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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-12-09 Dnr: 20RS6926 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 

 

 

 

Extra sammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 

Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att   kalla till extra sammanträde den 14 januari 2021, klockan 13.30-15.30. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kallar till extra sammanträde den 14 januari 2021 för 
behandling av:  
 
Svar på IVO:s tillsyn av Region Örebro läns ansvar när det gäller 
medicinsk vård och behandling av äldre personer med misstänkt eller 
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, 20RS6010,   
 
Svar på ledamotsinitiativ gällande IVO:s granskning av vård av äldre på särskilt 
boende, 20RS12653. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-12-09, Extra sammanträde 

 

Jonas Claesson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Skickas till: 
Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Anmälan av ledamotsinitiativ 
gällande IVO:s granskning av 

vård av äldre på särskilt 
boende 

20RS12653 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-12-09 Dnr: 20RS12653 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 

 

 

 

Anmälan av ledamotsinitiativ gällande IVO:s granskning 
av vård av äldre på särskilt boende  

Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att   ta anmälan till protokollet, samt 
 
att   återkomma med förslag till svar vid nämndens sammanträde den 22 januari 2021.  

Sammanfattning 
Anmäls att ett ledamotsinitiativ har kommit in till Region Örebro län den 26 november 
2020 från Sebastian Cehlin (M), Wilhelm Sundman (L) och Monika Aune (MP) 
gällande IVO:s granskning av vård av äldre på särskilt boende.  

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-12-09 
Ledamotsinitiativet 

 

Jonas Claesson 
Hälso- och sjukvårdsdiretkör 

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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LEDAMOTSINITIATIV 

IVO:s granskning av vården av äldre på särskilda boenden 

IVO har i en rapport presenterat skarp kritik mot Region Örebro läns vård av äldre på särskilt 
boende under pandemins inledning. RÖL får anmärkning på 4 av 4 områden och till grund för 
kritiken ligger en granskning av läkarvården vid fyra boenden i länet. Granskningen har visat 
på följande brister. 

 
1. Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella 

behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 
2. Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och 

gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-
19. 

3. Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i 
enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på 
särskilt boende 

4. Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende 
som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens 
patientjournaler. 

 
Denna kritik måste betraktas som exceptionell och synnerligen allvarlig. Därför finns det 
anledning att utreda hur vården av sjuka äldre på särskilt boende sett ut i resten av länet, under 
samma tid. Frågorna som bör besvaras av en sådan utredning, utöver de frågor som IVO ställt, 
är följande: 

- Hur många coronasjuka äldre på Säbo i länet har nekats att träffa en läkare?  
- Har palliativ vård satts in utan läkarbedömning på Säbo?  
- Har coronasjuka äldre avlidit på Säbo utan att någon gång fått träffa en läkare?  
- Har så kallade gruppbedömningar av misstänkta coronasjuka gjorts på i vårt län? 

Utredningen bör vara både kvantitativ och kvalitativ där syftet är att skapa en verkligt 
fördjupad bild av vården av äldre på Säbo i relation till lagstiftningen och IVOs kritik. 
Utredningen bör utföras av en extern utredare. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

 att hälso- och sjukvårdsnämnden initierar en utredning enligt ovan beskrivet. Utredningen 
ska inledas skyndsamt och resultatet ska presenteras för nämnden innan sommaren 2021. 

 

Sebastian Cehlin, Moderaterna 

Wilhelm Sundman, Liberalerna 

Monika Aune, Miljöpartiet  
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Beredningsärende: Hälso- och 
sjukvårdsnämndens 

verksamhetsplan med budget 
2021 

20RS11565 
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www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-11-254 Dnr: 20RS11121 

Inspel från beredning för somatisk specialistvård och 
högspecialiserad vård till hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhetsplan med budget 2021 - reviderat på 
beredningssammanträde 2020-11-24 
 
Vid beredningens sammanträde den 15 oktober 2020 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 2021. Beredningen önskar med anledning av diskussionen att framföra 
följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden: 

1. Målbilden 2030 bör förutom att stämmas av mot verksamhetsplan med budget 
2021 även följas upp kontinuerligt under 2021 inför verksamhetsplan med 
budget 2022. Vid arbetet med verksamhetsplan för 2022 bör utvecklingen mot 
målbild 2030 särskilt beaktas. 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. 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. 

