Kallelse

Sammanträde med:

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
Sammanträdesdatum: 2020-05-28
Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Konferensrum Almen, Eklundavägen 2
Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti, kl 08.15-09.00
Följande lokaler är bokade:
(S), (KD), (C) Almen, Eklundavägen 2
(M), (L) Boken, Eklundavägen 2 (MP) ansluter enligt överenskommelse
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Maria Boström,
maria.bostrom2@regionorebrolan.se, 019-602 72 52. Du som är ersättare
meddelar om du kommer att närvara.
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.
Mot bakgrund av rådande pandemi, och det beslut som regionfullmäktige har
fattat om möjlighet till distansmöten, kommer det att vara möjligt att delta i
sammanträdet på distans.
Ledamot/ersättare som önskar delta på distans ska anmäla det till
nämndsekreteraren senast två dagar i förväg.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ewa Sundkvist (KD), ordförande
Azra Prepic (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Kent Gustafsson (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Ingvar Ernstson (C)
Linda Brunzell (M)
Birgitta Malmberg (L)
Patrik Nyberg (SD)

Ellen Leijen (S)
Erica Gidlöf (KD)
Anna Gunnarsson (C)
Monika Klockars (M)
Andreas Tranderyd (MP)
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Tidplan

09.00-09.10 Mötet öppnas, upprop, protokollsjustering, anmälan av frågor
09.10-09.15 Beslut: Gemensamt sammanträde med beredning för närsjukvård
09.15-12.00
Lägesrapport corona
Aktuellt från verksamheten
Aktivitetsplan
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt - Ted Rylander
Svar på anmälda frågor
12.00 Mötet avslutas
2. Protokollsjustering

Beredning för somatisk specialistvård samt högspecialiserad vård beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Ulrika Björklund (M) med Patrik
Nyberg (SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 11 juni 2020.
3. Anmälan av frågor

4. Gemensamt sammanträde med beredning för närsjukvård
Diarienummer: 19RS7266
Förslag till beslut

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård beslutar
att tillsammans med beredning för närsjukvård ha ett gemensamt sammanträde den 23
oktober 2020 klockan 09.00-12.00.
Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan tilldelas Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen göras i
samråd med berörda beredningar.
Flera av uppdragen är relevanta för både beredning för somatisk specialistvård och
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högspecialiserad vård och beredning för närsjukvård. Därför bedöms ett gemensamt
sammanträde för de båda beredningarna vara nödvändigt. Enligt förslaget ska det
genomföras den 23 oktober 2020 klockan 09:00-12:00.
5. Information

1. Lägesrapport corona - Gustav Ekbäck
2. Aktuellt från verksamheten - Gustav Ekbäck
3. Aktivitetsplan - Ted Rylander
4. Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt - Ted Rylander

Underlag



Aktivitetsplan 2020

6. Svar på anmälda frågor
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1.

Inledning

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 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.

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 somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård är att:
• främja en positiv utveckling av den somatiska specialistvården samt
högspecialiserad vård som finns inom regionen,
• möta och utveckla samarbete med andra aktörer och medborgare avseende
regionens specialiserade sjukvård,
• medverka vid implementering och förankring av beslut, samt att
• föra dialog och följa den somatiska specialistvården samt högspecialiserade
vård som finns och är organiserad inom Region Örebro län samt med de
landsting och regioner som man samverkar med i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård ska bestå av 9
ledamöter och 5 ersättare.
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3.

Uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnden 2020

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan tilldelas Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag. Uppdragen ska enligt verksamhetsplanen
göras i samråd med berörda beredningar. Uppdragen redovisas nedan, uppdelade i de
tre perspektiv som hela Region Örebro läns verksamhetsplaneprocess är uppbyggd
kring: Invånare och samhälle, process samt resurs.
Perspektivet invånare och samhälle beskriver de viktigaste målsättningarna för
Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska
tillgodoses på bästa sätt samt hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar
ska tas tillvara. Perspektivet process beskriver strategier för Region Örebro läns
arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle
ska kunna uppfyllas. Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser
tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Perspektivet
resurs innehåller också hur Region Örebro län genom ständiga förbättringar och
kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en
ekonomi som ger handlingsfrihet.

