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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Tjänstgörande ledamöter 
Ewa Sundkvist (KD) (ordförande) 
Azra Prepic (S) (vice ordförande) §§ 24-33, del av §34
Patrik Renberg (S) 
Ingvar Ernstson (C) 
Linda Brunzell (M) 
Birgitta Malmberg (L) 
Gunilla Fredrikson (SD) 
Dan Dahlén (S) ersätter Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Erica Gidlöf (KD) ersätter Azra Prepic (S) del av §34, §35 
Monika Klockars (M) ersätter Sebastian Cehlin (M) 

Närvarande ersättare
Erica Gidlöf (KD) §§24-33 

Övriga närvarande 
Gabriel Stenström, utredare §§26-28
Eva Åkesson Enelo, utredare §§29-30 
Johan Ahlgren, verksamhetschef Regionalt cancercentrum Mellansverige §31 
Michaela Larsson, utredare 
Gustav Ekbäck, planeringschef §§-28-35 
Maria Boström, nämndsekreterare
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Protokoll 
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vård 
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2021-10-21 

Innehållsförteckning 
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§25 Anmälan av frågor 
§26 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt 

TBE-vaccin 
§27 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre 
§28 Information 
§29 Svar på motion om att utreda förbedömningsmottagning till 

akutmottagningarna 
§30 Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för 

rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19 
§31 Information 
§32 Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vårds 

sammanträdesdatum 2022 
§33 Beredningsärende: Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden 

angående uppdrag för 2021, beredning för somatisk specialistvård och 
högspecialiserad vård 

§34 Information 
§35 Besvarande av anmälda frågor 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 24 Protokollsjustering

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård samt högspecialiserad vård beslutar 

att   jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Ingvar Ernstson (C) med Dan 
Dahlén (S) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 4 november 2021. 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 25 Anmälan av frågor

Fråga kvar att besvara från 2021-09-16: 

1. Azra Prepic (S) frågar om det går att underlätta hanteringen av läkemedel för
kroniskt sjuka patienter. Det finns de som använder mediciner livet ut och
hanteringen är tidskrävande för patienter och läkare, samt innebär också en kostnad
för patienten.

2021-10-21: 

2. Ingvar Ernstson (C) frågar om avdelning Q på Karlskoga lasarett är i drift hela
veckan.

Erica Gidlöf ställer följande frågor: 

3. Hur ser arbetet ut med en tredje spruta, vilka åldrar är på gång att vaccineras? Nu 
är det 80 plus, är det aktuellt med fler åldrar? En tredje spruta för vårdpersonal?
Stämmer det att covidvaccinet mister sin effekt mer och mer ett halvår efter att man 
tagit vaccin och att antikropparna mot covidviruset minskar efterhand. Kommer alla 
så småningom att behöva en tredje spruta?

4. Hur går vaccineringen mot covid-19 för barn och ungdomar 12-15 år, är det på 
gång i skolornas elevhälsovård? Kan det bli så att man kan vaccinera från 10-
årsåldern så småningom?

5. Hur ser Region Örebro län på detta med vaccinering av vårdpersonal, att all 
vårdpersonal som arbetar patientnära är vaccinerade? Har regionen ett ansvar att 
omfördela arbetsuppgifter om så att sjukvårdspersonal inte arbetar
patientnära? Region Dalarna håller väl på att utreda detta, vad som gäller rent 
juridiskt?

6. Barnakuten och barnsjukvården är under hårt tryck , då många barn är sjuka i RS-
virus och andra sjukdomar. Räcker resurserna i form av personal, lokaler? Behöver 
barnsjukvården extra resurser under en begränsad tid för att klara av det ökande 
söktrycket? 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 26 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 TBE-
vaccin 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. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses vara besvarad. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 27 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. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses vara besvarad. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 28 Information

Avgifter i hälso- och sjukvården 2022 
Gabriel Stenström informerar om förslag till avgifter för patienter inom 
hälso- och sjukvården år 2022. Beslut fattas av regionfullmäktige den 7 december. 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 29 Svar på motion om att utreda förbedömningsmottagning till
akutmottagningarna 
Diarienummer: 21RS889 

Sammanfattning 
Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD), Bo Ammer (SD) och Oscar Lundqvist (SD) 
har lämnat in en motion om att Region Örebro län ska utreda möjligheterna att 
införa förbedömning/triagering i anslutning till akutmottagningarna. Vid samtliga 
ingångar till akutmottagningarna sker en förbedömning av olika instanser. Region 
Örebro län är även på gång med att införa ett digitalt stöd för symptombedömning 
och hänvisning, vilket kommer att kunna hjälpa patienter till rätt vårdnivå direkt 
och effektivisera användningen av vårdens resurser. 

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

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska vara besvarad. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 30 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. 

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

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård föreslår hälso- och 
sjukvårdsnämnden besluta 

att   godkänna förslag till svar på medborgarförslaget. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 31 Information

Vårdprogram 
Johan Ahlgren från Regionalt cancercentrum Sjukvårdsregion Mellansverige 
informerar om processen att ta fram nationella vårdprogram inom cancervården. 
Vårdprogrammen ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett 
bostadsort, kön och socioekonomisk status. De nationella vårdprogrammen bygger 
på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, 
omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Information ges även om de 
standardiserade vårdförloppen som nu finns för 31 cancerdiagnoser.     
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 32 Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad
vårds sammanträdesdatum 2022 
Diarienummer: 21RS8763 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad vård 2022. 

