Kallelse

Sammanträde med:
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
Sammanträdet sker digitalt, endast ordförande, ansvarig
tjänsteperson och nämndsekreterare träffas fysiskt.
Sammanträdesdatum: 2021-09-16
Tid: kl. 09:00-13:00
Plats: Digitalt och fonferensrum Eken, Eklundavägen 1
Eventuella gruppmöten med teknik ordnas av respektive parti.

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 delta.

Ledamöter kallas
Ewa Sundkvist (KD), ordförande Azra
Prepic (S), vice ordförande
Sebastian Cehlin (M), 2:e vice ordförande
Patrik Renberg (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Ingvar Ernstson (C)
Linda Brunzell (M)
Birgitta Malmberg (L)
Gunilla Fredriksson (SD)
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Ersättare underrättas
Dan Dahlén (S)
Erica Gidlöf (KD)
Anna Gunnarsson (C)
Monika Klockars (M)
Andreas Tranderyd (MP)

Föredragningslista

1. Tidplan

09.00-09.15 Mötet öppnas, upprop, val av protokollsjusterare, anmälan av frågor
09.15.10.15 Inför genomförande av medborgardialog - Tommy Larserö
10.15-11.00 Patientsäkerhet - Helena Walfridsson
11.00-11.10 Paus
11.10-11.40 Beslut: Inspel till hälso och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022 - Gustav Ekbäck,
Michaela Larsson
11.40-11.55 Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt - Michaela Larsson
11.55-12.10 Nationell högspecialiserad vård - Gustav Ekbäck, Michaela Larsson
12.10-12.40 Aktuellt från verksamheten - Gustav Ekbäck
12.40-13.00 Svar på anmälda frågor

2. Protokollsjustering

Förslag till beslut
Beredning för somatisk specialistvård samt högspecialiserad vård beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Azra Prepic (S) med Ulla
Kalander Karlsson (S) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 30 september 2021.

3. Anmälan av frågor

4. Information
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Föredragningslista

Inför genomförande av medborgardialog – Tommy Larserö, projektledare
Patientsäkerhet – Helena Walfridsson, chefläkare
Underlag
 Utkast 4 210826 Samtalsguide till Medborgardialog kring delaktighet
 210825. UTKAST - Upplägg för medborgardialogen

5. Inspel från beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård till hälso- och sjukvårdsnämndens och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med
budget 2022
Diarienummer: 21RS5064
Föredragande: Gustav Ekbäck, Michaela Larsson

Förslag till beslut
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård beslutar
att godkänna förslaget till inspel från beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022.
Sammanfattning
Beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022 består av åtta punkter
som berör beredningens verksamhetsområde och som behöver följas upp och
utvecklas under 2022:
1. målbilden 2030 måste stämmas av mot verksamhetsplan med budget 2022 inför
verksamhetsplan med budget 2023;
2. behovs- och kapacitetsplaneringen, inklusive tillgänglighet och vårdplatser, måste
ha en central roll i det fortsatta utvecklingsarbetet;
3. omställningen till nära vård måste trappas upp när det gäller både organisationens
struktur och kultur;
4. traumasjukvården bör bli en högprioriterad del av Region Örebro läns och
Universitetssjukhuset i Örebros framtidsbygge;
5. processerna kring nationell högspecialiserad vård måste prioriteras för att säkra
Region Örebro läns framtidsbygge;
6. en regional handlingsplan bör utformas för att uppnå en ökad patientsäkerhet;
7. implementeringen av samsjuklighetsutredningen måste bevakas;
8. framöver beakta lärdomar, effekter och konsekvenser av coronapandemin.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM beredning somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
2021-09-16, Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 20
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Föredragningslista



Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022

6. Information

Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt – Michaela Larsson, utredare
Nationell högspecialiserad vård – Gustav Ekbäck, planeringschef, Michaela Larsson,
utredare
Aktuellt från verksamheten - Gustav Ekbäck, planeringschef

7. Besvarande av anmälda frågor

8. Presentationer från sammanträdet
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Regionkansliet, Tommy Larserö
tommy.larsero@regionorebrolan.se
Hälso och sjukvårdsförvaltning,
Michaela Larsson, Gustav Ekbäck,
Michaela.larsson@regionorebrolan.se
gustav.ekback@regionorebrolan.se

2021-08-26

Tjänsteanteckning

UTKAST
Samtalsguide till medborgare/patienter med
återkommande kontakter med sjukvården
som ska intervjuas kring upplevelsen av
delaktighet i vården”
Syfte med att politiken vill intervjua och samtala direkt med medborgare/patienter är:
1.Erhålla en kunskapsinhämtning av hur målgruppen upplever sin delaktighet i
vården.
2. Få tips och förslag till förbättringsåtgärder inom somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård kring i första hand delaktighet.
Alla samtal kommer vara anonyma (samtalet spelas inte in), det är okey att inte vilja
svara på något eller avbryta när man vill, medborgarnas/patienternas tankar ska vara i
fokus.
En sammanställning och redogörelse av intervjuerna kommer att presenteras på
beredningen för specialistvård och högspecialiserad vård. Utifrån resultatet kan
eventuella uppdrag skickas vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden med uppföljning
till BSH. Intervjupersonerna kommer att få sammanställningen för kännedom för de
som önskar ta del av sammanställningen.

