miljoner kronor. Vidare
informeras om statliga bidrag för pcr-provtagningar, patientavgifter, målrelaterade
avgifter, ersättningar för telefontillgänglighet, lönekostnadsutveckling samt
hyrläkarkostnader.
Övergripande bild av Region Örebro läns budget
Peter Hansson ger en övergripande bild över hälso- och sjukvårdens ekonomi,
produktion, tillgänglighet, resultat per den sista augusti samt prognos. Vidare
informeras om budget 2022 och läget när det gäller utvecklingsarbeten inom
ekonomi- och produktionsstaben. Helårsprognosen visar på ett underskott på cirka
400 miljoner kronor.
Fördjupad information om arbetet med omställningen till nära vård
Jan Sundelius, Ingemar Ångman och Malin Duckert Ek ger en fördjupad information
om arbetet med omställningen till nära vård, bland annat när det gäller
processen, länsgemensamma aktiviteter, målbildsarbetet och den överenskommelse
som ska göras. Vidare informeras om ekonomi, ett nytt digitalt system och arbetet
med en gemensam kompetensförsörjningsplan.
Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt
Michaela Larsson informerar om att slutbetänkandet av utredningen En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga nu har lämnats över till
regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och
ungas hälsa. Utredningen visar att kvalitetsregister är nödvändigt för att säkra
kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna, vilket Region Örebro län lyfte i sitt
yttrande gällande delbetänkandet.
Samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige har godkänt föreslagen
Cancerplan 2022-24, Utvecklingsplan för cancervården inom Sjukvårdsregion
Mellansverige, och rekommenderar sjukvårdsregionens regioner att godkänna
densamma. Även budgetarna för alla gemensamt finansierade verksamheter är
beslutade. Regionala vårdkompetensrådet håller på att ta fram en aktivitetsplan för
2022 i relation till den regeringstillsatta Nationella vårdkompetensrådets
aktivitetsplan, där förslag till fokusområden är verksamhetsförlagd utbildning,
fortbildning, stimulerande och integrerande av klinisk forskning samt God och nära
vård.
Michaela Larsson informerar om Region Örebro läns nya avtal för specialiserad
öppenvård som tecknats med Capio Läkargruppen AB. Avtalet gäller från den
1 april 2022 till den 31 mars 2026 med möjlighet till förlängning 2+2 år.
Vidare informeras om att kvalitetskonferensen för svensk habilitering kommer att
äga rum i Örebro den 12-13 september 2024.
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Närsjukvård norra länsdelen
Ulrica Vidfelt är verksamhetschef för Region Örebro läns sex vårdcentraler i norra
länsdelen. Hon informerar om verksamheten, bemanning läkare/hyrläkare, lönekostnader, tillgänglighet med mera.
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§ 29

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för
äldre
Diarienummer: 20RS12471
Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson
(MP) att Region Örebro län erbjuder personer över 60 år gratis vaccin mot bältros,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka om det finns andra
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination
kostnadsfritt.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att det på nationell nivå
pågår en utvärdering av det nya vaccin som under förra året introducerades. Därför
görs bedömningen att ingen ändring för närvarande ska göras och att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-10-20, svar på motion om
gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.

Yrkanden
Agneta Nilsdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att beredningen
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Agneta Nilsdotter (MP) reserverar sig mot beredningens beslut till förmån för
motionen.
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Beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413
Sammanfattning
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBEvaccin för barn och unga upp till 19 år.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att avgiften för TBE-vaccin
till barn är subventionerad i Region Örebro län och bland de lägsta i landet. I
förslaget framgår också att det kan finnas skäl att öka subventionen för att kunna
sänka patientavgiften om sjukdomen blir vanligare i Örebro län än den är idag. Innan
en förändring görs behöver dock en analys göras kring vilken åldersgrupp som det
finns störst behov av att ändra avgiften för, enligt förslaget till svar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-10-20, svar på motion om att
ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden föreslå
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 31

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Beredningsärende: Återrapportering av uppdrag från hälsooch sjukvårdsnämnden 2021
Sammanfattning
Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden angående uppdrag för 2021
beslutas vid sammanträdet den 17 november.

Beslutsunderlag
•

Återrapportering av uppdrag till hälso och sjukvårdsnämnden 2021

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela Larsson underlaget.
Beredningen enades om att ändra texten under punkt 2 i underlaget, gällande
uppdraget att följa processerna kring coronapandemin, till att det inte bedöms vara
helt klart vid årets slut.
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till
akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Diarienummer: 21RS4982
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår att ammande kvinnor ska ha tillgång till en bröstpump på akutmottagningen
på Karlskoga lasarett.
Akutmottagningen på Karlskoga lasarett har köpt in en manuell bröstpump och det
finns att tillgå en bröstpump vid behov på samtliga akutmottagningar inom Region
Örebro län.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård, 2021-10-20, svar på
medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till akutmottagningen på
Karlskoga lasarett
 Svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till akutmottagningen på
Karlskoga lasarett
 Medborgarförslag om bröstpump på akuten i Karlskoga
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela Larsson
beslutsunderlaget.

Beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att anse medborgarförslaget besvarat i och med att en bröstpump har köpts in.
Skickas till
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 33

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare,
sjuksköterskor och arbetsterapeuter alla ska vara anställda
inom landstinget
Diarienummer: 21RS3080
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår att kommunernas läkare, sjuksköterskor samt arbetsterapeuter ska bli
anställda av landstinget. Detta med anledning av att det är för mycket vård inom
kommunen.
Region Örebro län och länets kommuner har ett delat ansvar, enligt lag, att svara för
hälso- och sjukvård till länets invånare. Då hälso- och sjukvårdsansvaret är delat
krävs det en bred samverkan parterna emellan för att länets invånare ska kunna
erbjudas en god och nära vård. Sedan lång tid tillbaka finns det en uppbyggd struktur
för samverkan såväl länsövergripande som på länsdelsnivå.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-10-20, svar på
medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter
alla ska vara anställda inom landstinget
 Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter alla ska vara anställda inom landstinget
 Medborgarförslag, socialförvaltning och landsting
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela Larsson
beslutsunderlaget.
Beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 34

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19
Diarienummer: 21RS418
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Region Örebro län startar ett
centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19.
Region Örebro län har sedan våren 2021 arbetat för att skapa en struktur för hur
vården ska följa upp och erbjuda rehabilitering till patienter med postcovid. Arbetet
har resulterat i att det nu finns arbetssätt för ett likvärdigt omhändertagande inom
primärvården och planering för en ny mottagning inom specialistsjukvården.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Beredning för närsjukvård 2021-10-20, svar på
medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för rehabilitering av
långtidssjuka efter covid-19
 Medborgarförslag, rehabcentrum i länet för covid-19 patienter
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredarna Michaela Larsson och
Gabriel Stenström beslutsunderlaget.
Beslut
Beredning för närsjukvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 35

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Beredning för närsjukvårds sammanträdesdatum 2022
Diarienummer: 21RS8762
Sammanfattning
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för beredning för närsjukvård.
Beslutsunderlag
 Beredning för närsjukvårds sammanträdesdatum 2022
Beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att beredningens ordinarie sammanträden ska äga rum
onsdagen den 9 februari
onsdagen den 9 mars
onsdagen den 11 maj
onsdagen den 14 september
onsdagen den 19 oktober
onsdagen den 23 november
Skickas till
Beredningens ledamöter och ersättare
Ansvariga tjänstepersoner
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Svar på anmälda frågor
Sammanfattning
Frågor om vaccin har besvarats under informationspunkten.
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