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Sammanträdesdatum
2021-11-17

Tjänstgörande ledamöter
Charlotte Edberger (C) ordförande
Gunnel Kask (S) vice ordförande
Anna Ågerfalk (L) 2:e vice ordförande
Fredrika Jakobsen (S)
Markus Lundin (KD)
Ebba von Scheele (M)
Zaki Habib (S) ersätter Johanna Svärd (S)
Ingvar Ernstson (C) ersätter Fredrik Dahlberg (SD)
Agneta Nilsdotter (MP) ersätter Maria Lönnberg (M)
Övriga närvarande
Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård §§37-38, del av §39, §40
Katrin Eriksson, bitr områdeschef Område nära vård
Martin Widlund, bitr områdeschef Område nära vård §§37-38, del av §39, §40
Jan Sundelius, samordnare Område nära vård del av §§37-38, del av §39, §40
Daniel Berglund, utvecklingsledare Regional utveckling del av §39
Agnes Nyborg, områdesekonom del av §39
Stellan Johansson, projektledare del av §39
Ylva Rosén, verksamhetschef Område nära vård söder del av §39
Michaela Larsson, utredare §42
Eva Åkesson Enelo §§37-41, §§43-45
Marita Jansson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45

Protokollsjusterare
Anmälan om frågor
Information
Anmälnings- och meddelandeärenden
Gemensamt sammanträde med beredning för somatisk specialistvård
och högspecialiserad vård
Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi,
ortopedi och urologi mellan kl. 21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
Återrapportering av uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Aktivitetsplan 2022
Svar på anmälda frågor
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§ 37

Sammanträdesdatum
2021-11-17

Protokollsjusterare
Beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att ordföranden och Ebba von Schéele (M) justerar dagens protokoll med Anna
Ågerfalk (L) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 1 december 2021.
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Sammanträdesdatum
2021-11-17

Anmälan om frågor
Sammanfattning
Ingvar Ernstson frågar om psoriasispatienter erbjuds fotvård.
Zaki Habib frågar om avvikelserapportering vid vaccinationer.
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Sammanträdesdatum
2021-11-17

Information
Aktuellt från verksamheten
Lena Adolfsson informerar om nuläge gällande Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
omorganisation. Martin Widlund är ny biträdande områdeschef och kommer från
årsskiftet ha processansvaret för sjukhusverksamheten, medan biträdande
områdeschef Katrin Eriksson har processansvaret för primärvård.
Katrin informerar om att rekrytering av vårdcentralschefer pågår i Karlskoga,
Hällefors och Örebro. I Askersund och Hallsberg konverteras enhetschefstjänster till
vårdcentralschefstjänster. Vidare informeras om att en risk- och konsekvensanalys
startas för Samtalsmottagning.
Jan Sundelius informerar om telefontillgängligheten för de regiondrivna
vårdcentralerna, antal besvarade samtal samt hur det ser när det gäller vårdgarantin.
Vårdgarantin per september ligger på 78 procent, medan riktvärdet är 85 procent.
Ekonomi
Agnes Nyborg informerar om det ekonomiska läget och budgetförutsättningar för
budgetarbetet 2022. Prognosen för hälso- och sjukvårdens resultat är minus 400
miljoner kronor år 2021, varav nära vård står för minus 75 miljoner kronor.
Nationella medel väntas för att förstärka med läkare på äldreboende och i
hemsjukvården.
Tillsammans för alla barns bästa, TABB
Daniel Berglund redogör för projektet Tillsammans för alla barns bästa, TABB,
vilket handlar om att utveckla samordning och ansvarsfördelning mellan skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård för att kunna arbeta mer effektivt mot det
växande behovet hos barn och unga. I ett delprojekt som testar den så kallade
Skottlandsmodellen deltar Askersund, Degerfors, Örebro och Nora.
Etikrådet
Informationspunkten om Etikrådet utgår.
Vaccinationer covid-19
Katrin Eriksson och Stellan Johansson informerar om hur arbetet går med
vaccinationsuppdraget för covid-19. Arbetet med att vaccinera 12-15-åringar pågår,
liksom vaccinering med tredje dosen för de grupper som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar. Totalt har cirka 460 000 doser getts i länet. Av länets 20-29-åringar
är 30 procent ännu inte vaccinerade. Avtalen för noderna i Karlskoga, Lindesberg
och Hallsberg har förlängts till sista januari 2023.
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Område nära vård söder
Ylva Rosén är sedan september verksamhetschef i Område nära vård söder. Ylva
informerar om aktuellt läge när det gäller tillgänglighet och bemanning, åtgärder på
lång och kort sikt, utmaningar och möjligheter.
Vidare informeras om mottagningen för psykisk ohälsa för barn och unga som är
under uppbyggnad. Mottagningen ska ligga i Kumla och organisatoriskt ligga i
Område nära vård söder. Mottagningen vänder sig till barn och unga i hela länet och
ska kunna erbjuda råd och stöd, hälsofrämjande insatser samt behandling vid lindrig
till måttlig psykisk ohälsa. Startdatum är den 21 mars 2022.
Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt
Eva Åkesson Enelo informerar om att regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss
för primärvården som handlar om val av vårdgivare, listning, fast läkarkontakt,
digital listningstjänst med mera. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Vidare informeras om att Socialstyrelsen fattat beslut om fyra högspecialiserade
områden som läggs ut till ett antal enheter i landet. Region Örebro län har inte sökt
något av dessa områden.
Den 18 november uppmärksammar Region Örebro län Antibiotikadagen genom
information i kanaler som Facebook och digitala skärmar.
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Sammanträdesdatum
2021-11-17

Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS10338
Sammanfattning
Meddelandeärende:
1. Klagomål om avsaknad av fast läkarkontakt, dokument från Patientnämnden
2. Protokollsutdrag Patientnämnden, klagomål om avsaknad av fast läkarkontakt
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-11-17, anmälnings- och
meddelandeärenden
 Meddelandeärende - PN Klagomål om avsaknad av fast läkarkontakt i
primärvården
 Meddelandeärende - Klagomål på avsaknad av fast läkarkontakt
Beslut
Beredning för närsjukvård vård beslutar
att godkänna redovisningen.
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Sammanträdesdatum
2021-11-17

Gemensamt sammanträde med beredning för somatisk
specialistvård och högspecialiserad vård
Diarienummer: 21RS8762
Sammanfattning
Den 24 januari 2022 planerar beredning för närsjukvård att genomföra ett gemensamt
sammanträde med beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, i
syfte att följa upp det gemensamma sammanträde som ägde rum hösten 2020 med
tema omställning till nära vård.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-11-17, gemensamt
sammanträde med beredning för somatisk specialistsjukvård och
högspecialiserad vård
Beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att den 24 januari 2022 genomföra ett gemensamt sammanträde med beredning för
somatisk specialistvård och högspecialiserad vård.
Skickas till
Regionkansliet, nämndadministrationen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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Sammanträdesdatum
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Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för
kirurgi, ortopedi och urologi mellan kl. 21.00-07.30 vid
Lindesbergs lasarett
Diarienummer: 21RS5471
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår en återöppning av primärjourslinjen vid Lindesbergs lasarett mellan kl.
21.00-07.30.
En uppföljning av de förändrade jourlinjerna på Lindesbergs lasarett har genomförts
och har föranlett att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram förslag på
åtgärder och utvecklingsarbete för att förbättra invånarnas tillgänglighet till
akutsjukvård nattetid.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 28 oktober att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra de förändringar av arbetssätt och
förstärkningar för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-11-17, Svar på
medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi, ortopedi och
urologi mellan kl. 21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
 Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi, ortopedi
och urologi kl. 21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
 Medborgarförslag om att återöppna primärjouren vid Lindesbergs lasarett
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
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanträdesdatum
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Återrapportering av uppdrag till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer: 21RS9518
Sammanfattning
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för år 2021 tilldelas
hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag, som ska göras i samråd med
berörda beredningar. De uppdrag som beredning för närsjukvård berörs av redovisas
i återrapporteringen tillsammans med en kort redogörelse för vad beredningen
genomfört i enlighet med uppdraget. Pandemin har även under detta år, i stor
omfattning, påverkat förvaltningens arbete och har också på flera sätt påverkat
beredningens sammanträden.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning för närsjukvård 2021-11-17, återapportering av
uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Återrapportering av uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2021, beredning
för närsjukvård
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Beslut
Beredning för närsjukvård beslutar
att godkänna och överlämna rapportering av uppdrag för år 2021 till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
Regionkansliet

Sida 11 av 13

Protokoll
Beredning för närsjukvård

§ 44
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Aktivitetsplan 2022
Sammanfattning
Beredning för närsjukvård bereder aktivitetsplanen för 2022, vilken beslutas vid
sammanträdet den 9 februari 2022.
Underlag
 Aktivitetsplan för år 2022 - Beredning för närsjukvård
 Inspel från beredningen - Aktivitetsplan 2022
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
underlaget.
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Svar på anmälda frågor
Katrin Eriksson svarar på frågan om fotvård för psoriasispatienter och de erbjuds inte
fotvård, utan det är endast diabetespatienter som får erbjudande om det.
Katrin Eriksson svarar på frågan om avvikelsehantering vid vaccinationer och det
finns tydliga rutiner för det.
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