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Protokollsjustering
Anmälan av frågor
Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi,
ortopedi och urologi mellan klockan 21.00-07.30 vid Lindesbergs
lasarett
Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor
och arbetsterapeuter alla ska vara anställda inom landstinget
Svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till
akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Svar på motion om införande av psykiatriambulans i Region Örebro
län
Svar på remiss gällande promemorian ”Ändring i lag (2006:323) om
utbyte av sprutor och kanyler”
Svar på remiss - Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvården
och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I - Nationell
insamling av registeruppgifter från primärvården
Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Anmälnings- och meddelandeärenden
Initiering av upphandlingsuppdrag, upphandling av
distansgranskningstjänster till röntgen- och sjukhusfysikkliniken,
område Specialiserad vård
Initiering om upphandlingsuppdrag gällande röntgensystem för
genomlysning till röntgenkliniken, Område specialiserad vård
Information - Återrapportering från medborgardialog med ungdomar
18-25 år om psykisk ohälsa
Tilldelningsbeslut MT 2020-0004 gällande upphandling av ramavtal
för dialysutrustning inklusive utrustningsbundet förbrukningsmaterial
Sjukvårdsregional cancerplan 2022-24: Utvecklingsplan för
cancervården inom Sjukvårdsregion Mellansverige
Information - Vårdplatssituation och tillgänglighet
Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Information - Presentation av nya verksamheten klinisk genetik
Information - Ekonomisk rapportering, inklusive rapport från arbetet
med handlingsplanen
Information - Arbetet med digitalisering
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§ 124 Protokollsjustering
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ordföranden och Behcet Barsom (KD) justerar dagens protokoll med Peter Björk
(S) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 15 december 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 125 Anmälan av frågor
Inga frågor anmälda vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 126 Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för
kirurgi, ortopedi och urologi mellan klockan 21.00-07.30 vid
Lindesbergs lasarett
Diarienummer: 21RS5471
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår en återöppning av primärjourslinjen vid Lindesbergs lasarett mellan
klockan 21.00-07.30.
En uppföljning av de förändrade jourlinjerna på Lindesbergs lasarett har genomförts
och har föranlett att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram förslag på
åtgärder och utvecklingsarbete för att förbättra invånarnas tillgänglighet till
akutsjukvård nattetid.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 28 oktober att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra de förändringar av arbetssätt och
förstärkningar för att förbättra invånarnas tillgänglighet till vård som planen
omfattar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-12-01, Svar på
medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi, ortopedi och
urologi mellan kl. 21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
 Svar på medborgarförslag om att återöppna primärjouren för kirurgi, ortopedi
och urologi kl. 21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
 Medborgarförslag om att återöppna primärjouren vid Lindesbergs lasarett
Anteckning
I samband med ärendets behandling presenterar förslagsställaren sitt
medborgarförslag och utredare Michaela Larsson presenterar beslutsunderlaget.
Yrkanden
Elin Jensen (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Maria Odheim Nielsen (V) yrkar
bifall till medborgarförslaget.
Monika Aune (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt
yttrande: Ambitionen och förslag till lösning till Lindesbergs akutmottagning
organisation är god. Miljöpartiet kommer att följa resultatet av omorganisationen
noga och kan komma att ändra ståndpunkt om det visar sig att patienter inte får det
omhändertagande som stipuleras i svaret.
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Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga §126:1.
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Elin Jensen (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Maria Odheim Nielsen
(V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för medborgarförslaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Förslagsställaren
Paragrafen är justerad
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Bilaga §126:1

HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSNÄMNDEN 2021-12-01

Särskilt yttrande
Svar på medborgarförslag om att återöppna
primärjouren för kirurgi, ortopedi och urologi mellan kl.
21.00-07.30 vid Lindesbergs lasarett
Liberalerna har tidigare yrkat på att primärjouren i kirurgi och ortopedi ska återställas till den
ursprungliga bemanningen nattetid. Då Hälso- och sjukvårdsnämnden tog ett beslut den 28 oktober
som bland annat innehöll en förstärkning av akutmottagningen på Lindesbergs lasarett anser vi att
primärjouren i viss mån är återställd även om den nu kan bemannas av andra kompetenser än
tidigare.
Självklart ska akutmottagningen på Lindesbergs lasarett vara en fullvärdig akutmottagning som kan
hantera de åkommor, olyckor och skador som drabbar boende i norra länsdelen. I Örebro län ska
man känna en trygghet till att få vård i sitt närområde när man behöver. Det gäller så väl trygghet
för invånare, besökare och för anställda på företag som verkar i området.
Skulle det visa sig att den nya satsning som nu gjorts på närsjukvården och akutmottagningen inte
är i tillfredsställande grad likvärdig med den nivå av vård som tidigare fanns tillgänglig i norra
länsdelen är Liberalerna av den åsikt att primärjouren ska återställas som den tidigare fungerat med
de kompetenser som då fanns tillgängliga.
Eftersom det inte är möjligt att genomföra vad medborgarförslaget föreslår utan att det står i strid
med den nya satsning som gjorts yrkar Liberalerna på att medborgarförslaget i enlighet med vad
förvaltningen föreslår ska anses besvarat.
Liberalerna kommer fortsätta att bevaka och driva frågan om ett värnande av den akut kirurgiska
och ortopediska kompetens nattetid på Lindesbergs lasaretts akutmottagning.