3.1

Invånare och samhälle

3.1.1 Att förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utveckla samarbetet och
tydliggöra gränsytan i samarbetet med kommunerna och civilsamhället kring
förebyggande åtgärder. Uppdraget innefattar även att i samverkan med länets
kommuner ta fram konkreta förslag på ett förändrat gränssnitt/avtal när det
gäller hur rehabiliteringsresurser i form av fysioterapeuter och
arbetsterapeuter ska organiseras för att skapa bra förutsättningar för
öppenvårdsinsatser.
3.1.2 Att arbeta med insatser för en mer personcentrerad vård med
ökad delaktighet
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av
vårdprocesser för utsatta patientgrupper.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med
omställning till nära vård.
3.1.3 Att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet för invånarna
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat medicinskt omhändertagande
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3.2

av personer med komplexa funktionsnedsättningar inom ett
närsjukvårdsområde.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med att
styra vårdflöden enligt principen för BEON (bästa effektiva
omhändertagandenivå) för att frigöra kompetens och öka tillgängligheten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utveckla former för
digital kontakt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram
åtgärder som möjliggör för primärvården att vara navet i en god, nära och
samordnad vård.

Process

3.2.1 Att utveckla hälso- och sjukvårdens effektivitet inklusive
samordning och prioritering:
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag för
verksamhetsförändringar utifrån de slutsatser som presenterats i den
utvärdering av Hälso- och sjukvårdens organisation som gjorts under 2019.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att effektivisera flödet för
neuropsykiatriska utredningar.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att det skall finnas behovsoch kapacitetsplaneringar för varje verksamhet. I detta ingår även
länsperspektivet samt att göra nödvändiga prioriteringar.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med
resultatet från projektet ”Framtidens vårdavdelning”.
3.2.2 Att fortsätta utveckla den högspecialiserade vården
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklandet av
trombektomiverksamheten.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utvecklandet av
traumaverksamheten.
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta uppbyggnaden
av klinisk genetik och precisionsmedicin.
3.2.3 Att arbeta för ökad resurshushållning i ordinarie verksamhet
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för ökad
resurshushållning i ordinarie verksamhet, framför allt gällande minskad
användning av engångsprodukter samt minskad energianvändning.
3.2.4 Uppdrag i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden
 Att, i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) utreda en
modell för att vid otillräckligt evidensläge delta i evidensuppbyggnad (FUNnämnd) och/eller begränsa vårdutbudet (HS-nämnd).
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3.3

Att, i samverkan med forsknings- och utbildningsnämnden, utifrån ett
patientperspektiv och utifrån existerande evidens eller inom ramen för
kliniska studier, definiera innehållet i riktade mottagningar, exempelvis
mottagningar för äldre och multisjuka, dropin-mottagningar och digital
mottagning.

Resurs

3.3.1 Att fullfölja och genomföra beslutad ekonomisk handlingsplan
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fullfölja och genomföra
beslutad ekonomisk handlingsplan i syfte att nå ekonomisk balans.
Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder
och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar.
Uppföljningen av åtgärderna ska beskrivas med ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara
en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen
 Beredningarna får i uppdrag att utifrån sina fokusansvar bevaka
genomförandet av åtgärderna inom den ekonomiska handlingsplanen.

4.

Prioriterade områden 2020

4.1

Fokusområden

Utifrån de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ger hälsooch sjukvårdsförvaltningen och beredningarna kommer beredning för somatisk
specialistvård och högspecialiserad vård att prioritera följande områden under 2020:
 Högspecialiserad vård
 Omställning till nära vård - i samverkan med beredning för närsjukvård
 Standardiserade vårdförlopp
 Ekonomi
 Tillgänglighet

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 somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård:
 Handlingsplan för ekonomi i balans.
 Utveckla den högspecialiserade vården, med fokus
trombektomiverksamheten, traumaverksamheten samt klinisk genetik och de
laborativa analysmarkörer som behövs för precisionsmedicin.
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4.4

Tillgänglighet.
Lokalförsörjningsplan: Att i samråd med övriga berörda förvaltningar ta fram
en lokalförsörjningsplan för att få en hållbar och långsiktig planering av
hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokaler.
Behovs- och kapacitetsplaneringar för varje verksamhet. I detta ingår även
länsperspektivet samt att göra nödvändiga prioriteringar.

Övriga delar av intresse för beredningen
Arbetet med att styra vårdflöden enligt principen för BEON (bästa effektiva
omhändertagandenivå) för att frigöra kompetens och öka tillgängligheten.
Arbetet med resultatet från projektet ”Framtidens vårdavdelning”.
Digital kontakt och definition av minimimått för e-tjänster för hälso- och
sjukvårdens verksamheter.
Implementeringsarbetet utifrån de nationella riktlinjerna angående rökfri
operation och alkoholfri operation.