Samtalsguide (frågeområden och exempel på frågor)
På Beredningens möte 16 september ska ett eller ett par frågeområden och frågor
utses som särskilt viktiga att ta upp alla medborgarmöten – dvs dessa frågor blir
obligatoriska att ställa till patienterna/grupperna.

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se
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Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164
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Delaktighet
-Vad är delaktighet för dig?
- Hur tas dina speciella kunskaper om din sjukdom till vara?
- Har du något förslag på hur din kunskap kan användas på ett annat sätt?

Tillgänglighet
-Tillgänglighet – hur vill du få kontakt med sjukvården när du tycker du behöver
specialistvård?
- Är det lätt att komma i kontakt med sjukvården? Om ja, kan du specificera vad som
är bra? Ex: Har du ett nummer dit du alltid kan vända dig?
- Finns det någon del vad gäller tillgängligheten som du anser kan bli bättre? Har du
något konkret förslag?

Information och kunskap kring vården
-Vet du var du kan få information om den vård du söker? Om du har sökt information
via vården, har du hittat det du söker?
-Var söker du själv efter information om din vård?

Bemötande
-Bemötande – vad är bra bemötande?
- Upplever du att du har blivit bemött på ett bra sätt vad gäller dig i din relation till
vården?
- Finns det några delar där det finns mer att önska? Om ja – kan du på något vis
specificera det?
-Vad skulle du vilja se för förbättringar i specialistvården gällande
bemötande/delaktighet?

Covid 19
-Har du upplevt några konsekvenser av pandemin vad gäller din kontakt med
sjukvården? Om du har upplevt några konsekvenser, kan du berätta om dessa?
-Har pandemin påverkat din kontakt med sjukvården?
Om ja, på vilket sätt?
-Finns det någon del där du anser att sjukvården hade kunnat kommunicera/ gjort
annorlunda?
-Bär du med dig några positiva reflektioner utifrån din kontakt med sjukvården med
anledning av pandemin som går att bygga vidare på?

Förbättringsområden/önskvärt
- Finns det någonting som du saknar vad gäller dig i din relation till vården?
-Vad skulle vården kunna göra bättre för att kunna få patienter att känna sig delaktiga
i vården?
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-Har du några tips och idéer för hur vården till patienter med kroniska sjukdomar kan
bli bättre?

Avslut
Tacka ordentligt
Hur tas materialet vidare?
Kommer de intervjuade att få uppföljning?

Med vänlig hälsning
Tommy Larserö
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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Regionkansliet, Tommy Larserö
Hälso och sjukvårdsförvaltning,
Michaela Larsson, Gustav Ekbäck

2021-09-01

Tjänsteanteckning

UTKAST
Medborgardialog kring delaktighet.
Inledning - bakgrund
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård planerar att
genomföra medborgardialoger kring delaktighet hösten 2021 och våren 2022.
I planeringsdiskussionerna har beredningen avgränsat målgruppen till patienter med
kroniska sjukdomar.
Tanken är att inbjuda patienter med kroniska sjukdomar möjlighet att vara med i en
medborgardialog där ansvariga politiker från Hälso- och sjukvården intervjuar och har
samtal med medborgare. Frågor och samtal kommer kretsa kring patientens
upplevelse av delaktighet i vården av sin sjukdom
Patienter från reumatologiska kliniken och hudkliniken som båda har många patienter
med kroniska sjukdomar kommer att erbjudas vara med i dialogen.
Uppdragsgivare
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård är uppdragsgivare.
Arbetsgrupp
En arbetsgrupp med tjänstemän har tillsatts som består av Gustav Ekbäck, Michaela
Larsson, Tommy Larserö och ytterligare en person som arbetar kliniskt och då
förhoppningsvis med målgruppen. Arbetsgruppen har uppdrag att kontinuerligt
stämma av planeringsarbetet med den politiska Beredningens presidium..
Syfte
Syfte och motiv till att genomföra medborgardialoger är:
1.Erhålla en kunskapsinhämtning av hur målgruppen upplever sin delaktighet i
vården.
2. Få tips och förslag till förbättringsåtgärder inom somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård kring i första hand delaktighet.
Målgrupp
Målgruppen är patienter med kroniska sjukdomar som har återkommande besök till
sjukvården.

