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§ 102 Protokollsjustering
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Gunilla Fredriksson (SD) med
Elin Jensen (SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 11 november 2021.
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§ 103 Anmälan av frågor
Fråga kvar att besvara från 2021-09-29:
1. Elin Jensen (SD) frågar om det saknas handledare till studerande på läkarlinjen.
Om ja, hur löser Region Örebro län denna problematik?
Inga frågor anmälda vid dagens sammanträde.
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§ 104 Svar på medborgarförslag om att starta centrum i länet för
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19
Diarienummer: 21RS418

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Region Örebro län startar ett
centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19.
Region Örebro län har sedan våren 2021 arbetat för att skapa en struktur för hur
vården ska följa upp och erbjuda rehabilitering till patienter med postcovid. Arbetet
har resulterat i att det nu finns arbetssätt för ett likvärdigt omhändertagande inom
primärvården och planering för en ny mottagning inom specialistsjukvården.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28 Svar på
medborgarförslag om att starta centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka
efter covid-19
 Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för rehabilitering av
långtidssjuka efter covid-19
 Medborgarförslag, rehabcentrum i länet för covid-19 patienter
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson
Enelo beslutsunderlaget.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Skickas till
Förlagsställaren
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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§ 105 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av hyrläkare till
Region Örebro län 2021
Diarienummer: 21RS8861

Sammanfattning
Region Örebro län har genomfört en upphandling av bemanningstjänster avseende
hyrläkare. Region Örebro läns mål med upphandlingen är att täcka Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens tillfälliga behov av hyrläkare.
Avtalstiden är 2021-12-01- 2022-11-30 med möjligheten att förlänga avtalet i tre år,
dock maximalt med tolv månader i taget.
Kostnaden under avtalstiden inklusive förlängningar beräknas uppgå till cirka 624
miljoner kronor för dessa bemanningstjänster baserat på 2019 års inköpsvolymer.
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar upphandlingschef Markus
Liljenroth beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta nedanstående anbudslämnare som leverantör av hyrläkare till Region
Örebro län, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
- ABC Doctor som leverantör av Anbudsområde A
- Agila Doctor AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Agito Sverige AB som leverantör av Anbudsområde A, B
- Bonliva AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Colligo Vårdkompetens AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Curaliv AB som leverantör av Anbudsområde A, B
- Dedicare AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Flexcare Sweden AB som leverantör av Anbudsområde A, B
- Hedera Medical AB som leverantör av Anbudsområde B
- HelseBemanning AS som leverantör av Anbudsområde A, B
- iDoc AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Invida Vårdservice AB som leverantör av Anbudsområde A
- Klara D AB som leverantör av Anbudsområde A, B
- Läkarjouren i Norrland Aktiebolag som leverantör av Anbudsområde A, B
- LäkarLeasing Sverige AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Läkarresurs FA Rekryt AB som leverantör av Anbudsområde A
- Medlink Nordic AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Nurse Partner Scandinavia AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Pelmatic Sweden AB som leverantör av Anbudsområde A
- Randstad AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- RentalCare Sverige AB som leverantör av Anbudsområde A
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- Skandinavisk Hälsovård AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Stafettläkarna i Sverige AB som leverantör av Anbudsområde A
- Svensk Vårdsupport AB som leverantör av Anbudsområde A, B
- Sverek AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Transmedica som leverantör av Anbudsområde A, B, C
- Viva Bemanning AB som leverantör av Anbudsområde A
- Vårdbemanning Sverige AB som leverantör av Anbudsområde A, B, C

Skickas till
Henrik Evertsson
Markus Liljenroth
Paragrafen är justerad
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§ 106 Initiering av upphandling av proteskomponenter och
råmaterial - ortopedteknik
Diarienummer: 21RS8296

Sammanfattning
Nu gällande avtal går ut 2022-09-30 och ny upphandling behöver initieras.
Upphandlingen gäller proteskomponenter och råmaterial som ingår i ortopedtekniks
grunduppdrag för produktion av hjälpmedel. Kostnaden för upphandlingen
uppskattas till 50 miljoner kronor under en 4-årsperiod. Eventuellt kan
upphandlingen delas i två delar; proteskomponenter inklusive bröstproteser och
armstrumpor, samt råmaterial. Den första får i så fall ett värde kring 45 miljoner
kronor under en 4-årsperiod och upphandling av råmaterial får ett värde kring 5
miljoner kronor under en 4-årsperiod.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Initiering av
Upphandling av proteskomponenter och råmaterial
 Initiering av upphandlingsuppdrag - Ortopedteknik
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetschef
Per Axelsson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att initiera upphandling av proteskomponenter och råmaterial.
Skickas till
Habilitering och hjälpmedel, Ortopedteknik
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§ 107 Tilldelningsbeslut MT 2021-0047 för upphandling av
endoskopisystem till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Diarienummer: 21RS537

