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Protokollsjustering
Anmälan av frågor
Svar på remiss om ”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa”
(SOU 2021:6)
Yttrande över betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans” (SOU
2021:37)
Svar på remiss över betänkandet ”Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården”
(SOU 2021:39)
Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda
boenden”
Svar på motion om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare
i äldreomsorgen
Svar på remiss – En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga, SOU 2021:34
Svar på remiss – Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU
2021:43)
Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för återöppnande av
förlossningen på Karlskoga lasarett
Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 2021
Anmälan av ledamotsinitiativ om värmebehandling (TUMT) vid
godartad prostataförstoring
Anmälnings- och meddelandeärenden
Beredningsärende: Hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022
Information
Besvarande av anmälda frågor
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Protokollsjustering
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Sebastian Cehlin (M) med
Willhelm Sundman (L) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 13 oktober 2021.
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Anmälan av frågor
Frågor kvar att besvara från 2021-08-30:
1. Elin Jensen (SD) frågar om alla avdelningar/områden finns med på 1177 och kan
kommunicera med patienterna gällande frågor, provsvar med mera. Om inte, varför?
2. Sebastian Cehlin (M) frågar hur patientbeläggningen och arbetssituationen är på
avdelning 40.
3. Ulrika Björklund (M) frågar om psykiatrin klarar vårdgarantin för barn och
vuxna.
2021-09-29:
4. Monika Aune (MP) frågar om det pågår en utredning/omformning av Lindesbergs
lasaretts intensivvårdsplatser. Om ja, varför?
5. Elin Jensen (SD) frågar om det saknas handledare till studerande på läkarlinjen?
Om ja, hur löser Region Örebro län denna problematik?
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Svar på remiss om ”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk
hälsa” (SOU 2021:6)
Diarienummer: 21RS3862
Sammanfattning
Det statliga utredningsarbetet ”Samordnad utveckling för god och nära vård” har haft
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och
ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. I det
betänkande som Region Örebro län nu fått möjlighet att yttra sig över föreslås att
Hälso- och sjukvårdslagen omformuleras så att det framgår att primärvården svarar
för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.
Betänkandet föreslår också en modell för att primärvården bättre ska möta psykisk
ohälsa. Modellen bygger på att vägen in ska vara enkel och begriplig för invånarna.
Den förutsätter att omhändertagandet är organiserat i stegvisa och väl
sammanhängande insatser. Dessutom bygger den på en samverkan mellan olika
aktörer som elevhälsa, socialtjänst och civilsamhället.
Avslutningsvis föreslår betänkandet att förutsättningarna för vården behöver
förbättras, till exempel genom strukturer för patientdelaktighet och anhörigstöd.
Behoven av kompetens behöver kartläggas och uppföljningen av vården förbättras.
I förslaget till svar på remissen välkomnar Region Örebro län betänkandet och dess
förslag. I svaret framgår att betänkandets förslag ligger väl i linje med det
utvecklingsarbete som pågår inom Region Örebro län för att förbättra stödet vid
psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Svar på remiss om
”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa” (SOU 2021:6)
 Svar på remiss om "God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa" (SOU
2021:6)
 Bilaga 2 remiss - betänkande av utredningen God och nära vård - rätt stöd till
psykisk hälsa
 Remiss - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Yttrande över betänkandet ”Stärkt rätt till personlig
assistans” (SOU 2021:37)
Diarienummer: 21RS6308
Sammanfattning
En statlig utredning har haft i uppdrag att se över vissa frågeställningar inom
personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Utredningen föreslår nu ett förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser, samt
ett antal andra förslag som inte har samma relevans för Region Örebro län.
För att uppnå förstärkningen av stödet vid behov av sjukvårdande insatser lämnar
utredningen flera förslag. För det första föreslås en egenvårdslag som reglerar hälsooch sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och
uppföljning. För det andra föreslås en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen
för att hälso- och sjukvården ska ta större hänsyn till livsvillkoren när vård ska ges
till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. För det tredje vill
utredningen att behov av sjukvårdande insatser ska beaktas vid bedömning om rätt
till assistans, om det finns en överenskommelse om utförandet mellan
sjukvårdshuvudmannen och assistansanordnaren.
I förslaget till yttrande välkomnar Region Örebro län utredningens förslag. Den
ökade arbetsinsatsen och i viss utsträckning även ökade kostnader som förslagen
väntas innebära, motiveras med ökad patientsäkerhet och ökade möjligheter till ett
bättre vardagsliv för berörda individer.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Yttrande över
betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans" (SOU 2021:37)
 Yttrande över betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans" (SOU 2021:37)
 Remiss - Stärkt rätt till personlig assistans SOU 2021:37
 Bilaga - Betänkande - Stärkt rätt till personlig assistans
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
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§ 90

