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sjukvårdsnämnd 
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Michaela Larsson, utredare 
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Gustav Ekbäck, planeringschef 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

Innehållsförteckning 

§53 Protokollsjustering
§54 Anmälan av frågor
§55 Initiering för upphandlingsuppdrag av leverantör av radioaktiva

läkemedel till röntgenkliniken, område Specialiserad vård 
§56 Initiering för upphandlingsuppdrag av operationsmikroskop till

anestesi- och intensivvårdskliniken 
§57 Initiering för upphandlingsuppdrag av datortomograf till onkologiska

kliniken 
§58 Tilldelningsbeslut MT 2020-0136 för upphandling av mobila

röntgenutrustningar till röntgenkliniken, Område specialiserad vård 
§59 Uppföljning av förändrade jourlinjer nattetid på Lindesbergs lasarett
§60 Svar på ledamotsinitiativ om jourförändringen i Lindesberg
§61 Svar på ledamotsinitiativ om att återupprätta kirurgi- och

ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30 
§62 Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
§63 Svar på ledamotsinitiativ om att utreda hur Region Örebro län ska lösa

vårdskulden 
§64 Avveckling av dopningsmottagningen inom beroendecentrum
§65 Revidering av framtidsplan för högspecialiserad vård
§66 Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga med

psykisk ohälsa 
§67 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första

linjen 
§68 Anmälnings- och meddelandeärenden
§69 Besvarande av anmälda frågor nummer 4-5
§70 Information
§71 Besvarande av anmälda frågor nummer 1-3
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 53 Protokollsjustering

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Willhelm Sundman (L) med 
Sebastian Cehlin (M) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 24 juni 2021. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 54 Anmälan av frågor

Maria Odheim Nielsen (V) ställer följande frågor: 

1. Har Region Örebros primärvård samarbete med eller möjligheter att hänvisa
patienter med stressrelaterade symptom till naturbaserad vård och rehabilitering
(Alnarpsmodellen)?

2. Om inte, finns det planer inom regionen att i nära framtid kunna erbjuda detta?

3. Vad är planerna för stationeringen av ambulansverksamheten när Berglunda
ambulansstation står färdig 2022? Får Karlskoga och Lindesberg behålla sina
stationerade ambulanser?

4. Angående inkommet brev från sjuksköterskor på onkologiska kliniken om
arbetssituationen, vad har gjorts för att besvara och åtgärda det.

5. Elin Jensen (SD) frågar om det har kommit in några anbud gällande
upphandlingen av förlossningen i Karlskoga.
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 55 Initiering för upphandlingsuppdrag av leverantör av
radioaktiva läkemedel till röntgenkliniken, område 
Specialiserad vård 
Diarienummer: 21RS2873 

Sammanfattning 
Region Örebro läns befintliga upphandlade avtal för inköp av radioaktiva läkemedel 
(radiofarmaka) går ut och regionen behöver upphandla ett nytt avtal. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10 Initiering av

upphandlingsuppdrag, upphandling av leverantör för radioaktiva läkemedel till
röntgenkliniken

 Blankett initiering av upphandling

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetschef Jonas 
Ulin beslutsunderlaget. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandling av leverantör av radioaktiva läkemedel till röntgenkliniken. 

Skickas till 
Ulf Degrell, Röntgenkliniken 
Markus Liljenroth, Upphandlingsavdelningen 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 56 Initiering för upphandlingsuppdrag av operationsmikroskop
till anestesi- och intensivvårdskliniken 
Diarienummer: 21RS2649 

Sammanfattning 
Upphandling av operationsmikroskop till anestesi- och intensivvårdskliniken, 
område Specialiserad vård. Operationsmikroskopet kommer att nyttjas inom 
neurokirurgi och investeringskostnaden ryms inom beviljad ram för medicinteknisk 
utrustning i H-huset. 

Beräknat totalt värde för upphandlingen är cirka 5 400 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-06-10,

beslut om initieringsuppdrag
 Initieringsbeslut MTH 2021-0091

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar specialistläkare Zandra 
Olivecrona beslutsunderlaget. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandling av operationsmikroskop till anestesi- och 
intensivvårdskliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Skickas till 
Mats Berglund, Medicinsk teknik 
Cecilia Bollman, Medicinsk teknik 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 57 Initiering för upphandlingsuppdrag av datortomograf till
onkologiska kliniken 
Diarienummer: 21RS3496 

Sammanfattning 
Upphandling av datortomograf. Utrustningen kommer att användas till bildtagning 
och planering inför cancerbehandling. 

I upphandlingen ingår även option för servicekontrakt under utrustningens tekniska 
livslängd samt utbildningsoption. 

Beräknat totalt värde för upphandlingen är cirka 17 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningPM hälso- och sjukvårdsnämdens sammanträde 2021-06-10,

Upphandling av datortomograf till onkologiska kliniken
 Initieringsbeslut MT 2021-0096

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetschef Malin Englund 
Tjerring beslutsunderlaget. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandling av datortomograf till onkologiska kliniken, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. 