Sammanfattning
Upphandlingen omfattar utrustning för endoskopiundersökningar, som kommer att
placeras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
I upphandlingen ingår även utrustningar för framtida behov, 2023-2024 inom hela
Region Örebro län.
Upphandlingen annonserades 2021-05-03.
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar avdelningschef Mats
Berglund beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta Olympus Sverige AB, organisationsnummer 556189-2794, som
leverantör av endoskopisystem till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till
Mats Berglund, Medicinsk teknik
Cecilia Bollman, Medicinsk teknik
Paragrafen är justerad
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§ 108 Budget 2022 för i Sjukvårdsregion Mellansverige gemensamt
finansierade verksamheter
Diarienummer: 21RS6583

Sammanfattning
Inom samarbetet under Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige
finns ett antal gemensamt finansierade verksamheter. Aktuellt beslut avser den
rekommendation till de ingående regionerna som Samverkansnämnden tog beslut om
vid sammanträde 3 juni 2021. Samverkansnämnden har rekommenderat regionerna
att budget 2022 för Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum,
Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet (Health Technology Assessment),
Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser följer
Samverkansnämndens direktiv för budget 2022, det vill säga en uppräkning av
budget 2021 med 1 procent.
För Arbets- och miljömedicin Örebro gäller överenskommet avtal mellan ingående
parter, innebärande att priserna fryses på 2020-årsnivå för perioden 2021-2023 för
Region Sörmland, Region Värmland och Region Västmanland. Region Örebro län
bidrar med ett högre belopp.
För Hornhinnebanken rekommenderas att abonnemangskostnaden för
Hornhinnebanken 2022 fastställs till 419 286 kr per region och kostnaden per
hornhinna till 4 000 kr per styck i enlighet med beslut i Samverkansnämnden 1
oktober 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28 Budget 2022 för i
Sjukvårdsregion Mellansverige gemensamt finansierade verksamheter
 Budget AMM Örebro 2022
 Budget Hornhinnebanken 2022
 Budget HTA-enhet 2022
 Samverkansnämndens beslutade budget 2022 gemensamma verksamheter
 Samverkansnämndens protokoll 3 juni 2021
 Samverkansnämndens protokoll 1 oktober 2021
Anteckning
I samband med ärendet behandling föredrar utredare Ted
Rylander beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Samverkansnämndens
rekommendation
att budget 2022 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet,
HTA-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser,
utgörs av budget 2021 uppräknat med 1 procent i enlighet med inkomna förslag,
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att Arbets- och miljömedicin Örebro finansieras enligt avtal mellan Region
Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län, samt
att abonnemangskostnaden för Hornhinnebanken 2022 fastställs till 419 286
kronor per region och kostnaden per hornhinna till 4 000 kronor per styck.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 109 Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Diarienummer: 21RS7812

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för
patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa
nationella genomsnitt och att de förändringar som görs ska förenkla för
verksamheten.
Ett förslag till avgifter för 2022 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns
patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta
avgifterna lämnas oförändrade.
De största förändringarna i förslaget är att högkostnadsskyddet för öppenvård under
en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor, slutenvårdsavgiften
per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor, avgiften för mellanliggande
provtagning (utan samband med besök) slopas och att avgiften för HPV-vaccinering
slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med screening mot
livmoderhalscancer.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Avgifter för patienter
inom hälso- och sjukvården 2022
 Avgifter för öppenvård och slutenvård 2022
 Avgiftsbefriade vaccinationer 2022
 Hjälpmedelsavgifter 2022
 Vaccinationsavgifter 2022
 Intygsavgifter 2022
 Avgiftsöversyn inför 2022
 Nationella jämförelser 2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på att-sats 1 i
förvaltningens förslag och lämnar ett ändringsyrkande att högkostnadsskyddet inte
ska höjas för personer över 65 år.
Propositionsordning
Först ställer ordförande att-sats 1 i förvaltningens förslag mot Elin Jensens (SD)
och Gunilla Fredrikssons (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag. Sedan ställer hon övriga att-satser i förvaltningens
förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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Reservationer
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut
till förmån för sitt ändringsyrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till avgifter för öppenvård och slutenvård,
att godkänna förslag till avgifter för hjälpmedel,
att godkänna förslag till avgifter för vaccinering och avgiftsbefriade vaccinationer,
att godkänna förslag till avgifter för intyg,
att samtliga förslag ska träda ikraft 15 januari 2022,
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fastställa
tillämpningsanvisningar för samtliga avgifter som regionfullmäktige beslutar.
Skickas till
Regionstyrelsen
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§ 110 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413