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Svar på remiss över betänkandet ”Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll
inom vården” (SOU 2021:39)
Diarienummer: 21RS6034
Sammanfattning
I betänkandet föreslås att det ska bli tillåtet för vårdgivare att ge ett ombud
elektronisk tillgång till patientuppgifter, om patienten vill det. Dessutom föreslås i
betänkandet att allmänheten genom en sökfunktion på internet ska kunna kontrollera
en persons behörighet i det register som finns över legitimerad hälso- och
sjukvådspersonal. Avslutningsvis föreslås att vårdgivare ska kunna få elektronisk
tillgång till samma register.
I förslaget till svar på remissen ställer sig Region Örebro län positiv till samtliga
förslag.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Svar på remiss över
betänkandet "Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården" (SOU 2021:39)
 Yttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården
 Remiss - Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll
 Bilaga 2 - remiss SOU 2021:39
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela
Larsson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom
särskilda boenden”
Diarienummer: 21RS6863
Sammanfattning
Revisorerna i Region Örebro län har i revisionsrapporten ”Granskning av
hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden”
granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en individuellt
behovsanpassad vård och behandling för boende på särskilda boenden. Revisorernas
bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden delvis säkerställer en individuellt
behovsanpassad vård och behandling, och lämnar tre rekommendationer.
I förslaget till svar framgår att granskningen berör samma verksamhet som IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) granskade under 2020. Med anledning av
granskningen och de lärdomar som den pågående pandemin över huvud taget har gett
kommer flera förbättringsåtgärder att vidtas som finns i den redovisning till IVO som
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 30 augusti. Åtgärderna omfattar de
rekommendationer som revisorerna lämnar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29Yttrande över
revisionsrapporten "Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på
läkarmedverkan inom särskilda boenden"
 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av hemsjukvårdsinsatser med
fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden"
 Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på
läkarmedverkan inom särskilda boenden
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Sebastian Cehlin (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet.
Willhelm Sundman (L) anmäler att han inte deltar i beslutet.
Elin Jensen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att föreslå regionstyrelsen att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns
svar till revisorerna.
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Svar på motion om att stärka tillgången och tillgängligheten
till läkare i äldreomsorgen
Diarienummer: 20RS12715
Sammanfattning
Ola Karlsson (M) har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige
ska besluta att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna
konsultera en specialistläkare. Det pågår nu förändringsarbete på flera plan gällande
regionens insatser inom området. Regionen arbetar även med att förstärka
hemsjukvården genom mobila närsjukvårdsteam. Det pågår också arbete med att
möjliggöra digital informationsdelning mellan länets kommuner och regionen samt
digitala kontaktvägar och tjänster för länsinvånarna.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämd 2021-09-29,Svar på motion tillgång
och tillgänglighet läkare i äldreomsorg
 Svar på motion tillgång och tillgänglighet läkare äldreomsorg
 Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till motionen.
Anteckning
Elin Jensen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot nämndens beslut
till förmån för motionen.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen ska anses besvarad.
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Svar på remiss – En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga, SOU 2021:34
Diarienummer: 21RS5692
Sammanfattning
Utredningen föreslår bland annat att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i
hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår även att
lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav
på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs. Utredningen
presenterar även sex steg för hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer
ändamålsenligt och samordnat stöd i vården.
Region Örebro län ställer sig bakom utredningens förslag, men anser att utredningen
saknar en lösning av samverkansfrågorna för de yngsta barnen samt att