Skickas till 
Roland Eriksson, Medicinsk teknik 
Cecilia Bollman, Medicinsk teknik 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 58 Tilldelningsbeslut MT 2020-0136 för upphandling av mobila
röntgenutrustningar till röntgenkliniken, Område 
specialiserad vård 
Diarienummer: 20RS5799 

Sammanfattning 
Denna upphandling avser ramavtal för mobila röntgenutrustningar till 
röntgenkliniken, område Specialiserad vård. 

Upphandlingen omfattar bland annat även option på återköp av befintlig utrustning, 
option på teknisk utbildning samt option på serviceavtal. 

Åtta anbud lämnades som uppfyller samtliga obligatoriska krav. 

Upphandlingen annonserades 2021-01-14 som en öppen upphandling. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10, tilldelningsbeslut

för upphandling mobila röntgenutrustningar

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar avdelningschef Jan-Erik 
Vidfelt beslutsunderlaget. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   tilldela Solutions for Tomorrow, organisationsnummer 556857-1904, som 
leverantör av mobila röntgenutrustningar till röntgenkliniken, Område specialiserad 
vård samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Skickas till 
Jan-Erik Vidfelt, Medicinsk teknik 
Jenny Thor, Medicinsk teknik 

Paragrafen är justerad 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 59 Uppföljning av förändrade jourlinjer nattetid på Lindesbergs lasarett

Diarienummer: 21RS1725
 
Sammanfattning 
En uppföljning har genomförts av de sex första månaderna utan primärjour som tar 
emot patienter med kirurgiska och ortopediska åkommor under tiden 21.00 till 07.00 
på Lindesbergs lasarett. 
Uppföljningen visar en väntad nedgång av antalet patienter som söker nattetid. 
Förändringen har inte inneburit negativa konsekvenser i form av försämrad kvalitet 
eller ökade kostnader för ambulans eller utomlänsvård.

Beslutsunderlag 
 Rapport Uppföljning av förändring av jourlinjer på Lindesbergs lasarett

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas 
Claesson beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till eget förslag, bilaga §59:1. 

Monika Aune (MP) yrkar bifall till Sebastian Cehlins (M) yrkande samt yrkar att 
nämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att analysera konsekvenserna 
av nedstängningen, utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten 
utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin.  

Elin Jensen (SD) yrkar bifall till eget förslag, bilaga §59:2, samt bifall till Monika 
Aunes (MP) yrkande.   

Sebastian Cehlin yrkar bifall till Monika Aunes (MP) yrkande. 

Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till Sebastian Cehlins (M) och Monika Aunes 
(MP) yrkanden.  

Maria Odheim Nilsen (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag samt bifall till Elin 
Jensens (SD), Sebastian Cehlins (M) och Monika Aunes (MP) yrkanden.  

Ulrika Björklund (M) yrkar bifall till Monika Aunes (MP) yrkande. 

Behcet Barsom (KD), Charlotte Edberger (C), Carina Dahl (S), Peter Björk (S) och 
Karin Sundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Sedan ordföranden fått den ordningen godkänd ställer hon den fyra förslagen mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Reservationer 
Sebastian Cehlin (M), Monika Aune (MP), Elin Jensen (SD), Gunilla Fredriksson 
(SD) och Maria Odheim Nielsen (V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån 
för sina egna yrkanden.  

Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Sebastian 
Cehlins (M) och Monika Aunes (MP) yrkanden. 

Ulrika Björklund (M) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Monika 
Aunes (MP) yrkande.   

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna framlagd utvärderingsrapport och lägga den till handlingarna samt 

att   uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och 
sjukvårdsnämndens sammanträde i augusti med förslag på åtgärder och 
utvecklingsarbete för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård nattetid på 
Lindesbergs lasarett. 
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Yrkande 
Ärende 7 
2021-06-10 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar: 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till augustisammanträdet komplettera 
rapporten med en djupare analys kring ambulansverksamhetens påverkan och vilken kostnad 
de extra transporterna till annat sjukhus medfört samt hur undanträngningseffekten kan 
undvikas  

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att patienter med 
enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor tömda eller enklare 
frakturer åtgärdade, kan få vård vid Lindesbergs lasarett under dygnets alla timmar. 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att på sikt stärka 
akutmottagningen  på Lindesberg lasarett genom bemanning med akutläkare  

Reservation Ang –Uppföljning av förändrade jourlinjer nattetid på Lindesbergs lasarett 

Konsekvenserna av att primärjouren inom kirurgi och ortopedi togs bort kvälls- och nattetid är 
att patienter med enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor 
tömda eller enklare frakturer åtgärdade, inte längre kan få vård i norra länsdelen under den 
tiden på dygnet. Istället tvingas dessa patienter åka till USÖ eller Karlskoga. Uppföljningen 
av förändringarna vid Lindesbergs lasarett har även visat att ambulansens transporter till USÖ 
kvälls- och nattetid har ökat, likaså responstiden för Prio1-larm.  