För Liberalerna
Willhelm Sundman

_________________________________________
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN
702 12 Örebro
orebrolan@liberalerna.se
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§ 127 Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare,
sjuksköterskor och arbetsterapeuter alla ska vara anställda
inom landstinget
Diarienummer: 21RS3080
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår att kommunernas läkare, sjuksköterskor samt arbetsterapeuter ska bli
anställda av landstinget. Detta med anledning av att det är för mycket vård inom
kommunen.
Region Örebro län och länets kommuner har ett delat ansvar, enligt lag, att svara för
hälso- och sjukvård till länets invånare. Då hälso- och sjukvårdsansvaret är delat
krävs det en bred samverkan parterna emellan för att länets invånare ska kunna
erbjudas en god och nära vård. Sedan lång tid tillbaka finns det en uppbyggd struktur
för samverkan såväl länsövergripande som på länsdelsnivå.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01, Svar på
medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter
alla ska vara anställda inom landstinget
 Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter alla ska vara anställda inom landstinget
 Medborgarförslag, socialförvaltning och landsting
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Skickas till
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 128 Svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till
akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Diarienummer: 21RS4982
Sammanfattning
Det har lämnats in ett medborgarförslag till Region Örebro län där förslagsställaren
föreslår att ammande kvinnor ska ha tillgång till en bröstpump på akutmottagningen
på Karlskoga lasarett.
Akutmottagningen på Karlskoga lasarett har köpt in en manuell bröstpump och det
finns att tillgå en bröstpump vid behov på samtliga akutmottagningar inom Region
Örebro län.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01 Svar på
medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till akutmottagningen på
Karlskoga lasarett
 Reviderat svar på medborgarförslag om att köpa in en bröstpump till
akutmottagningen på Karlskoga lasarett
 Medborgarförslag om bröstpump på akuten i Karlskoga
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Michaela Larsson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget bifallet eftersom en bröstpump har köpts in.
Skickas till
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 129 Svar på motion om införande av psykiatriambulans i Region
Örebro län
Diarienummer: 21RS2183
Sammanfattning
En motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län om
behovet av att inrätta en verksamhet i form av en psykiatriambulans.
I förslag till svar återges den satsning som Region Örebro län har valt att göra på ett
team, en mobil resurs för suicidprevention, som arbetar på flera olika sätt. Med
förebyggande insatser, med patienter, kartläggning av behovet av en akutresurs samt
det pågående arbetet med att ta fram en struktur för ett anhörigstöd. Genom en bred
samverkan med de verksamheter som arbetar med akuta insatser, som polisambulans och brandkårspersonal, säkras bemötandet gentemot de personer som lider
av akut psykisk ohälsa.
Inom Region Örebro län skulle en psykiatriambulans inte ha tillräcklig beläggning
för att vara kostnadseffektiv.
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01 - Svar på motion
om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län
 Svar på motion om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region
Örebro län
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Michaela
Larsson beslutsunderlaget.
Yrkanden
Willhelm Sundman (L), Sebastian Cehlin (M) och Ulrika Björklund (M) yrkar bifall
till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Willhelm Sundman (L), Sebastian Cehlin (M) och Ulrika Björklund (M) reserverar
sig mot nämndens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen anses besvarad.
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Områdeschef psykiatri
Paragrafen är justerad
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§ 130 Svar på remiss gällande promemorian ”Ändring i lag
(2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler”
Diarienummer: 21RS8277
Sammanfattning
I promemorian föreslås det att bosättningsprincipen tas bort, det vill säga att även
personer som inte kan anses vara bosatta i en region som har beviljats tillstånd för
sprututbytesverksamhet ska få delta i sådan verksamhet i den regionen. Detta bland
annat då bosättningsprincipen kan försvåra ett effektivt smittskyddsarbete i enlighet
med smittskyddslagen.
I förslag till svar på remissen ställer sig Region Örebro län positiv till förslaget att
bosättningsprincipen tas bort men framhåller även att det kan medföra vissa risker
för dessa besökare.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01, Svar på remiss
gällande promemorian: Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor och
kanyler
 Svar på remiss gällande promemorian: Ändring i lag (2006:323) om utbyte av
sprutor och kanyler
 Remiss - Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Michaela Larsson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet
Paragrafen är justerad
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§ 131 Svar på remiss - Socialstyrelsens rapport Uppföljning av
primärvården och omställningen till en mer nära vård,
deluppdrag I - Nationell insamling av registeruppgifter från
primärvården
Diarienummer: 21RS9619
Sammanfattning
Region Örebro län (Regionen) har fått möjlighet att yttra sig över Socialstyrelsens
rapport Uppföljning av primärvården och omställningen till en mer nära vård,
deluppdrag I - Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Rapporten
föreslår ett utökat nationellt patientregister där uppgifter från primärvården ska
inkluderas. Vidare föreslås ett upprättande av ett nationellt organisationskodverk för
hälso- och sjukvårdsverksamheter.
Regionen ställer sig positiv till att även primärvården ska kunna följas upp på
nationell nivå då det skapar förutsättningar för att kunna belysa öppenvården som
helhet.
Regionen framhåller i svaret att den föreslagna variabelinsamlingen inte är
densamma för primärvården som för den specialiserade vården, någonting som
Regionen ställer sig frågande till.
I svaret belyser även Regionen vikten av att ha en hög informationssäkerhet vid
framtagande av ett utökat nationellt patientregister samt avsaknaden av information
gällande den förväntade arbetsbördan för Regionen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01, Svar på remiss Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvården och omställningen till en
mer nära vård
 Svar på remiss - Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och
omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I - Nationell insamling av
registeruppgifter från primärvården
 Remiss - Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och omställningen
till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter
från primärvården
 Remiss - slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Michaela Larsson beslutsunderlaget.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Region Örebro läns svar till Socialdepartementet.
Skickas till
Socialdepartementet, s.remissvar@regeringskansliet.se och kopia till
s.fs@regeringskansliet.se
Paragrafen är justerad
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§ 132 Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens
tjänster
Diarienummer: 21RS8627
Sammanfattning
Regionens revisorer har överlämnat en revisionsrapport gällande granskning av
regionens arbete med 1177 Vårdguidens tjänster. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
folktandvårdsnämnden säkerställer att 1177 Vårdguidens tjänster bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt samt ifall den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorerna gör bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer
att 1177 Vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna
kontrollen inte helt är tillräcklig ur ett medborgarperspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Bedömningen har grundat sig på ett sju revisionsfrågor,
varav tre anges som delvis uppfyllda för hälso- och sjukvårdsnämnden. Revisorerna
lämnar även följande tre rekommendationer till regionen:
- Att stärka styrning och kontroll av 1177 Vårdguiden telefoni.
- Att aktiva åtgärder vidtas i syfte att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av 1177 Vårdguidens tjänster inom regionen.
- Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av
kunskap och kännedom om 1177 Vårdguidens tjänster ur ett medborgarperspektiv.
Detta inte minst för att säkerställa målsättningen om ”Digitalt först” ges
tillfredsställande förutsättningar att nås.
Region Örebro län lämnar likalydande svar från hälso- och sjukvårdsnämnden,
folktandvårdsnämnden och regionstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden
instämmer i stora delar av revisorernas bedömning men vill framföra ett antal
reservationer och förtydliganden.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-12-01, Svar på
revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av 1177
Vårdguidens tjänster
 Revisionsrapport - Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Eva Åkesson
Enelo beslutsunderlaget.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna de delar av Region Örebro läns förslag till svar på revisionsrapporten
som berör hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionens revisorer
Paragrafen är justerad