frivilligsektorn borde varit en del av utredningens steg för att ge ett bättre stöd till
barn och unga med psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29 Svar på remiss - En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34
 Svar på remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU
2021_34
 Remiss - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
 Bilaga 1 - Remissunderlag
 Bilaga 2 - Konsekvensanalys
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och s.fs@regeringskansliet.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Svar på remiss – Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar (SOU 2021:43)
Diarienummer: 21RS5837
Sammanfattning
I dagsläget är läkare inom offentlig hälso- och sjukvård skyldiga att utföra
spårsäkring efter sexualbrott på begäran från Polismyndigheten, enligt 6 kap. 9 §
patientsäkerhetslagen. Det saknas dock skyldighet att utföra spårsäkring utan sådan
begäran, om en enskild söker vård själv efter ett sexuellt övergrepp.
Utredningen föreslår därför att en ny lag införs vid hälso- och sjukvårdens
spårsäkring efter sexualbrott.
Region Örebro län arbetar redan i enlighet med utredningens förslag och bedömer att
lagförslaget inte innebär någon större skillnad mot nuvarande rutiner.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29 Svar på remiss Ett
förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 2021:43
 Svar på remiss - Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43
 Remiss - Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)
 Bilaga 2 remiss - remissunderlag Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Justitiedepartementet,
samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till
Justitiedepartementet, ju.remissvar@regeringskansliet.se samt
ju.L5@regeringskansliet.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
Regionkansliet
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Sammanträdesdatum
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Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för återöppnande av
förlossningen på Karlskoga lasarett
Diarienummer: 20RS1774
Sammanfattning
Kvinnoklinikens verksamhetschef tog den 29 maj 2019 beslut att förlossningen i
Karlskoga skulle stänga från och med den 15 juni 2019. Beslutet togs mot bakgrund
av att patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen inte kunde tillgodoses.
Ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga förutsätter att Region Örebro län
långsiktigt och hållbart kan upprätthålla och säkerställa en patientsäker vård. Hälsooch sjukvården ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) bedriva ett
patientsäkerhetsarbete som är förebyggande vilket innebär ett arbete med att
identifiera risker i vården och att sedan verka för att dessa elimineras så att
undvikbara vårdskador inte ska uppstå.
En arbetsgrupp med berörda verksamhetschefer och chefläkare arbetade under hösten
2019 med att ta fram förutsättningar för ett återöppnande av förlossningen i
Karlskoga.
Arbetet ledde fram till rapporten ”Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för att
återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett”, som presenterades för nämnden den
26 februari 2020. Hälso- och sjukvårdsdirektörens sammanvägda bedömning var då
att förlossningen i Karlskoga bedömdes kunna återöppnas tidigast vid årsskiftet
2024/2025 under förutsättning att föreslagna bemanningsåtgärder har varit
framgångsrika.
I enlighet med beslut på regionfullmäktiges sammanträde 24 september 2020 tog
hälso- och sjukvårdsdirektören fram upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag)
för upphandling av förlossningsverksamhet i Region Örebro läns lokaler på
Karlskoga lasarett. Den 28 april 2021 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut
om att framtaget förfrågningsunderlag godkändes för annonsering.
Region Örebro län genomförde därefter upphandling avseende
förlossningsverksamheten i Karlskoga. Vid sammanträde den 30 augusti 2021
beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen med hänsyn till
att inga anbud inkommit samt att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till
nämnden den 29 september 2021 återkomma med en reviderad plan och justerad
tidplan för ett skyndsamt återöppnande av förlossningen i Karlskoga utifrån ”Hälsooch sjukvårdsdirektörens plan för att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett”
(20RS1774) som presenterades för nämnden den 26 februari 2020.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29 Hälso- och
sjukvårdsdirektörens plan för återöppnande av förlossningen på Karlskoga
lasarett
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Hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade plan för skyndsamt återöppnande av
förlossningen vid Karlskoga lasarett