Det är viktigt att länet erbjuder god och tillgänglig vård oavsett var man bor i länet. Länets 
akutmottagningar bör bemannas på ett sådant sätt att även patienter med enklare åkommor 
kan få hjälp dygnet runt. 

När uppföljningen presenterades gjorde den styrande majoriteten klart att man inte planerar 
att återinrätta primärjouren inom kirurgi och ortopedi igen. Därför är det oerhört viktigt att 
skyndsamt presentera en lösning som säkerställer att patienter med enklare åkommor kan få 
hjälp med dessa vid alla länets sjukhus. En sådan lösning kan exempelvis vara att utreda 
möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade akutläkare för att på ett 
effektivt sätt möta patienter akuta behov. 

Akutläkare har kunskap om en lång rad sjukdomar, särskilt de som är vanligast 
förekommande på akuten. De är specialister på att känna igen de akuta tillstånden och hantera 
dessa, från kirurgiska till medicinska besvär. Akutläkarkonceptet finns på USÖ och det finns 
just nu läkare under utbildning i vår region (ST-tjänstgöring) för att bli just akutläkare. Detta 
skulle leda till en förstärkning av kompetensen på akutmottagningen och öka tillgängligheten 
för patienter i norra länsdelen.   

Nämnden borde i stället beslutat: 
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att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till 
augustisammanträdet komplettera rapporten med en djupare analys kring 
ambulansverksamhetens påverkan och vilken kostnad de extra 
transporterna till annat sjukhus medfört samt hur undanträngningseffekten 
kan undvikas  

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att patienter med 
enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor tömda eller enklare 
frakturer åtgärdade, kan få vård vid Lindesbergs lasarett under dygnets alla timmar. 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att stärka 
akutmottagningen  på Lindesberg lasarett genom bemanning med akutläkare.  
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Punktlista Ärende 7 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (1)

Skriftligt yrkande 

Ärende: 7 

Diarienummer: 21RS1725 

Datum: 2021-06-10 

Uppföljning av förändrade jourlinjer nattetid på Lindesbergs lasarett 

Sverigedemokraterna delar inte uppfattning om att förändringen av jourlinjer på Lindesbergs 

lasarett är bra och ska kvarstå. Fördelarna gällande ekonomin och att jourläkarna kan arbeta 

dagtid istället överväger inte nackdelarna gällande medborgarnas oro, lång transport till vård, 

personalens otrygghet, ingen ökning av antal operationer dagtid osv. 

Vi jobbar för att vi ska få en mer patientcentrerad nära vård, men samtidigt stänger man ner, 

centraliserar och flyttar vård så människor får åka längre. 

Förslag till beslut: 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

Att godkänna framlagd uppföljningsrapport och lägga den till handlingarna samt 

Att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att skyndsamt återställa ursprunglig bemanning 

på primärjouren gällande kirurgi och ortopedi på Lindesbergs lasarett 

För Sverigedemokraterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

Gunilla Fredriksson (SD) Elin Jensen (SD) 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 60 Svar på ledamotsinitiativ om jourförändringen i Lindesberg
Diarienummer: 21RS2617 

Sammanfattning 
I ett ledamotsinitiativ föreslår miljöpartiet hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra åt 
förvaltningen att avsluta försöket med journeddragning vid akuten i Lindesberg samt 
att återgå till ursprunglig bemanning och att genomföra medborgardialog vid 
kommande större verksamhetsförändringar. 

Det beslut som fattats av nämnden var ett uppdrag om förändring i syfte att utnyttja 
vårdens begränsade resurser mer effektivt. Uppföljningen visar att förändringen inte 
har inneburit negativa konsekvenser i form av försämrad kvalitet eller ökade 
kostnader för ambulans eller utomlänsvård. 

Medborgardialoger är en bland flera metoder som används av Region Örebro län. Ett 
principiellt ställningstagande om att tillämpa medborgardialoger inför alla 
kommande större verksamhetsförändringar bör föregås av en bredare diskussion om 
den representativa demokratins praktik i Region Örebro län än vad behandlingen av 
frågan i hälso- och sjukvårdsnämnden medger. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10 Svar på

ledamotsinitiativ om jourförändringen i Lindesberg
 Svar på ledamotsinitiativ om jourförändring i Lindesberg
 Ledamotsinitiativ från Monika Aune (MP), Genomför verksamhetsutveckling i

förtroendefull anda

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas 
Claesson beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Behcet Barsom (KD), Charlotte Edberger (C) och Carina Dahl (S) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Monika Aune (MP), Willhelm Sundman (L) och Maria Odheim Nielsen (V) yrkar 
bifall till ledamotsinitiativet.   

Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet 
och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §60:1.  