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se
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Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Organisationsnummer: 232100-0164
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Deltagande
Olika vägar kan användas för att inbjuda målgruppen att delta i medborgardialogerna.
1. Målgruppen erhåller vid besök på Reumatologiska kliniken och Hudkliniken
information och erbjudande att delta på medborgardialog.
2. Kontakta och samarbeta med de patientföreningar som företräder målgruppen och
på detta sätt nå och erbjuda patienter att delta i medborgardialogen. T.ex.
Reumatikerförbundet, Psoriasisförbundet
3. Söka målgruppen via annonser/sociala medier och erbjuda deltagande i
medborgardialoger.
4. Ta hjälp av Patientnämndens kansli för att ”hitta” patienter tillhörande målgruppen
och på detta sätt erbjuda patienterna vara med på medborgardialogerna.
I första hand föreslås att alternativ 1 och 2 används för bjuda in patienter till
medborgardialogen.
Möten
Digitala möten är huvudspåret i planeringen.
Regionen bjuder in till videomöten.
2 politiker och 1 tjänsteman deltar. Politikerna ansvarar för intervjuerna och samtalen.
3-4 patienter inbjuds delta.
Liknande upplägg kan användas om det blir fysiska möten.
Ambitionsnivå - cirka 10 medborgarmöten bör planeras.
När det finns patienter som är intresserade av att delta i medborgardialogerna så läggs
tider för dessa möten fast.
Beredningens presidium är ansvariga för att bemanna medborgardialogerna med
politiker.
Frågor/Samtalsguide
En samtalsguide med frågor har utarbetats. Frågorna ska vara en hjälp till ett
konstruktivt samtal som leder till syftet. Viktigaste är inte att få svara på alla frågor
vid alla tillfällen utan att det blir samtal som är konstruktiva, lärande och
inspirerande.
OBS. Medborgardialogerna är inte någon vetenskaplig undersökning!
Ett förslag till Samtalsguide läggs som bilaga. Samtalsguiden innehåller 6 olika
frågeområden med underliggande frågor.. Det är inte meningen att alla
frågeställningar måste ställas under samtalet – dock behöver några frågor fastställas
som ska vara obligatoriskt att ta upp på alla medborgardialoger. Ett frågeområde som
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föreslås bli obligatorisk är ”Delaktighet” och frågan ”Har du något förslag på hur din
kunskap kan användas på annat sätt”.

Resultatredovisning

Intervjuerna sammanställs och diskuteras på Beredning för somatisk specialistvård
och högspecialiserad vård. Därefter kan sammanställningen eventuellt skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
-Eventuellt genomförs denna redovisning av synpunkter från medborgardialogerna
med andra närliggande utvecklingsprojekt inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
workshop/seminarium med syfte öka kunskapsnivån men också föda fram nya
förbättringsförslag.
-Beroende på upplägg av resultatredovisning kan även relevanta patientföreningar
inbjudas till dialog om vad intervjuerna gett för bilder.
Återkoppling av samtalen till de patienter som deltagit i medborgardialogerna
kommer ske via den intervjusammanställning som skrivs för de som önskar ta del
rapporten.
Tidplan
Förslag på arbetsmodell ska diskuteras och redovisas på:
 Majoritetsberedningen – 24 augusti kl. 15.00-16.30
 Presidiet – 1 september kl. 8.30-10.30
 Beredningen – 16 september
Intervjuer/samtal genomförs oktober-december/januari.
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Inspel från beredning för
somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård till
hälso- och
sjukvårdsnämndens och
Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med
budget 2022
21RS5064
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Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning , Michaela Larsson