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrag hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas
Claesson beslutsunderlaget.
Yrkanden
Karin Sundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunilla Fredriksson (SD) yrkar med instämmande av Elin Jensen (SD) avslag på
förvaltningens förslag och bifall till eget förslag, bilaga §95:1.
Maria Odheim Nielsen (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till eget
förslag, bilaga §95:2.
Monika Aune (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att förvaltningen
i stället ges i uppdrag att snabbt göra en ny handlingsplan som syftar till att
förlossningen i Karlskoga åter kan öppna 2023-2024.
Charlotte Edberger (C), Behcet Barsom (KD), Gunnel Kask (S), Peter Björk (S) och
Azra Prepic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till eget förslag, bilaga §95:3.
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till Sebastian Cehlins (M) yrkande.
Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de olika förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Gunilla Fredriksson (SD), Elin Jensen (SD), Maria Odheim Nielsen (V), Monika
Aune (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sina respektive
yrkanden.
Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Sebastian
Cehlins (M) yrkande.
Sebastian Cehlin (M) reserverar sig mot nämndens beslut, bilaga §94:4 till förmån
för sitt eget yrkande.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade plan för återöppnande av
förlossningen på Karlskoga lasarett.
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Bilaga §95:1

Ärende 10

Skriftligt yrkande
Ärende: 10
Diarienummer: 20RS1774
Datum: 2021-09-29

Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för återöppnande av
förlossningen på Karlskoga lasarett.
Sverigedemokraterna anser att uppdraget som givits till hälso- och sjukvårdsdirektören är bra. Däremot anser
vi inte att fokus i tidsplanen återspeglar uppdraget att skyndsamt återöppna förlossningen vid Karlskoga
lasarett.
I rapporten lyfts flera behov in som rör verksamhetens behov vid USÖ, således tappar det sitt syfte till att
enbart fokusera på vad som krävs för att säkerställa regionfullmäktiges uppdrag om att skyndsamt återöppna
förlossningen i Karlskoga.
Vi är väl medvetna om att bemanningsbehovet inom förlossningsvården är stort, vi är även medvetna om att
rekryteringar och kompenssäkring till verksamheten i Karlskoga har varit undermålig under flera års tid.
Förslag till beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att avslå hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade plan för återöppnande av förlossningen
på Karlskoga lasarett.

att snarast återöppna BB i Karlskoga samt kompetenssäkra verksamheten.

att en ny utredning tas fram och presenteras under hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i oktober där verksamheten vid Karlskoga lasarett lyfts fram, oaktat
personalbehovet vid USÖ.

att en kompetensförsörjningsplan tas fram för förlossningsvården i länet generellt.
att de presenterade tidsramarna anpassas utefter behovet vid respektive förlossningsenhet.

För Sverigedemokraterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

Gunilla Fredriksson (SD)

Elin Jensen (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro län
Organisationsnummer: 875002–4187
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro
E-post: orebrolan@sd.se

Sid. 1 (1)
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Bilaga §95:2

Vänsterpartiet Region Örebro län

Yrkande/reservation

Örebro 2021-09-29

Förra veckan kunde vi läsa om den nya utredningen om återöppnande av förlossningen i
Karlskoga som är gjord av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Enligt det förslag som
utredningen presenterar så är det inte möjligt att öppna den nu stängda verksamheten i
Karlskoga innan 2029. Vänsterpartiet avvisar bestämt det förslag som nu presenteras på
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde då tidsperspektivet är för långt, en
återöppning måste ske snarast. Det finns en utredning sedan tidigare som är beslutad men
som åsidosattes när majoriteten och den nytillträdda direktören istället presenterade ett
förslag som innebar att verksamheten skulle upphandlas på marknaden.
Det nya förslaget tar en ansats i en stängd verksamhet vilket inte hade varit nödvändigt om
man redan från start hade vidtagit åtgärder och istället satsat på den befintliga
verksamheten. Vänsterpartiet föreslår därför att förlossningen återöppnar snarast med att
man tittar tillbaka på den första utredningen som beslutades och gör ett omtag därifrån.
Personalen behöver tas tillbaka och verksamheten måste återskapas från det som en gång
var bra. Därifrån har vi bäst chans att starta upp tidigare än 2029 med en verksamhet som
invånarna i den västra länsdelen har förtroende för.

Vänsterpartiet i Region Örebro län föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
att

avslå förslagen i den nya utredningen som presenterats av hälso- och
sjukvårdsdirektören.

att

snarast återöppna på förlossningen i Karlskoga med utgångspunkt i den
tidigare verksamheten.