Sebastian Cehlin (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §60:2. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Reservationer 
Monika Aune (MP), Willhelm Sundman (L), Maria Odheim Nielsen (V), Elin Jensen 
(SD) och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån 
för ledamotsinitiativet. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   ledamotsinitiativet ska anses besvarat. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning 
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Särskilt yttrande – Ledamotsinitiativ om jourförändringen i Lindesberg 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (1)

Särskilt yttrande 

Ärende: 8 

Diarienummer: 20R2617 

Datum: 2021-06-10 

Svar på ledamotsinitiativ om jourförändringen i Lindesberg 

Vi yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 

Gällande medborgardialoger så tycker vi att de är bra och är för att fler sådana hålls när stora 

förändringar ska göras. Däremot tycker vi att ett sånt beslut borde tas på högre nivå än i HSN. 

För Sverigedemokraterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

Gunilla Fredriksson (SD) Elin Jensen (SD) 
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Särskilt yttrande 
Ärende 8-9 
2021-06-10 

Konsekvenserna av att primärjouren inom kirurgi och ortopedi togs bort kvälls- och nattetid är 
att patienter med enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor 
tömda eller enklare frakturer åtgärdade, inte längre kan få vård i norra länsdelen under den 
tiden på dygnet. Istället tvingas dessa patienter åka till USÖ eller Karlskoga. Uppföljningen 
av förändringarna vid Lindesbergs lasarett har även visat att ambulansens transporter till USÖ 
kvälls- och nattetid har ökat, likaså responstiden för Prio1-larm.  

Det är viktigt att länet erbjuder god och tillgänglig vård oavsett var man bor i länet. Länets 
akutmottagningar bör bemannas på ett sådant sätt att även patienter med enklare åkommor 
kan få hjälp dygnet runt. 

När uppföljningen presenterades gjorde den styrande majoriteten klart att man inte planerar 
att återinrätta primärjouren inom kirurgi och ortopedi igen. Därför är det oerhört viktigt att 
skyndsamt presentera en lösning som säkerställer att patienter med enklare åkommor kan få 
hjälp med dessa vid alla länets sjukhus. En sådan lösning kan exempelvis vara att utreda 
möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade akutläkare för att på ett 
effektivt sätt möta patienter akuta behov. 

Akutläkare har kunskap om en lång rad sjukdomar, särskilt de som är vanligast 
förekommande på akuten. De är specialister på att känna igen de akuta tillstånden och hantera 
dessa, från kirurgiska till medicinska besvär. Akutläkarkonceptet finns på USÖ och det finns 
just nu läkare under utbildning i vår region (ST-tjänstgöring) för att bli just akutläkare. Detta 
skulle leda till en förstärkning av kompetensen på akutmottagningen och öka tillgängligheten 
för patienter i norra länsdelen.   

Nämnden borde i stället beslutat: 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att patienter med 
enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor tömda eller enklare 
frakturer åtgärdade, kan få vård vid Lindesbergs lasarett under dygnets alla timmar. 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att stärka 
akutmottagningen  på Lindesberg lasarett genom bemanning med akutläkare 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 61 Svar på ledamotsinitiativ om att återupprätta kirurgi- och
ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30 
Diarienummer: 21RS2430 

Sammanfattning 
Willhelm Sundman (L) anmälde ett ledamotsinitiativ inför hälso- och 
sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 mars 2021. Med anledning av oro kring 
”neddragningen av den sjukhusbundna kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs 
lasarett mellan 21.00 och 07.30” föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återupprätta den sjukhusbundna kirurgi- och 
ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås avslå ledamotsinitiativet då bedömningen är 
att Region Örebro läns nuvarande hantering är ändamålsenlig. Lindesbergs lasarett är 
ett av tre ben i regionens sjukvård, akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska 
även fortsättningsvis vara öppen dygnet runt och primärjouren där kommer inte 
försvinna. Den dominerande mängden patienter som kommer till akutmottagningen i 
Lindesberg nattetid tas om hand av medicinjouren och denna kommer vara 
oförändrad. En särskild uppföljning av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett 
är gjord och har presenterats på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 juni 
2021. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10 Svar på

ledamotsinitiativ om att återupprätta kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs
lasarett mellan 21.00 och 07.30

 Svar på ledamotsinitiativ om att återupprätta kirurgi- och ortopedjouren på
Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30

 Ledamotsinitiativ från Willhelm Sundman (L) - Återupprätta kirurgi- och
ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21:00 och 07:30

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted 
Rylander beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L), Gunilla Fredriksson (SD), Maria Odheim Nielsen (V) och 
Monika Aune (MP) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.  

Carina Dahl (S), Behcet Barsom (KD) och Charlotte Edberger (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.  