Sida 17 av 32

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 133 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12059
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal för hyra av operationsrobot, MT
2021-0128, 21RS7901.
2. Områdeschefen för Nära vård har beslutat om tillfällig neddragning och
omdisponering av vårdplatser på avd 1, Lindesbergs lasarett 2021-10-25 – 2022-0116, 21RS8935.
3. Områdeschefen för Psykiatrin har beslutat om avgiftsfria läkemedel, 21RS5682.
21RS6920-21RS6923, 21RS6925-21RS6932, 21RS6937-21RS6938, 21RS773521RS7738, 21RS7740, 21RSRS8266, 21RS9591, 21RS9593-21RS9595.
4. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig neddragning av vårdplatser
vid psykiatrisk avdelning 2 samt omfördelning av vårdplatser vid psykiatrisk
observationsavdelning 2021-11-30 – 2022-02-28, 21RS1239.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering ortopediska skor,
21RS9580.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avrop ramavtal litteratur 2020,
Karlskoga lasarett, 21RS9849.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avsteg gällande attesträtt H-huset,
18RS1178-197.
8. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat tilldelningsbeslut gällande
upphandling av hyrläkare till Region Örebro län 2021med justerat anbudsområde B,
21RS8861.
Meddelandeärenden:
1. Protokollsutdrag beredning somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
2021-10-21, §26 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin.
2. Protokollsutdrag beredning beredning somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård 2021-10-21, §27 Svar på motion om gratis vaccin för skydd
mot bältros för äldre.
3. Protokollsutdrag beredning beredning somatisk specialistvård och
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högspecialiserad vård 2021-10-21, §29 Svar på motion om att utreda
förbedömningsmottagning till akutmottagningarna.
4. Protokollsutdrag beredning beredning somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård 2021-10-21, §30 Svar på medborgarförslag om att starta ett
centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19.
5. Protokoll beredning beredning somatisk specialistvård och högspecialiserad
vård 2021-10-21.
6. Protokollsutdrag beredning psykiatri, habilitering, hjälpmedel 2021-10-14, §29
Besvarande av motion om att införa en psykiatriambulans inom Region Örebro län.
7. Protokoll beredning psykiatri, habilitering, hjälpmedel 2021-10-14.
8. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-10-27, §248 Inrättande av ny funktion som
äldrevårdsöverläkare
9. Protokollsutdrag beredning närsjukvård 2021-10-20, §29 27 Svar på motion om
gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre.
10. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2021-10-20, §30 Svar på motion om
att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin.
11. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2021-10-20, §32 Svar på
medborgarförslag om att köpa in bröstpump till Karlskoga lasarett.
12. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2021-10-20, §33 Svar på
medborgarförslag om att kommunens läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter ska
vara anställda inom landstinget.
13. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2021-10-20, §34 Svar på
medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka
efter covid-19.
14. Protokoll beredning för närsjukvård 2021-10-20.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-12-01, Anmälnings- och
meddelandeärenden
 TILLDELNINGSBESLUT justerat anbudsområde B
 Resultatrapport uppdaterad 2021-11-05
 Ordförandebeslut hyrläkare
 INDIVIDUELL RAPPORT justerat anbudsområde B
 §26 BSH Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt
TBE-vaccin
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§27 BSH Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
§29 BSH Svar på motion om att utreda förbedömningsmottagning till
akutmottagningarna
§30 BSH Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i länet för
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19
Protokoll BSH 2021-10-21
§29 BPH Besvarande av motion om att införa en psykiatriambulans inom Region
Örebro län
Protokoll BPH 2021-10-14
§248 RS Inrättande av ny funktion som äldrevårdsöverläkare
Protokollsutdrag §29 BNV Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot
bältros för äldre
Protokollsutdrag §30 BNV Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län
tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Protokollsutdrag §32 BNV Svar på medborgarförslag om att köpa in en
bröstpump till akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Protokollsutdrag §33 BNV Svar på medborgarförslag om att kommunens läkare,
sjuksköterskor och arbetsterapeuter alla ska vara anställda inom landstinget
Protokollsutdrag §34 BNV Svar på medborgarförslag om att starta ett centrum i
länet för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19
Protokoll BNV 2021-10-20