Om yrkandena från Vänsterpartiet faller i nämnden ska detta ses som en skriftlig reservation.
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2021-09-29

Yrkande – Återöppnande av förlossningen på Karlskoga lasarett
Vår uppfattning är att år 2029 ligger alldeles för långt fram i tiden vad gäller ett återöppnande
av förlossningen i Karlskoga. Vi anser att en fördjupad plan för ett återöppnande bör tas fram.
I den planen ska fler alternativ för ett skyndsamt återöppnande tas i beaktning. Den bör också
innehålla en omvärldsbevakning för att se vilka krav man ställer på andra
förlossningsavdelningar av liknande storlek och situation.
Vi yrkar därför:
att ta rapporten till protokollet
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram fördjupad plan för en snabb
återöppning av förlossningen på Karlskoga lasarett där fler alternativ vägs in för en
skyndsam återöppning. Den fördjupade planen ska presenteras för nämnden senast vid
sammanträdet i december.

Moderaterna genom Sebastian Cehlin
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Reservation – Återöppning av förlossningen på Karlskoga lasarett
Att S-majoriteten nu beslutar att skjuta upp återöppningen av förlossningen
på Karlskoga lasarett till år 2029 kommer innebära stora svårigheter att överhuvudtaget öppna
igen. Att åtta år framåt i tiden räkna med att förutsättningarna ser likadana ut som de den
reviderade planen utgår ifrån är orimligt och hur läger ser ut med lokaler, ledning, personal
och kompetens då är mycket svårt och i princip omöjligt att förutse. S-majoritetens förhalande
i kombination med ett halvhjärtat förslag att upphandla förlossningen har lett till att värdefull
personal har sökt sig vidare till andra arbetsplatser och regioner.
Moderaterna anser att den reviderade planen för återöppnande av förlossningen på Karlskoga
lasarett bör fördjupas och väga in fler alternativ för en skyndsam återöppning. Ett sådant
alternativ är att göra en mer realistisk upphandling som är så pass bred och omfattande att det
kan intressera privata vårdgivare. Vi har sedan upphandlingsstarten varit tydliga med att vi
anser att upphandlingsunderlaget var alldeles för begränsat och därför inte realistiskt.
Vi moderater anser att förlossningen i Karlskoga bör återöppnas skyndsamt vilket för oss är
tidigare än år 2029.
Moderaterna genom Sebastian Cehlin
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§ 96

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 2021
Diarienummer: 21RS8463
Sammanfattning
Uppföljningen i hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport utgår från
verksamhetsplanen för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål,
inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med
budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.
Pandemin har fortsatt att påverka stora delar av förvaltningen det första halvåret
2021. Efter att ha legat på en låg nivå under sommaren 2020 tog smittspridningen
snabbt fart igen under hösten då vi såg en andra våg. Under november noterades
högsta antalet fall av covid-19 per vecka i vår region för att sedan avta. Den covid19-relaterade vårdbelastningen under andra vågen var som högst först i mitten av
januari, då 61 patienter med konstaterad smitta vårdades på länets sjukhus samtidigt,
varav 9 på intensivvårdsavdelning.
Region Örebro län har under pandemin klarat av den akuta vården väl men det finns
utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunnat genomföras
under 2020.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29 Hälso- och
sjukvårdsnämndens delårsrapport 20221
 Delarsrapport 2021 hälso- och sjukvårdsnämnden
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar planeringschef Gustav Ekbäck
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport för år 2021.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Anmälan av ledamotsinitiativ om värmebehandling (TUMT)
vid godartad prostataförstoring
Diarienummer: 21RS9225
Sammanfattning
Anmäls att ett ledamotsinitiativ har inkommit från Elin Jensen (SD) och Gunilla
Fredriksson (SD) till Region Örebro län den 24 september 2021 om värmebehandling
(TUMT) vid godartad prostataförstoring.
Ledamotsinitiativet har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Anmälan av
ledamotsinitiativ om om värmebehandling (TUMT) vid godartad
prostataförstoring
 Ledamotsinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden om värmebehandling
(TUMT) vid godartad prostataförstoring
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ärendet tas upp vid ett senare tillfälle.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 98