Sebastian Cehlin (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §61:1. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Reservationer 
Willhelm Sundman (L), Gunilla Fredriksson (SD), Elin Jensen (SD), Maria Odheim 
Nielsen (V) och Monika Aune (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån 
för ledamotsinitiativet. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   avslå ledamotsinitiativet. 
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Särskilt yttrande 
Ärende 8-9 
2021-06-10 

Konsekvenserna av att primärjouren inom kirurgi och ortopedi togs bort kvälls- och nattetid är 
att patienter med enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor 
tömda eller enklare frakturer åtgärdade, inte längre kan få vård i norra länsdelen under den 
tiden på dygnet. Istället tvingas dessa patienter åka till USÖ eller Karlskoga. Uppföljningen 
av förändringarna vid Lindesbergs lasarett har även visat att ambulansens transporter till USÖ 
kvälls- och nattetid har ökat, likaså responstiden för Prio1-larm.  

Det är viktigt att länet erbjuder god och tillgänglig vård oavsett var man bor i länet. Länets 
akutmottagningar bör bemannas på ett sådant sätt att även patienter med enklare åkommor 
kan få hjälp dygnet runt. 

När uppföljningen presenterades gjorde den styrande majoriteten klart att man inte planerar 
att återinrätta primärjouren inom kirurgi och ortopedi igen. Därför är det oerhört viktigt att 
skyndsamt presentera en lösning som säkerställer att patienter med enklare åkommor kan få 
hjälp med dessa vid alla länets sjukhus. En sådan lösning kan exempelvis vara att utreda 
möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade akutläkare för att på ett 
effektivt sätt möta patienter akuta behov. 

Akutläkare har kunskap om en lång rad sjukdomar, särskilt de som är vanligast 
förekommande på akuten. De är specialister på att känna igen de akuta tillstånden och hantera 
dessa, från kirurgiska till medicinska besvär. Akutläkarkonceptet finns på USÖ och det finns 
just nu läkare under utbildning i vår region (ST-tjänstgöring) för att bli just akutläkare. Detta 
skulle leda till en förstärkning av kompetensen på akutmottagningen och öka tillgängligheten 
för patienter i norra länsdelen.   

Nämnden borde i stället beslutat: 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att patienter med 
enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor tömda eller enklare 
frakturer åtgärdade, kan få vård vid Lindesbergs lasarett under dygnets alla timmar. 

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att stärka 
akutmottagningen  på Lindesberg lasarett genom bemanning med akutläkare 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 62 Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Diarienummer: 20RS2337 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) till 
Region Örebro län 24 februari 2020 om att akutsjukhuset i Lindesberg måste 
bevaras, att en nära och jämlik vård innebär tre akutsjukhus och att det tas fram ett 
förslag på hur vi kan ha kirurg/ortopedakuten i Lindesberg öppen året runt 24 timmar 
om dygnet. Förslag till beslut är att avslå motionen. 

I förslaget till svar poängteras att Lindesbergs lasarett är ett av tre ben i regionens 
sjukhusvård, akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska även fortsättningsvis vara 
öppen dygnet runt och primärjouren där kommer inte försvinna. Den dominerande 
mängden patienter som kommer till akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om 
hand av medicinjouren och denna kommer vara oförändrad. En särskild uppföljning 
av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett är gjord och har presenterats på 
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10 Svar på motion om

att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara

akutsjukhuset i Lindesberg

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted 
Rylander beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L), Sebastian Cehlin (M), Monika Aune (MP), Behcet Barsom 
(KD), Charlotte Edberger (C) och Karin Sundin (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

Maria Odheim Nielsen (V) yrkar bifall till motionen.  

Elin Jensen (SD) yrkar bifall till motionen samt lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 
§62:1.

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
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Reservationer 
Maria Odheim Nielsen (V), Elin Jensen (SD), Gunilla Fredriksson (SD) reserverar 
sig mot nämndens beslut till förmån för motionen.  

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 

att   avslå motionen. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Särskilt yttrande – Motion V Bevara akutsjukhuset i Lindesberg 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (1)

Särskilt yttrande 

Ärende: 10 

Diarienummer: 20RS2337 

Datum: 2021-06-10 

Motion från V om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg 

Vi yrkar bifall till motionen då intentionen i den är bra, men vi vill däremot lyfta fram att vi anser att 

jourverksamheten snarast återställs likt den var tidigare. 

För Sverigedemokraterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

Gunilla Fredriksson (SD) Elin Jensen (SD) 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 63 Svar på ledamotsinitiativ om att utreda hur Region Örebro län
ska lösa vårdskulden 
Diarienummer: 21RS4236 

Sammanfattning 
I ett ledamotsinitiativ föreslår Sverigedemokraterna hälso- och sjukvårdsnämnden 
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda omfattningen av 
vårdskulden och att ta fram den ungefärliga kostnaden för den samt att ge hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder för att lösa situationen med den 
uppkomna vårdskulden. 