4. Traumasjukvården bör bli 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 gällande 
högspecialiserad vård. 
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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 också uppmärksamma hälso- och sjukvårdsnämnden på 
vikten av att följa alla processer kring coronapandemin, inklusive den aktiva 
forskning som pågår inom området. 

 

För beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 

 
Ewa Sundkvist 
Ordförande 
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www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Regionkansliet, hs-stab 2020-11-25 Tjänsteanteckning 

 

 

Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhetsplan med budget 2021 – 
beredning för närsjukvård 
Vid beredning för närsjukvårds sammanträde den 14 oktober 2020 genomfördes en 
budgetdiskussion med syfte att lyfta frågor med beröring på närsjukvård att lämna 
över som inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om verksamhetsplan 
med budget för år 2021. Beredning för närsjukvård önskar med anledning av det att 
framföra följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Fortsatt omställning till nära vård 
 
 Utveckla samverkan mellan specialistvård, psykiatrisk vård och primärvård för att 

få en helhetssyn kring patienten så att vårdkedjan fungerar hela vägen. 
 

 Utveckla samarbetet och samverkan med kommunerna och civilsamhället, samt 
fortsätta satsningen på mobila lösningar som en viktig del i omställningen till nära 
vård.    

 
 Skapa förutsättningar för att utveckla möjligheten till fast vårdkontakt på 

vårdcentralerna, samt fortsätta att utveckla och satsa på fler digitala lösningar i 
vården och en infrastruktur som stödjer användandet som en viktig del i 
omställningen till nära vård.  
 

 Beredningen belyser att följsamheten i länet skiljer sig åt gällande användningen 
av SIP (Samordnad Individuell Planering) på vårdcentralerna. Som en åtgärd 
kommer en verksamhetsutvecklare för vårdcentralernas vårdsamordnare att 
tillsättas. Ett uppdrag för verksamhetsutvecklaren blir att stödja en utveckling mot 
ett mer likvärdigt arbetssätt runt SIP i syfte att skapa trygghet för patienter med 
omfattande behov. Beredningen vill med anledning av det följa upp resultatet 
under året. 
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 Förbättra tillgängligheten till första linjen för personer som upplever psykisk 
ohälsa. 

 
 Fortsatt utveckling av arbete för att på utvald vårdcentral pröva effekterna av 

samordnat mottagande av vuxna personer med funktionsnedsättning. 

Förstärka första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa  
 

 Förbättra tillgängligheten till första linjen för barn och unga vuxna vid upplevd 
psykisk ohälsa, genom en förstärkt första linje i primärvården i samarbete med 
psykiatrin – en väg in. 
 

 Förstärkt samverkan med kommunerna kring elevhälsan genom att regionen 
bidrar med skolläkare och kurator enligt avtal till de kommuner som så önskar.  
 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
 
 Satsa på att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i hela Region 

Örebro län, med utgångspunkt i pågående arbete med Basplatta för 
hälsofrämjande levnadsvanor inom hälso- och sjukvården i regionen, till exempel 
levnadsvanemottagning och hälsosamtal. 

 
 Beredningen ser att det är viktigt att de hälsofrämjande insatserna sker i 

samverkan med länets kommuner och civilsamhället.  

Erfarenheter och utmaningar i närsjukvården gällande 
covid-19 
 
 Det behöver finnas beredskap inför att situationen med den pågående pandemin 

kommer fortsätta påverka närsjukvårdens verksamhet och budget troligen hela 
2021. 
 