Sammanträdesdatum
2021-09-16

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5064

Organ
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Inspel från beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård till hälso- och sjukvårdsnämndens
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022
Förslag till beslut
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård beslutar
att godkänna förslaget till inspel från beredning för somatisk specialistvård
och högspecialiserad vård till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022.
Sammanfattning
Beredningens inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022 består av åtta
punkter som berör beredningens verksamhetsområde och som behöver följas
upp och utvecklas under 2022:
1. målbilden 2030 måste stämmas av mot verksamhetsplan med budget 2022
inför verksamhetsplan med budget 2023;
2. behovs- och kapacitetsplaneringen, inklusive tillgänglighet och vårdplatser,
måste ha en central roll i det fortsatta utvecklingsarbetet;
3. omställningen till nära vård måste trappas upp när det gäller både
organisationens struktur och kultur;
4. traumasjukvården bör bli en högprioriterad del av Region Örebro läns och
Universitetssjukhuset i Örebros framtidsbygge;
5. processerna kring nationell högspecialiserad vård måste prioriteras för att
säkra Region Örebro läns framtidsbygge;
6. en regional handlingsplan bör utformas för att uppnå en ökad
patientsäkerhet;
7. implementeringen av samsjuklighetsutredningen måste bevakas;
8. framöver beakta lärdomar, effekter och konsekvenser av coronapandemin.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (2)
Tjänsteställe, handläggare
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Michaela Larsson

Sammanträdesdatum
2021-09-16

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5064

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljö-, barn- och
jämställdhetsperspektiven, men de inspel som överlämnas till Hälso- och
sjukvårdsnämnden kan ha det.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser, men de inspel som
överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden kan ha det.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM
Inspel från beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård till
Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022

Gustav Ekbäck
Planeringschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

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

Sammanträdesdatum

Beteckning

Ärende- och utredningsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltning, Michaela Larsson

2021-09-16

Dnr: 21RS5064

Inspel från beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård till hälso- och
sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget
2022
Vid beredningens sammanträde den 27 maj 2021 genomfördes en diskussion med
syfte att lyfta frågor med beröring på beredningens områden att lämna över som
inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför nämndens beslut om verksamhetsplan
med budget för år 2022. Då första halvåret av 2021 likt hela året 2020 blev
ansträngande för verksamheten och präglades av coronapandemins bromsande
effekter på både fortlöpande verksamhet och utvecklingsarbete är förslaget att behålla
och betona samma inspel som skickades in inför hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
om verksamhetsplan med budget för år 2021 (20RS11121). Beredningen önskar
sålunda framföra följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden:
1. Målbilden 2030 bör förutom att stämmas av mot verksamhetsplan med
budget 2022 även följas upp kontinuerligt under 2022 inför verksamhetsplan
med budget 2023. För att nämndens och förvaltningens omställnings-,
förändrings- och utvecklingsarbete samt tillhörande beslut ska bli långsiktigt
hållbara och relevanta för verksamheten är detta av största vikt.
2. Behovs- och kapacitetsplaneringen, inklusive tillgänglighet och vårdplatser,
bör lyftas som en central aspekt i det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet.
Här krävs en samsyn kring hur detta hänger ihop med såväl ekonomiska och
kompetensrelaterade förutsättningar som de förändrade patientbehov som i
sin tur gör omställningen till nära vård nödvändig.
3. Omställningen till nära vård bör prioriteras när det gäller både
organisationens struktur och kultur samt kunskap/resursöverföring. 23
oktober 2020 genomförde beredningen en halvdags workshop med beredning
för närsjukvård på detta tema. Syftet var att skapa samsyn och förståelse för
hur vi alla kan bidra till en nödvändig förändringsresa. En långsiktig
konstruktiv diskussion i nämnden och beredningarna om denna utmanande
och nödvändiga omställning måste säkras.

www.regionorebrolan.se

15 (16)

Postadress
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (2)

4. Traumasjukvården bör vara en högprioriterad del av Region Örebro läns och
Universitetssjukhuset i Örebros framtidsbygge. Detta är ett tydligt exempel på
ett område där regionen ligger kunskaps- och kvalitetsmässigt långt fram och
därmed kan spela en viktig roll i den nationella nivåstruktureringen av
högspecialiserad vård.
5. De strategiska processerna kring nationell högspecialiserad vård bör
prioriteras för att säkra Region Örebro läns framtid. Här bör nämnden och
denna beredning vara aktiv och i möjligaste mån proaktiv då det övergripande
prioriteringsarbetet och ansökningsförfarandet är och kommer bli än mer
krävande, då det inte bara innebär ett internt förberedande arbete utan även ett
externt på sjukvårdsregional och nationell nivå. Hur Region Örebro län
hanterar sin roll i denna nationella nivåstrukturering kommer på sikt avgöra
våra tre sjukhus framtid när det gäller slutenvård.
6. Beredningen vill med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella
handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024
betona vikten av att utforma en regional handlingsplan för ökad
patientsäkerhet.
7. Implementeringen av samsjuklighetsutredningen S2020:8 bör betonas och
bevakas.
8. Beredningen vill också uppmärksamma hälso- och sjukvårdsnämnden på
vikten av att beakta lärdomar, effekter och konsekvenser av coronapandemin.

För beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
Ewa Sundkvist
Ordförande
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