Region Örebro län befinner sig fortfarande mitt i den pågående pandemin, vilket 
innebär att viss vård som kan vänta ännu måste göra det. Ansvaret för att arbeta för 
att öka tillgängligheten till vård och att hantera uppskjuten vård till följd av 
pandemin ligger redan i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag. I nuläget är det 
svårt att mäta och skapa en bild av hur mycket vård som skjutits upp, men det pågår i 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram en uppföljningsrapport som 
kommer att presenteras för nämnden efter sommaren. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10 Svar på

ledamotsinitiativ om att utreda hur Region Örebro län ska lösa vårdskulden
 Svar på ledamotsinitiativ från (SD) om att utreda hur Region Örebro län ska lösa

vårdskulden
 Ledamotsinitiativ om att utreda hur Region Örebro län ska lösa vårdskulden

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

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   ledamotsinitiativet ska anses besvarat. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 64 Avveckling av dopningsmottagningen inom
beroendecentrum 
Diarienummer: 20RS4373 

Sammanfattning 
Inom beroendecentrum finns sedan 2012 en specialistmottagning för patienter med 
dopningsproblematik. Mottagningen tar emot patienter från 16 års ålder och riktar sig 
till såväl inom- som utomlänspatienter. Under tiden mottagningen har varit verksam 
har antalet ärenden blivit färre. 

Utifrån den genomlysning av dopningsmottagningen som genomfördes under 2020 
och ett tydligt sjunkande antal patienter ser verksamheten ett behov av att se över 
resurser och tillgänglighet för aktuell patientgrupp. Då patientgruppens behov kan 
tillgodoses i den ordinarie öppenvården för beroendeproblematik inom 
beroendecentrum är förslaget att avveckla dopningsmottagningen. En risk- och 
konsekvensbedömning har genomförts i verksamheten. I och med avveckling av 
mottagningen kommer inrättad tjänst i form av kurator på dopningsmottagningen att 
flyttas till beroendecentrums allmänmottagning. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-06-10, Avveckling av

dopningsmottagningen
 Rapport genomlysning körkortsmottagning dopningsmottagning 200922
 Riskbedömning-och- handlingsplan dopningsmottagningen

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

Yrkanden  
Carina Dahl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   dopningsmottagningen upphör som egen mottagning inom verksamhetsområdet 
specialistpsykiatri, samt 

att   patienter med dopningsproblematik hänvisas till beroendecentrums 
öppenvårdsmottagning. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - ledning 
Område psykiatri - ledning 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 65 Revidering av framtidsplan för högspecialiserad vård
Diarienummer: 21RS4895 

Sammanfattning 
År 2017 tog hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram en framtidsplan för den 
högspecialiserade vården i länet. Nu finns det behov att revidera den planen med 
aktuell strategi för universitetssjukvård och högspecialiserad vård. Framtagandet av 
planen ska ske i samverkan med berörda förvaltningar inom regionen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-10, Revidering av

handlingsplan för högspecialiserad vård

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar planeringschef Gustav 
Ekbäck beslutsunderlaget. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   Region Örebro läns framtidsplan för den högspecialiserad vården ska revideras, 
samt 

att   en revidering av framtidsplanen sker årligen. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – ledning. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 66 Svar på motion om att skapa ”En väg in” för barn och unga
med psykisk ohälsa 
Diarienummer: 20RS9186 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett 
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar 
motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp 
mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i 
regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga 
upp en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer 
fungera på det sätt som beskrivs i motionen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-06-10, Svar på motion om

att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med

psykisk ohälsa

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

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Carina Dahl (S), Gunnel Kask (S), Charlotte Edberger (C), Gunilla 
Fredriksson (SD) och Elin Jensen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Upplysning 
Monika Aune (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 67 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP
och första linjen 
Diarienummer: 20RS9189 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett mobilt team skapas inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, 
samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är 
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, 
oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården. 
Regionfullmäktige har avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att 
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård 
och barn- och ungdomspsykiatri. 

Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter 
som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag 
möjlighet till behandling i hemmet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-06-10, Svar på motion om

att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och

första linjen

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

Yrkanden 
Maria Odheim Nielsen (V) yrkar bifall till motionen. 

Karin Sundin (S), Carina Dahl (S), Charlotte Edberger (C) och Behcet Barsom (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Upplysning 
Monika Aune (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
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Reservationer 
Maria Odheim Nielsen (V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för 
motionen. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 

att   motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 68 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12059 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss avseende förslag
till föreskrifter om fortsatt giltighet av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:38) om
tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19,
21RS2422.

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat PUB-avtal – egenmonitorering
IBD Home, 21RS3643.

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat PUB-avtal -Nationellt
forskningsprojekt - Demografi och karakteristiska, komorbiditet och riskfaktorer för
Covid-19-insjuknande och prognos, 21RS3938.

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om prioriteringsordning för
primärvården för att ställa om befintlig verksamhet. Primärvården deltar i
covidvården genom tillfälliga förflyttningar av medarbetare, 21RS3936.

4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal om extern granskning
organisationsutredningar Region Örebro län, 21RS2480.