 Det behöver finnas en beredskap i regionen om att den pågående pandemin 
kommer att föra med sig vårdbehov inom närsjukvården och även ta tillvara på de 
erfarenheter som pandemin fört med sig. 
 

 Beredningen ser att det är angeläget att äldreomsorgen i länets kommuner ges 
ökad tillgång till läkare i samverkan med närsjukvården. 

  
 Närsjukvården behöver rustas för att vara redo att vaccinera länsinvånarna mot 

covid-19 när vaccin finns tillgängligt.
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 Sammanträdesdatum Beteckning  
 2020-12-01 Dnr: 20RS10283  

   

Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

  

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 
2021 - Inspel från beredningen för psykiatri, habilitering 
och hjälpmedel  
Vid beredningens sammanträde den 16 oktober 2020 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 2021. Beredningen önskar med anledning av diskussionen att 
framföra följande inspel till hälso- och sjukvårdsnämnden: 
 
I regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 finns 15 miljoner avsatta för att 
utveckla den psykiatriska vården för barn och unga vuxna. I det utvecklingsarbetet 
bör enligt beredningens bedömning läggas stor vikt vid de rekommendationer som 
lämnades i den externa utvärdering av verksamheten som redovisades under 2020, 
och som Beredningen tagit del av. Beredningen vill för 2021 få ett uppdrag att följa 
utvecklingsarbetet tillsammans med beredningen för närsjukvård. 
 
Beredningen har full förståelse för att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på grund av 
den pågående pandemin inte helt har kunnat uppfylla de uppdrag som förvaltningen 
fick i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020. Beredningen vill 
särskilt betona vikten av att arbete kring två uppdrag fortsätter under 2021, med så 
stor kraft som pandemin medger: 
 
* Utreda förutsättningarna för att tillskapa pilotverksamhet med samordnat 
medicinskt omhändertagande (SMO) av personer med komplexa 
funktionsnedsättningar inom ett närsjukvårdsområde. När det gäller detta uppdrag vill 
beredningen få i uppdrag att följa det fortsatta arbetet tillsammans med beredningen 
för närsjukvård. 
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* Förbättra tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar. Beredningen önskar ett 
fortsatt uppdrag även kring att följa detta arbete. Här vill Beredningen särskilt betona 
att arbetet behöver involvera både utredning och behandling, och både verksamhet 
inom Område psykiatri och Område habilitering och hjälpmedel. 
 
Dessutom vill beredningen lämna ytterligare tre inspel där uppdrag enligt 
beredningens uppfattning bör ingå i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 
för 2021. Beredningen önskar i så fall att få i uppdrag att följa arbetet under 2021: 
 
* Öka produktionskapaciteten inom Område psykiatri. Beredningen har fått 
information om att ett arbete för att öka kapaciteten har inletts inom området. 
Beredningen vill betona vikten av att det arbetet fortsätter och leder till en förbättrad 
tillgänglighet för patienterna under 2021. 
 
* Se över utfärdande av körkortsintyg vid missbruksproblematik. Under 2020 
genomfördes en genomlysning kring körkortsmottagningen inom Område psykiatri. 
Beredningen fått ta del av den genomlysningen. Beredningen bedömer att 
förvaltningen bör gå vidare med de förslag som presenterades i genomlysningen.  
 
* Se över avgifterna för hjälpmedel. Från och med 1 januari 2020 infördes en 
abonnemangsavgift för ett stort antal hjälpmedel. Beredningen önskar att 
förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet för att säkerställa att avgifterna är så 
lika som möjligt mellan olika funktionshinder. I det arbetet vill beredningen även att 
uppdaterade jämförelser görs med avgifter för hjälpmedel i andra delar av landet, i 
första hand inom Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion). 
 
 
 
Carina Dahl 
ordförande 
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Presentationer och 
informationsmaterial 
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