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12059
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för dehydreringsutrustning,
MT 2020-0030, 21RS4734-5.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av
flödescytometer, MT 2020-0046, 20RS638-58.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för flödescytometer
utrustning, MT 2020-0046, 21RS5021-5.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för flödescytometer
förbrukning, MT 2020-0046, 21RS5052-7.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av
ultraljudsutrustningar, röntgenkliniken, MT 2021-0001, 20RS9930-108.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för ultraljudsutrustningar,
röntgenkliniken, MT 2021-0001, 21RS6234-8.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av
ultraljudsutrustningar, urologiska kliniken, MT 2021-0049-1, 21RS573-89.
8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för ultraljudsutrustningar,
urologiska kliniken, MT 2021-0049-1, 21RS574-7.
9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag,
upphandling av ultraljudsutrustning till akutkliniken, MTH 2021-0095, 21RS342312.
10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat avtal för mobila
röntgenutrustningar, MT 2020-0136, 21RS5733-9.
11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av
upphandlingsuppdrag, upphandling av laserdissektionsmikroskop, MT 2020-0125,
20RS4032-2.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av
upphandlingsuppdrag, upphandling av endoskopiutrustning, MT 2021-0116,
21RS5736-2.
13. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig neddragning av 6
vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2021-08-24 - 2021-11-30,
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21RS1239-14.
14. Områdeschefen för psykiatrins har beslutat om tillfällig neddragning av 4
allmänpsykiatriska vårdplatser på psykiatrisk avdelning 2 och omfördelning av 8
vårdplatser från psykiatrisk observationsavdelning till psykiatrisk avdelning 2, 202108-24 - 2021-11-30, 21RS1239-13.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-09-29, Anmälnings- och
meddelandeärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
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Sammanträdesdatum
2021-09-29