5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat samverkansavtal mellan Region
Örebro län och Länsgården Fastigheter avseende uppförande av lokal Skebäcks
vårdcentral, 21RS2103.

6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal mellan Gilead Sciences
Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av
läkemedel Jyseleca, 21RS4203.

7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal mellan Institut Produits
Synthése AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län avseende
försäljning av läkemedel Xermelo, 21RS4206.

8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal mellan Region Örebro län
och PTC Therapeutics International Ltd om läkemedel Translarna, 21RS4483.

9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal och tillläggsavtal mellan
Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om
försäljning av läkemedel Xeljanz, 20RS12612.

10. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss gällande PM
och rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska rapporteras från Skatteverket
till kommunen, 21RS2924.
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11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering för
upphandlingsuppdrag, upphandling av operationsmikroskop, 21RS2273-21.

12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering för
upphandlingsuppdrag, upphandling av UPLC-MS/MS, 20RS12851.

13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat fullmakt för
upphandlingsuppdrag, regionövergripande upphandling av transportkuvöser,
18RS9944-9.

14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om justering av Plan för
vaccinationer mot covid-19 i Region Örebro län avseende särskilt arbete för hög
vaccinationstäckningsgrad i olika grupper av länsinnevånare, 20RS13256.

15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om fastställande av beslut samt
vidaredelegation i anledning av omorganisation av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, 20RS11581.

16. Platsansvarige för sjukhusverksamhet norr har beslutat om tillfällig neddragning
och omdisponering av vårdplatser på avdelning 1, kliniken för medicin och geriatrik,
2021-04-19 – 2021-05-30, 20RS4430.

17. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om avgiftsbefrielse för läkemedel,
21RS3676.

18. Områdeschefen för nära vård har beslutat om tillfällig stängning av 6 vårdplatser
på medicinsk akutvårdsavdelning 1-2, Karlskoga lasarett vecka 24-32, 21RS4856.

19. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss från
Läkemedelsverket, förslag till nya förskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om
blodverksamhet, 21RS3670.

20. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om
donation och tillvaratagande av vävnader och celler och i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och
celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning med mera med tillhörande
konsekvensutredning, 21RS3240.

21. Områdeschefen för nära vård har beslutat om tillfällig stängning av 1 vårdplats
på medicinsk akutvårdsavdelning 1, Karlskoga lasarett 2021-05-19, 21RS4856.

Meddelandeärenden: 

1. Beslut gällande begäran om samlokalisering av verksamheterna
Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen i Kumla, område Nära vård under
sommarperioden, 21RS3594.

2. Protokollsutdrag patientnämnden 2021-04-09, §13 Klagomål på vården som avser
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barn, en analys av klagomål till patientnämnden i Region Örebro län 2020. 

3. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål på vården som avser barn”.

4. Protokollsutdrag patientnämnden 2021-04-09, §15 Klagomål gällande vaccination
mot covid-19.

5. Patientnämnden har överlämnat PM gällande klagomål gällande vaccination mot
covid-19.

6. Skrivelse från Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom.

7. Synpunkter från verksamheten om öppenvårdspediatrikens framtid, 21RS5500.

8. Svar på synpunkter från verksamheten om öppenvårdspediatrikens framtid,
21RS5500.

9. Protokoll beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-05-06.

10. Protokoll beredning för närsjukvård 2021-05-05.

11. Beslut gällande samlokalisering av verksamheterna vid Varberga vårdcentral och
Karla vårdcentral vecka 25-33, 21RS4639.

12. Synpunkter från sjuksköterskor på onkologiska kliniken, 21RS6016.

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-06-10, Anmälnings- och

meddelandeärenden
 Svar på remiss avseende förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av

föreskrifterna (HSLF-FS 2020_38) om tillfälliga villkor för avgiftsfri screen
 Beslut begäran samlokalisering Kumla
 Remissvar gällande PM och rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska

rapporteras från Skatteverket till kommunen
 Protokollsutdrag patientnämnd 2021-04-09 § 13 Klagomål på vården som avser

barn en analys av klagomål till patientnämnden i Region Örebro län 2020
 Klagomål som avser barn 2020
 PM Klagomål gällande vaccination mot covid-19
 Skrivelse Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom
 Beslut reviderad vaccinationsplan
 Beslut om fastställande av beslut samt vidaredelegation
 Synpunkter om öppenvårdspediatrikens framtid
 Svar på synpunkter om öppenvårdspediatrikens framtid
 Protokoll BPH 2021-05-06
 Protokoll BNV 2021-05-05
 Svar på remiss om förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2021_xx) om

blodverksamhet
 Svar på remiss om Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009-30 och SOSFS

2009-32
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Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 69 Besvarande av anmälda frågor nummer 4-5

4. Jonas Claesson besvarar Maria Odheim Nielsens (V) fråga om vad som gjorts 
gällande inkommet brev från sjuksköterskor på onkologiska kliniken. 
Verksamhetschefen har träffat samtliga sjuksköterskor vid två tillfällen och gått 
igenom kravlistan. Områdeschefen har träffat brevskrivarna för att diskutera krav på 
ytterligare ekonomisk kompensation.