Sammanfattning
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBEvaccin för barn och unga upp till 19 år.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att avgiften för TBE-vaccin
till barn är subventionerad i Region Örebro län och bland de lägsta i landet. I
förslaget framgår också att det kan finnas skäl att öka subventionen för att kunna
sänka patientavgiften om sjukdomen blir vanligare i Örebro län än den är idag. Innan
en förändring görs behöver dock en analys göras kring vilken åldersgrupp som det
finns störst behov av att ändra avgiften för, enligt förslaget till svar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Svar på motion om
att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Monika Aune (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.
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Regionstyrelsen
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§ 111 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för
äldre
Diarienummer: 20RS12471

Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (samtliga
MP) att Region Örebro län erbjuder personer över 60 år gratis vaccin mot bältros,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka om det finns andra
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination
kostnadsfritt.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att det på nationell nivå
pågår en utvärdering av det nya vaccin som under förra året introducerades. Därför
görs bedömningen att ingen ändring för närvarande ska göras och att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Svar på motion om
gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Gabriel Stenström
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Monika Aune (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Monika Aune (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen ska anses vara besvarad
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§ 112 Information
Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen
Peter Hansson presenterar resultat- och periodrapport efter september 2021.
Budgetavvikelse och prognos presenteras. Helårsprognosen för 2021 beräknas bli
-400 miljoner kronor, budgeterad målbild är -377 miljoner kronor.
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§ 113 Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022
Diarienummer: 21RS5063

Sammanfattning
Med regionfullmäktiges verksamhetsplan som grund har verksamhetsplan med
budget för hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tagits fram. Regionfullmäktige fattade 2019 beslut om en målbild för hälso- och
sjukvårdens utveckling och denna verksamhetsplan är utformad för att leda fram mot
Målbild 2030. Aktuell verksamhetsplan utgör styrdokument för hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28
• Förslag till verksamhetsplan med budget 2022
• Bilaga investeringsbudget
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomichef Peter Hansson och
planeringschef Gustav Ekbäck beslutsunderlaget.
Yrkanden
Sebastian Cehlin (M) och Ulrika Björklund (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
§113:1.
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga §113:2.
Monika Aune (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till
Miljöpartiets budget som presenterades vid regionfullmäktige i juni 2021.
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
§113:3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Monika Aunes (MP) avslagsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Monika Aune (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt
avslagsyrkande.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta förslag till verksamhetsplan med budget 2022 för hälso- och
sjukvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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Särskilt yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2022
Då vi från nämndens sida inte kan önska oss ett annat underlag än det Regionfullmäktige har
beslutat att vi ska arbeta efter yrkar Liberalerna bifall till liggande förslag men ämnar här avlägga
ett särskilt yttrande.
Liberalerna yrkade på en annan budget i Regionfullmäktig än den som nu ligger till grund för
nämndens verksamhetsplan med budget för 2022. Om vår budget antagits där hade det underlag
som nämnden arbetat utefter sett annorlunda ut. Enligt vår mening skulle förutsättningarna som en
liberal budget erbjuder i större utsträckning stärka varje människas möjlighet till frihet att styra sitt
liv, sin hälsa och sin framtid.
Med reservation för att vi inte kan ändra ett fullmäktigebeslut i nämnden ställer vi oss bakom
förslaget till beslut.
För Liberalerna
Willhelm Sundman
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§ 114 Vårdavtal mellan Region Örebro län och Apoteksgårdens
kognitiva center AB avseende individuella terapeutiska
behandlingar i norra länsdelen
Diarienummer: 21RS8710