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 2020

Sammanträdesdag

Ärenden och information

Plats

Torsdag 30 januari

Beslut och beredning:
Linden,
Behov av fortsatt arbete med
Eklundavägen 1,
omhändertagande av könsinkongruens
Örebro
Fördjupning specialistvård:
Barnsjukvården i Region Örebro län utifrån ett
högspecialiserat perspektiv: idag och i
framtiden
Neonatalogi på USÖ
Tema screeningprogram:
Kolorektalscreening, möjligheter och
utmaningar
Information:
Statusrapport om arbetet med jourlinjer
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Torsdag 5 mars

Torsdag 28 maj

Revisionsrapport och yttrande
ambulanssjukvården
Nivåstrukturering Nationell högspecialiserad
vård (NHV)
Aktivitetsplan 2020
Aktuellt från verksamheten
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Sjukskrivningssituationen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Beslut och beredning:
Linden,
------------Eklundavägen 1,
Fördjupning:
Örebro
Övergripande bild av Region Örebro läns
budget och ekonomi samt uppföljning av
sparuppdraget
Utvecklingsprojekt: cyklotron,
neurointervention, klinisk genetik och
precisionsmedicin, samt trombektomi
Tema screeningprogram:
Mammografiscreening, möjligheter och
utmaningar
Information:
Region Örebro läns hållbarhetsprogram
Nivåstrukturering av nationell
högspecialiserad vård
Aktivitetsplan 2020
Aktuellt från verksamheten: Tillgänglighet
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Halvdagsmöte pga coronaviruset och covidLinden,
19
Eklundavägen 1,
Beslut och beredning:
Örebro
------------Fördjupning:
------------Information:
Lägesrapport covid-19
Aktuellt från verksamheten
Aktivitetsplan 2020
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Torsdag 17 september

Torsdag 15 oktober

Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Beslut och beredning:
Nämndrummet,
------------Karlskoga lasarett
Fördjupning:
Venöst centrum, Karlskoga (Märtha
Lundkvist)
Tema screeningprogram:
Screening av förstadier till livmoderhalscancer
Studiebesök:
Karlskoga lasarett
Information:
Aktiviteter 2021 utifrån arbetet med VP2021
Aktuellt från verksamheten
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Beslut och beredning:
Konferensrum 6,
------------plan 6, Lindesbergs
Fördjupning:
lasarett
Lindesbergs lasaretts länsverksamhet med
fokus ortopedi
Kompetensöverföring och omställning till nära
vård
Kunskapsstyrning med nationella
programområden (NPO) och lokala
programområden (LPO)
Arbetet med nya standardiserade vårdförlopp
Kunskapsöverföring
Studiebesök:
Lindesbergs lasarett
Information:
Övrig specialiserad vård på Lindesbergs
lasarett inom ramen för närsjukvården
Aktiviteter 2021 utifrån arbetet med VP2021
Aktuellt från verksamheten
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Information:
Ekonomi - uppföljning
Aktuellt från verksamheten

14 (16)
10 (12)

Aktivitetsplan 2020 | Datum: 2020-01-21

Region Örebro län

Fredag 23 oktober

Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Gemensamt samverkansmöte med beredning
för närsjukvård

Tisdag 24 november

Beslut och beredning:
Linden,
Återrapportering av uppdrag
Eklundavägen 1,
från hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 - Örebro
beslut
Aktivitetsplan 2021 - beredning
Fördjupning specialistvård:
------------Information:
Aktiviteter 2021 utifrån arbetet med VP2021
Aktuellt från verksamheten
Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt
Förslag på teman och fördjupningar
Målbild 2030: avstämning
Utvärdering av hälso- och sjukvårdens organisation
Uppdrag omställning till nära vård (hösten 2020 – Lena Adolfsson)
- Synka med treberedningsdag/workshop/temaförmiddag (hösten 2020)
Framtidsplan för den högspecialiserade vården inom Region Örebro län
Livsgnistan???
Hudkliniken – besök till BSH (koppling Psoriasisförbundet)
Arbetsmiljö i förändring
Kommunikationsansvar kring beredningens arbete – de politiska leden till HSN, övrigt?
Uppföljning Digitalisering –
Kompetensväxling/överföring specialist- och närsjukvård
SVR-försäkringsupplägg för s k extrempatienter
Basal palliativ vård – somatisk specialistvård i omställning till nära vård.
Läkemedel – småförpackningsfrågan (2020)
Vad lär vi oss av Hjälpmedels- och varuförsörjningskrisen? En större avvikelsehantering.
(Borttappade remisser, Patientnämnden)
Statens överenskommelser med SKR, fokus på kömiljarden och arbete med tillgänglighet
Traumasjukvården, uppföljning till HSN?
Ett SVF-case (förslag från Ledningsgruppen, redovisning i BSH)
Cancervårdens SVF
Uppdrag 23 – Stärka samarbetet och vårdkedjan mellan psykiatrin och den somatiska vården för
patienter med svår psykisk sjukdom.
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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.

6.1

Verksamhetens information

Verksamheten ska rapportera om:
 Tillgänglighet till vård/behandling och vårdplatssituationen
 Produktion

6.2

Regionkansliets information

Regionkansliet ska 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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