5. Jonas Claesson besvarar Elin Jensens (SD) fråga om upphandlingen av 
förlossningen i Karlskoga.
Anbudsöppning ännu inte skedd. Ingen information kommer lämnas ut då det råder 
strikt upphandlingssekretess. Beslut om tilldelning eller avbrytande kommer att tas 
av nämnden den 30 augusti. 

Sida 37 av 40



Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 70 Information

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar 
Jonas Claesson informerar om:  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens organisationsöversyn 
Den fackliga processen avslutades den 25 maj. Beslut är fattat den 31 maj om 
förändrad organisation under Område nära vård, Område specialiserad vård och 
Område forskning och utbildning samt uppsägning av 
verksamhetschefsförordnanden inom nära vård, specialiserad vård samt arbets- och 
miljömedicin. Information ges om förändringarna. Rekrytering av verksamhetschefer 
pågår.  

Covid-19 
Det ses en mycket kraftig minskning av antalet positiva fall den senaste månaden. I 
dag vårdas sex covidpatienter på vårdavdelning och fyra patienter på 
invensivvårdsavdelning.  

Trombektomi 
Region Örebro län har genomfört sin första trombektomi. Ingreppet kan utföras 
dygnet runt, årets alla dagar. Utomlänspatienter beräknas kunna tas emot från den 27 
september 2021.  

Strategisk planering för hantering av covid-19 och covidpandemieffekter 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planerar utifrån tre möjliga covidscenarios under 
hösten. En plan som innefattar åtgärder för att hantera dessa olika scenarios tas fram. 
Det pågår också framtagande av plan för hantering av den uppskjutna vården.   

Ekonomisk rapportering, inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen 
Peter Hansson presenterar statistik över tillgängligheten till första läkarbesök inom 
specialistvården och operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar. Statistik 
över andelen väntande till återbesök inom specialistvården presenteras också. 
Information ges om periodrapport och resultatrapport maj 2021. Årsprognosen 
beräknas bli - 400 miljoner kronor vid årets slut. Planering pågår för budget 2022.  

Patientnämndens arbete och roll 
Marcus Philipson informerar om patientnämndens verksamhet. Patientnämndens roll 
är att hjälpa och stödja patienter och deras närstående med att framföra klagomål, se 
till att klagomålen blir besvarade samt ge information och råd som patienter kan 
behöva för att tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnden är 
opartisk och fristående från vården. Uppdraget omfattar hälso- och sjukvård som 
bedrivs av Region Örebro län, länets kommuner, eller enligt avtal med någon av 
dessa, samt tandvård som bedrivs eller finansieras, helt eller delvis, av Region 
Örebro län. Patientnämndens uppgift är även att utse stödpersoner till patienter som 
ges vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. 

Helena Lenke Thalberg informerar om att patientnämnden årligen analyserar 
inkomna klagomål och synpunkter. Innehåll från analyserna "Klagomål på vården 
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som avser barn" och "Pandemin och patienterna" presenteras. 

Uppföljning av insatsområden och aktiviteter i handlingsplaner Område 
välfärd och folkhälsa, april 2021 
Ingmar Ångman och Linnéa Hedkvist informerar om uppföljning av insatsområden 
och aktiviteter i områdets handlingsplaner med fokus på handlingsplan för 
sammanhållen vård och omsorg som har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Resultat per insatsområde, erfarenheter och utmaningar redovisas. 

Processen nationell högspecialiserad vård 
Gustav Ekbäck presenterar processens olika steg. Nu arbetar Region Örebro län med 
ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom vårdområdet peniscancer 
och vårdområdet neuromuskulära sjukdomar som nationell högspecialiserad vård. 
Beslut tas av nämnden den 30 augusti, sista ansökningsdag är den 17 september.  

Vårdplatssituation och tillgänglighet 
Gustav Ekbäck presenterar statistik över antalet utförda operationer inom 
specialistvården år 2021 i jämförelse med 2019 och 2020. Information ges om 
vårdplatssituationen inom de fyra olika vårdområdena, totalt en beläggning på 87 
procent.  
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

2021-06-10 

§ 71 Besvarande av anmälda frågor nummer 1-3

1, 2. Gustav Ekbäck besvarar Maria Odheim Nielsens (V) frågor om möjligheten till 
naturbaserad vård och rehabilitering.  
Region Örebro län erbjuder inte den möjligheten och har inga planer på att erbjuda 
det i framtiden. 

3. Gustav Ekbäck besvarar Maria Odheim Nielsens (V) fråga om ambulansstationen i 
Berglunda.
Inga ambulanser kommer att tas från Lindesberg eller Karlskoga. Ambulanserna vid 
Berglunda kommer att omdisponeras inom Örebroområdet.
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