Sammanfattning
Region Örebro län har idag ett vårdavtal avseende individuell terapeutisk behandling
(samtalsmottagning) i norra länsdelen, specifikt Kopparberg sedan 2021-04-01.
Uppdraget motsvarar vård för 1,9 miljoner kronor per år inom Region Örebro län.
Avtalet innefattar även utomlänsvård för maximalt 570 000 kronor. Maximal
takvolym inklusive utomlänsvård är 2 470 000 kronor. Slutdatum för vårdavtalet är
2022-03-31. Region Örebro län har detta avtal med anledning av de
socioekonomiska förutsättningarna i Kopparberg.
Behandlingarna utförs av personal med steg 1 utbildning (grundläggande
psykoterapeutisk utbildning), legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut
med KBT kompetens.
Målgrupp är patienter med lätt/medelsvår psykisk ohälsa och patienter med
psykosocial problematik relaterat till andra sjukdomstillstånd och krisreaktioner som
inte har ett definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser. Exempel på
tillstånd som terapeuten kan ta emot är stressproblematik, fobi, ångest/paniktillstånd,
depression, kris/stöd, tvångssymtom och smärtsymtom.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Avtal avseende
individuella terapeutiska behandlingar
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsstrateg Mikael
Johansson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förlänga rubricerat vårdavtal med ett år från och med 2022-04-01 till och med
2023-03-31 med Apoteksgårdens kognitiva center AB.
Skickas till
Regionkansliet, Staben Hälso- och sjukvård
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§ 115 Svar på remiss ”Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan” (SOU 2021:59)
Diarienummer: 21RS7117

Sammanfattning
Region Örebro län (Regionen) har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet
Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
Utredningens förslag syftar till en förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
och ryms inom följande områden: regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters
valmöjligheter, nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning samt
vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet.
I svaret lyfter Regionen att utredningen saknar en tillräckligt bred syn på
tillgänglighet och efterlyser ett resonemang kring hur väntetider i alla led kan
hanteras på ett rimligt sätt, i syfte att skapa jämlik vård utifrån behov.
Regionen instämmer i utredningens förslag om nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning och lyfter att regionen redan arbetar i enlighet med flera av
förslagen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28 Svar på remiss
Vägen till tillgänglighet, långsiktig, strategisk och i samverkan
• Svar på remiss - vägen till tillgänglighet, långsiktig, strategisk och i samverkan
• Sammanfattning remiss Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i
samverkan (SOU 2021,59)
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se
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§ 116 Förstärkt akut närsjukvård i norra länsdelen
Diarienummer: 21RS9467