Beredningsärende: Hälso- och sjukvårdsnämndens och
hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med
budget 2022
Diarienummer: 21RS5063
Sammanfattning
Ordförande från beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård,
vice ordförande från beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, samt vice
ordförande från beredning för närsjukvård presenterar respektive berednings inspel
till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om verksamhetsplan med budget 2022 vid sitt
sammanträde den 28 oktober.
Beslutsunderlag
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022,
från beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för år
2022 från beredning för närsjukvård
 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar planeringschef Gustav Ekbäck ett utkast
till verksamhetsplan med budget 2022. Ewa Sundkvist (KD), Emilia Molin (C) och
Gunnel Kask (S) presenterar respektive berednings inspel till verksamhetsplan med
budget 2022.
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§ 100 Information
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Jonas Claesson informerar om:
Aktuellt pandemiläge covid
Smittspridningen av covid-19 i Region Örebro län ligger på en relativt låg och stabil
nivå. I dag vårdas fyra patienter på vårdavdelning för covid-19, ingen av dessa
behöver intensivvård. Totalt har Region Örebro län vårdat 1773 patienter inom
slutenvården och 283 patienten inom intensivvården.
Vaccination covid-19, pandemiplanering höst
Totalt har 79,3 procent av befolkningen som är 16 år och äldre fått två doser vaccin
inom Region Örebro län. Flest fullvaccinerade finns i åldersgruppen 70-79 år där
93,6 procent fått två doser.
Olika tänkbara scenarios för fortsättning på pandemin under hösten presenteras. Tills
vidare sker en ganska omfattande smittspårning vid upptäckt av nya fall av covid-19,
beredskap för en kraftigt försämrad situation finns.
Via media presenterades den 28 september att en tredje dos vaccin nu även ska ges
till personer boende på äldreboende, personer med hemtjänst samt samtliga personer
över 80 år. Rekommendationer gällande covid-19 efter den 29 september samt
besöksriktlinjer för vården presenteras.
Strategisk planering
Arbete med strategisk planering för omställningen till nära vård, för framtidens
vårdinformationsstöd, samt strukturering av den högspecialiserade vården pågår.
Organisationsöversyn
Organisationsöversynen fortsätter nu på områdesnivå med bland annat
enhetsindelning, chefsstruktur och samverkansstruktur.
Återrapport kring ökad tillgänglighet till kirurgisk vård nattetid på
Lindesbergs lasarett
Lena Adolfsson informerar om uppdraget att förstärka den akuta närsjukvården i
norra länsdelen. Ett förslag tas fram på arbetssätt och förstärkning som gör det
möjligt för alla patienter oavsett sjukdomsorsak att söka vård på akutmottagningen
vid Lindesbergs lasarett, även nattetid. Enklare kirurgiska och ortopediska åkommor
ska kunna hanteras på lasarett. Förslaget omfattar också läkarbemanning och
utökning av antalet vårdplatser.
Vårdplatssitaution och tillgänglighet
Gustav Ekbäck presenterar aktuell vårdplatssituation för vuxna i länet juli och
augusti månad. Statistik över antalet väntande patienter till operation, nybesök och
återbesök hos läkare presenteras.
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Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen
Peter Hansson presenterar resultat- och periodrapport efter augusti 2021. Det ses en
fortsatt ökning av tillsvidareanställda. Ökningen är främst bland läkare och
undersköterskor. Budget och prognos för hälso- och sjukvårdsförvaltningen
presenteras, totalt en nettokostnadsutveckling på 8,4 procent. Budgeterad målbild för
2021 är -377 miljoner kronor, men prognosen pekar på ett underskott på cirka 400
miljoner kronor.
Pågående organisationsöversyn, arbetssätt, tillgänglighet
Karin Haster presenterar en lägesbeskrivning över den pågående
organisationsöversynen inom område psykiatri. Området består nu av fyra
verksamhetsområden mot tidigare sex; allmänpsykiatrin, specialistpsykiatrin, barnoch ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin. Syftet med organisationsöversynen är att
skapa en trygg miljö genom förebyggande insatser så att både personal och patienter
känner sig trygga.
Eva Lidén informerar om hur område psykiatri arbetar med kompetensutveckling
och nya arbetssätt.
Anna Karlsson informerar om tillgängligheten inom område psykiatri. Statistik över
antalet genomförda nybesök, antalet påbörjade utredningar och behandlingar inom
90 dagar för vuxna presenteras. Tillgängligheten till nybesök är god men sämre till
utredning och behandling. En förklaring till detta är vakanta tjänster i kombination
med högt söktryck.
Statistik över antalet genomförda nybesök, antalet påbörjade utredningar och
behandlingar inom 30 dagar för barn och unga presenteras. Tillgängligheten till
nybesök är god men sämre till utredning och behandling. Det är fortsatt ett högt
inflöde av patienter, främst till utredningar för neuropsykiatrisk problematik.
Verksamheten arbetar intensivt med att öka tillgängligheten.
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§ 101 Besvarande av anmälda frågor
Frågor kvar att besvara från 2021-08-30:
1. Jonas Claesson besvarar Elin Jensens (SD) fråga om 1177. Cirka 260 enheter inom
Region Örebro län erbjuder ett basutbud av e-tjänster i 1177. Specialistklinikerna
erbjuder ett skräddarsytt utbud utformat efter verksamhet och målgrupp.
2. Jonas Claesson besvarar Sebastian Cehlins (M) fråga om avdelning
40. Beläggningsgraden på avdelning 40 a har sedan början av sommaren varit hög
med en beläggning på i medel 97.5 procent. Några sjuksköterskor avslutar sin
anställning efter sommaren. Verksamhetsledningen arbetar med
bemanningsproblematiken, men antalet vårdplatser har behövs reduceras.
3. Ulrika Björklunds (M) fråga om psykiatrin klarar vårdgarantin besvaras genom
psykiatrins information om "Pågående organisationsöversyn, arbetssätt,
tillgänglighet".
2021-09-29:
4. Jonas Claesson besvarar Monika Aunes (MP) fråga om Lindesbergs lasaretts
intensivvårdsplatser. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp fattat 2019-12-05 beslut
om att genomföra en genomlysning av Regio Örebro läns intensiv- och
intermediärvård. Denna genomfördes våren 2020. Målet är bland annat att öka
tillgängligheten till intensivvårdsplatser och intermediärvårdsplatser i Region Örebro
län.
5. Elin Jensen (SD) fråga om handledare på läkarlinjen besvaras vid ett senare
tillfälle.
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