Beslut 
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård beslutar 

att   beredningens ordinarie sammanträden ska äga rum 

tisdagen den 1 februari, 
torsdagen den 10 mars, 
tisdagen den 24 maj, 
tisdagen den 13 september, 
tisdagen den 18 oktober, samt 
torsdagen den 24 november. 

Skickas till 
Beredningens ledamöter och ersättare 
Ansvarig tjänsteperson 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 33 Beredningsärende: Återrapportering till hälso- och
sjukvårdsnämnden angående uppdrag för 2021, beredning 
för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 
Diarienummer: 21RS8693 

Sammanfattning 
Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden angående uppdrag för 2021 
beslutas vid sammanträdet den 25 november.  

Anteckning 
Utredare Michaela Larsson och planeringschef Gustav Ekbäck presenterar ett utkast 
till återrapportering.  
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 34 Information

Aktuellt nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt 
Michaela Larsson informerar om:  

Nationellt 
Pågående remisser och utlysningar för nationell högspecialiserad vård presenteras. 

Sjukvårdsregionalt 
Samverkansnämnden godkände vid sammanträdet den 1 oktober cancerplan för 
2022-2024.   

Lokalt 
Region Örebro län kommer att vara värd för nästa habiliteringskonferens som 
genomförs 2024.  

Nytt avtal med Capio Läkargruppen AB 
Gustav Ekbäck informerar om Region Örebro läns nya avtal för specialiserad 
öppenvård som tecknats med Capio Läkargruppen AB. Avtalet gäller från den 31 
mars 2022 till den 30 mars 2026 med möjlighet till förlängning 2 + 2 år.  

Målbild 2030 
Gustav Ekbäck ger en lägesrapport över arbetet med målbild 2030. 

Aktuellt från verksamheten 
Gustav Ekbäck informerar om aktuellt covid-läge. Smittspridningen ligger på en låg 
nivå. Testningen ligger på en stabil nivå och andel positiva fall är låg. Region 
Örebro län har just nu inga covid-patienter vårdade på sjukhus. 
Vaccinationstäckningen i länet är hög, cirka 82 procent över 16 år har nu fått två 
doser vaccin.  

Behovs- och kapacitetsplanering 
John Domenstam informerar om sin roll som chef över den nystartade enheten 
för produktionsstyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Enheten ska 
samla processer kring ledning, styrning och uppföljning så att dessa sker på ett 
liknande sätt inom hälso- och sjukvården. Genom faktabaserad styrning ska det 
skapas förutsättningar för cheferna att kunna styra sina verksamheter på ett bra sätt. 

Förberedelse inför medborgardialog 
Michaela Larsson och Gustav Ekbäck informerar om att den 9 och den 11 november 
är bokade som första medborgardialogmöten med psoriasisförbundet och 
reumatikerförbundet. Det planeras cirka 10 träffar, datum för resterande träffar 
presenteras. Dialogerna kommer att vara cirka en timme långa och bemannas av en 
tjänsteperson och två politiker. Presidiet ansvarar för att bemanna respektive 
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

möte med två politiker. Beredningen uppmanas anmäla intresse till ordföranden för 
vilka datum de kan medverka.  
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Protokoll 

Beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad 
vård 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

§ 35 Besvarande av anmälda frågor

1. Gustav Ekbäck besvarar Azra Prepics (S) fråga om hantering av läkemedel för 
kroniskt sjuka patienter.
Det är viktigt att se över patientens samtliga läkemedel regelbundet. Nya tillstånd 
kan tillstöta som gör att läkaren behöver se över hela sjukdomsbilden och eventuellt 
justera dosen. Det är också viktigt med regelbunden uppföljning för att upptäcka 
eventuella biverkningar.

2. Gustav Ekbäck besvarar Ingvar Ernstsons (C) fråga om avdelning Q. 
Avdelningen är inte öppen på helger och för närvarande inte på nätter. 

3, 4, 5. Gustav Ekbäck besvarar Erica Gidlöfs (KD) frågor om covid-vaccination. 
Arbetet flyter på inom kommunerna som vaccinerar personer på särskilda 
boenden samt de som har hemsjukvård. Folkhälsomyndigheten utreder nu vilken 
nästa åldersgrupp blir som ska få en tredje dos. En tredje dos för vårdpersonal är inte 
aktuell för tillfället. Skyddet mot svår sjukdom är fortfarande högt efter sex månader 
i den äldre befolkningen. En tredje dos för samtliga åldersgrupper är inte något som 
diskuteras i nuläget. Elevhälsan blir inte involverad vid vaccinering i åldersgruppen 
12-15 år. Ännu finns inget vaccin godkänt för barn under 12 år. Region Örebro län 
följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer.

6. Gustav Ekbäck besvarar Erica Gidlöfs (KD) fråga om trycket på barnakuten på 
grund av RS-virus.
Resurserna räcker just nu för att hantera det ökade trycket. Verksamheten har fått 
omfördela personal.
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