Sammanfattning
I juni 2021 presenterades en uppföljning av de förändrade jourlinjerna på
Lindesbergs lasarett för hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån rapporten beslutades
det att förslag på åtgärder och utvecklingsarbete ska tas fram för att förbättra
invånarnas tillgänglighet till akutsjukvård nattetid på Lindesbergs lasarett oavsett
sjukdomsorsak. Den dominerande mängden patienter som kommer till
akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om hand av medicinjouren varför denna
primärjourslinje kommer vara oförändrad.
Uppdraget att förstärka den akuta närsjukvården i norra länsdelen innebär att:
• En första bedömning ska kunna göras på samtliga patienter som söker vård på
akutmottagningen i Lindesberg även nattetid.
• För uppdraget lämpliga enklare kirurgiska och ortopediska besvär hanteras på
akutmottagningen.
• En av de två läkarna på plats på akutmottagningen nattetid bör vara legitimerad.
För att göra det möjligt att förstärka den akuta närsjukvården i hela den norra
länsdelen ska även mobila insatser vara möjliga att utföra vid behov då
arbetsbelastningen på akutmottagningen nattetid så medger.
Dessutom finns för närvarande behov av att utöka antalet vårdplatser inom sjukhuset
med till att börja med fem till antalet. Utökningen av vårdplatser sker så snart som
personella förutsättningar för detta finns.
Målet är att ovanstående åtgärder ska vara genomförda så att patienter kan söka vård
med enklare kirurgiska och ortopediska besvär på akutmottagningen, Lindesbergs
lasarett nattetid från och med januari 2022.
För att detta ska vara möjligt behöver både Område nära vård samt Område
specialiserad vård inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt skapa
förutsättningar för detsamma. Dessutom behöver dagens bakjourslinjer behållas
intakta.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28
Förslag handlingsplan
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Lena Adolfsson
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Sebastian Cehlin (M) och Ulrika Björklund (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag och lämnar ett tilläggsyrkande: "Att fortsätta utreda möjligheten att förstärka
akutmottagningen i Lindesberg med akutläkare”, samt lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga §116:1.
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Karin Sundin (S) yrkar avslag på Sebastian Cehlins (M) och Ulrika Björklunds (M)
tilläggsyrkande.
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på förvaltningens
förslag och bifall till eget förslag, bilaga §116:2.
Monika Aune (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lämnar ett särskilt
yttrande: "Miljöpartiet bifaller det utskickade förslaget om en förstärkning av akuten
i Lindesberg. Vi vill påpeka att det är avgörande för invånarnas förtroende för
regionen, att kommande förändringar inom vården , föregås av medborgardialog".
Behcet Barsom (KD), Charlotte Edberger (C) och Gunnel Kask (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt bifall till
Sebastian Cehlins (M) och Ulrika Björklunds (M) tilläggsyrkande, samt lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga §116:3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag mot Elin Jensens (SD) och Gunilla
Fredrikssons (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Sedan ställer hon Sebastian Cehlins (M) och Ulrika Björklunds (M) tilläggsyrkande
under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut
till förmån för sitt avslagsyrkande.
Sebastian Cehlin (M), Ulrika Björklund (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar
sig mot nämndens beslut att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra de förändringar av
arbetssätt och förstärkningar för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård,
inklusive enklare kirurgiska och ortopediska besvär, som redogörs för i planen
Förstärkt närsjukvård i norra länsdelen.
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Bilaga §116:1

Särskilt yttrande angående förstärkt akutsjukvård i norra länsdelen
Moderaterna är positiva till att den politiska majoriteten i Region Örebro län nu väljer att gå på den
linje som Moderaterna tidigare föreslagit vad gäller möjlighet till akutsjukvård dygnet runt på
akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett.
Vi tycker det är självklart att patienter ska kunna få hjälp med och vård för enklare åkommor vid
akutmottagningen på Lindesbergs lasarett dygnet runt, året om. Det kan till exempel handla om sår
som behöver sys, frakturer som behöver åtgärdas eller brådskande urinvägsbesvär som behöver
hanteras.
Vi har varit kritiska mot de neddragningar som den S-styrda majoriteten tidigare beslutat om och
välkomnar denna vändning i frågan.

För Moderaterna
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Särskilt yttrande
Handlingsplan Förstärkt akut närsjukvård i norra
länsdelen
Liberalerna har tidigare yrkat på att primärjouren i kirurgi och ortopedi ska återställas till den
ursprungliga bemanningen nattetid. Då vi inte har får igenom våra förslag är vi positiva till man nu
satsar på en gemensamjourlinje där det kan finnas kirurgisk och ortopedisk kompetens under natten
på akuten i Lindesberg.
Även om det inte är en återställning som vi vill se är vi positiva till förslaget och yrkar därför bifall
som leder till en utökning av verksamheten än ett avslag som innebär det motsatta. Liberalerna
kommer fortsätta att driva frågan om ett värnande av akut kirurgisk och ortopedisk kompetens
nattetid på Lindesbergs lasaretts akutmottagning.

För Liberalerna
Willhelm Sundman

_________________________________________
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN
702 12 Örebro
orebrolan@liberalerna.se
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§ 117 Svar på motion om att utreda förbedömningsmottagning till
akutmottagningarna
Diarienummer: 21RS889

Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD), Bo Ammer (SD) och Oscar Lundqvist (SD)
har lämnat in en motion om att regionen ska utreda möjligheterna att införa
förbedömning/triagering i anslutning till akutmottagningarna. Vid samtliga ingångar
till akutmottagningarna sker en förbedömning av olika instanser. Region Örebro län
är även på gång med att införa ett digitalt stöd för symptombedömning och
hänvisning, vilket kommer att kunna hjälpa patienter till rätt vårdnivå direkt och
effektivisera användningen av vårdens resurser.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28, Svar på motion om
att utreda förbedömningsmottagning till akutmottagningarna
 Reviderat Svar på motion om att utreda möjlighet till förbedömningsmottagning
till akutmottagningarna
 Motion - Utred möjligheten till förbedömningsmottagning i anslutning till
akutmottagningarna
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut
till förmån för motionen.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen ska vara besvarad.
Skickas till
Regionstyrelsen

Sida 33 av 42

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Skickas till
Regionstyrelsen

Sida 34 av 42

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-10-28

§ 118 Svar på ledamotsinitiativ om värmebehandling (TUMT) vid
godartad prostataförstoring
Diarienummer: 21RS9225

Sammanfattning
Elin Jensen (SD) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden
där hon föreslår att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa en
ökad tillgänglighet till botande behandling vid åldersförstorad prostata genom att
initiera användningen av metoden TUMT i Region Örebro län.
Genom ett projekt för att korta kön tillsammans med Capio och ett förbättrat
operationsutrymme är förhoppningen att många av de patienter som köat länge ska få
hjälp.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28 Ledamotsinitiativ
om värmebehandling (TUMT) vid godartad prostataförstoring
 Svar på ledamotsinitiativ om värmebehandling (TUMT) vid godartad
prostataförstoring
 Ledamotsinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden om värmebehandling
(TUMT) vid godartad prostataförstoring
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Karin Sundin (S) och Monika Aune (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ledamotsinitiativet ska anses besvarat.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning
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§ 119 Svar på remiss gällande promemoria utkast av
lagrådsremiss, nya regler för organdonation
Diarienummer: 21RS9226

Sammanfattning
Socialdepartementet har på remiss skickat ut Promemoria utkast till lagrådsremiss
Nya regler för organdonation, som Region Örebro län har fått möjlighet att svara på.
Remissen gäller en begränsad del av utkastet till lagrådsremiss.
Den 12 april 2021 beslutade regeringen att återkalla propositionen Organdonation
(prop. 2020/21:48), som överlämnats till riksdagen i november 2020. Föreliggande
remiss innehåller ändringar gällande den del som rör organbevarande behandling och
särskilt intubering och respiratorvård, om dessa åtgärder sätts in enbart i
organbevarande syfte. Remissen gäller enbart denna fråga.
I utkastet föreslås bland annat att medicinska insatser före döden, så kallad
organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator. Behandlingen ska dock
endast få ges om den inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta
eller ringa skada och inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull. I
utkastet görs bedömningen att intubering och respiratorvård som initieras enbart i
organbevarande syfte i regel inte kan bedömas medföra mer än ringa skada.
Förslag till lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Region Örebro län ställer sig positiv till förslagen i remissen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-28 Svar på remiss,
Promemoria utkast av lagrådsremiss nya regler för organdonation
• Svar på remiss promemoria utkast av lagrådsremiss nya regler för organdonation
• Utkast till lagrådsremiss
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson Enelo
beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på remiss gällande Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya
regler för organdonation, som Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.
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Skickas till
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och
s.fs@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 120 Hälso- och sjukvårdsnämdens sammanträdesdatum 2022
Diarienummer: 21RS8754

Sammanfattning
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för hälso- och sjukvårdsnämnden
2022.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-10-28, Sammanträdesdatum
2022
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att nämndens ordinarie sammanträden 2022 ska äga rum
fredagen den 21 januari,
torsdagen den 10 februari,
onsdagen den 16 mars,
onsdagen den 27 april,
onsdagen den 15 juni,
onsdagen den 7 september,
onsdagen den 5 oktober,
onsdagen den 9 november, samt
måndagen den 5 december.
Skickas till
Nämndens ledamöter och ersättare
Ansvarig tjänsteperson
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§ 121 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12059

Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om
transportkuvössystem till barn- och ungdomskliniken, 18RS9944.
2. Områdeschefen för Specialiserad vård har beslutat om tillfällig neddragning från
12 till 6 vårdplatser på ögonkliniken den 18-19 oktober.
3. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om svar på remissen
Screening för cystisk fibros, rekommendation om att inte införa ett screeningprogram,
21RS6001.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av hörseltekniska
hjälpmedel, 21RS6729.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om genomförande av provtagning
inom matvaneundersökningen ”Riksmaten småbarn”, 21RS8460.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av
proteskomponenter, 21Rs8296.
7. Områdeschefen för Nära vård har beslutat om tillfällig stängning av vårdplatser på
avdelning 1, Lindesbergs lasarett, 21Rs8935.
8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om vad som gäller inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen efter den 29 september 2021, 21RS13628.
9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro,
Sveriges alla regioner och Pfizer innovation AB avseende läkemedel Vyndagel,
21RS9415.
10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om kvittens av försändelse inom
primärvården. 21RS9436.
11. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av journalhandling,
21RS9497.
Meddelandeärenden:
1. Protokoll beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-09-02
2. Protokollsutdrag beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-09-02,
§23Medbogardialog.
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3. Sammanfattning av medborgardialog med ungdomar kring psykisk ohälsa våren
2021 genomförd av beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt
beredning för närsjukvård.
4. Protokollsutdrag beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2021-09-02,
§22 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022.
5. Protokoll beredning specialistvård och högspecialiserad vård 2021-09-16
6. Protokollsutdrag beredning specialistvård och högspecialiserad vård 2021-09-16,
§21 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022.
7. Skrivelse från medborgare gällande medicinskt stöd vid Kullängens vårdboende,
21RS9535.
8. Svar på skrivelse från medborgare gällande medicinsk stöd vid Kullängens
vårdboende, 21RS9535.
Beslutsunderlag
• Region Örebro läns yttrande på remissen Screening för cystisk fibros,
rekommendation om att inte införa ett screeningprogram
• Beslut inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen från och med 210929
• Protokoll BPH 2021-09-02
• Protokollsutdrag §23 BPH Medborgardialog, beredning för psykiatri,
habilitering och hjälpmedel
• Sammanfattning av medborgardialog med ungdomar kring psykisk ohälsa våren
2021
• Protokoll BSH 2021-09-16
• §21 BSH Inspel från beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad
vård till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhetsplan med budget 2022
• Skrivelse från medborgare gällande medicinskt stöd vid Kullängens vårdboende
• Svar på skrivelse från medborgare gällande medicinsk stöd vid Kullängens
vårdboende
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 122 Information
Ny utbildningsstrategi
Ann-Kristin Rönnberg informerar om Region Örebro läns utbildningsstrategi 20212030. Syftet med utbildningsstrategin är att fastställa långsiktiga mål och
övergripande utvecklingslinjer för Region Örebro län inom utbildningsområdet.
Utbildningsstrategin beslutas av forsknings- och utbildningsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Jonas Claessonn informerar om:

Aktuellt pandemiläge covid
Smittspridningen ligger på en låg nivå. Det ses en minskad nivå på testning med
fortsatt låg nivå av positiva fall. Sjukvårdsbelastningen är mycket låg.
Pandemiplanering höst, vaccinationer
Vaccinationstäckning över 16 år är nu cirka 83 procent respektive 86 procent för två
respektive en dos. I går informerade Folkhälsomyndigheten om att alla personer från
65 år ska få en tredje dos vaccin. Detta innebär ganska omfattande
vaccinationsinsatser vilket gör att Region Örebro län behåller befintliga
vaccinationsnoder åtminstone till mars 2022. Upplägget för vaccination av 12-15åringar presenteras.
Strategisk planering – nära vård, högspecialiserad vård, framtiden s
vårdinformationsstöd, faktabaserad styrning
Processen mot en mer nära vård ska ske genom samverkan med länets kommuner.
Presentation görs av vilka ansökningar som nu behandlas för nationellt
högspecialiserad vård. Information ges om att införandefasen för framtidens
vårdinformationsstöd närmar sig. Nuläget och nästa steg för faktabaserad styrning
presenteras.
Organisationsöversyn, fortsättning områdesnivå
Verksamhetschefer för akutkliniken och ambulansverksamheten är nu tillsatta. Det
pågår en översyn av chefslöner, beteckningar och uppdrag.
Vårdplatssituation och tillgänglighet
Gustav Ekbäck presenterar vårdplatssituationen för vuxna inom de olika områdena
för september månad. Statistik över antalet väntande patienter till operation och
nybesök till läkare presenteras.
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§ 123 Besvarande av anmälda frågor
1. Ann-Kristin Rönnberg besvarar Elin Jensens (SD) fråga från 2021-09 29 om
tillgången till handledare på läkarlinjen. Det pågår en översyn av den
verksamhetsförlagda utbildningen och studierektorerna arbetar intensivt får att målen
ska nås.
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