Anteckning
I samband med ärendets behandling presenterar ordföranden anmälningsärende
nummer åtta.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§ 134 Initiering av upphandlingsuppdrag, upphandling av
distansgranskningstjänster till röntgen- och
sjukhusfysikkliniken, område Specialiserad vård
Diarienummer: 21RS9241
Sammanfattning
Röntgen- och sjukhusfysikklinikens nuvarande avtal för distansgranskningstjänster
löper ut 2022-12-31. Det finns ett kvarstående behov av distansgranskningstjänster
och därför behöver tjänsterna upphandlas på nytt.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01 Initiering av
upphandlingsuppdrag, upphandling av distansgranskningstjänster till röntgenoch sjukhusfysikkliniken
 Blankett initiering av upphandling
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetschef Jonas
Ulin beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att initiera upphandling av distansgranskningstjänster för akuta och planerade
undersökningar till röntgen- och sjukhusfysikkliniken.
Skickas till
Jonas Ulin, röntgen- och sjukhusfysikkliniken
Markus Liljenroth, upphandlingsavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 135 Initiering om upphandlingsuppdrag gällande röntgensystem
för genomlysning till röntgenkliniken, Område specialiserad
vård
Diarienummer: 21RS9104
Sammanfattning
Initiering avseende två röntgensystem för genomlysning till röntgenkliniken, Område
specialiserad vård. Initieringen omfattar även optioner gällande serviceavtal för
utrustningarna under den tekniska livslängden samt utbildningsoption.
Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på tio år är cirka
20 000 000 kronor, där priset för utrustningar beräknas uppgå till cirka 13 500 000
kronor och serviceavtal till cirka 6 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01, Initiering av
upphandlingsuppdrag gällande röntgensystem för genomlysning
 Initieringsbeslut MT 2022-0005
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetschef Jonas
Ulin beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att initiera upphandlingsuppdrag gällande röntgensystem för genomlysning till
röntgenkliniken, Område specialiserad vård.
Skickas till
Roland Eriksson, Medicinsk teknik
Jenny Thor, Medicinsk teknik
Paragrafen är justerad
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§ 136 Information - Återrapportering från medborgardialog med
ungdomar 18-25 år om psykisk ohälsa
Beslutsunderlag
 Sammanfattning medborgardialog våren 2021 om psykisk ohälsa
Carina Dahl (S), ordförande i beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel
samt Charlotte Edberger, (C) ordförande i beredning för närsjukvård informerar om
den medborgardialog som beredningarna genomförde om psykisk ohälsa med
ungdomar 18-25 år våren 2021. Syfte, metod och reflektioner presenteras.

Paragrafen är justerad

Sida 23 av 32

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-12-01

§ 137 Tilldelningsbeslut MT 2020-0004 gällande upphandling av
ramavtal för dialysutrustning inklusive utrustningsbundet
förbrukningsmaterial
Diarienummer: 20RS2224
Sammanfattning
Tilldelningen avser dialysutrustningar med tillhörande utrustningsbunden
förbrukning till regionens dialysavdelningar.
Inom en femårsperiod kommer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att behöva byta ut
större delen av utrustningsparken gällande dialysutrustning. Genom en
ramavtalsupphandling som är giltig till och med år 2025 kan vi säkra att de tre
dialysverksamheter inom länet kan erbjuda en god, patientsäker och jämlik
njursjukvård. För detta krävs en enhetlig utrustningspark.
En viktig del av upphandlingen är att köpa in utrustning som är väl lämpad för
dialysbehandlingar på andra avdelningar inom sjukhuset. Detta blev påtagligt under
rådande coronapandemi, där man i vissa fall behövde isolera eller inte kunde flytta
patienter till dialysmottagningen.
Utrustningen ska också vara väl lämpad för självdialys, en behandlingsform där
patienten utför sin egen behandling på sjukhuset.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01, Tilldelningsbeslut
av upphandling Dilaysutrustning med förbrukning
 Individuell rapport MT 2020-0004
 Tilldelningsbeslut MT 2020-0004
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar avdelningschef Peter
Westin beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta Fresenius Medical Care Sverige AB org.nr 556198-0904 som leverantör
avseende dialysmonitorer 6008 Care system och mobila vattenanläggningar AquaC
inklusive utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
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Peter Westin, Medicinsk teknik
Jenny Thor, Medicinsk teknik
Paragrafen är justerad
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§ 138 Sjukvårdsregional cancerplan 2022-24: Utvecklingsplan för
cancervården inom Sjukvårdsregion Mellansverige
Diarienummer: 21RS3652
Sammanfattning
Vid bildandet av Regionalt Cancercentrum (RCC) ingick det som en del i arbetet att
ta fram en sjukvårdsregional utvecklingsplan för cancerområdet. Sjukvårdsregion
Mellansveriges nuvarande cancerplan gäller från 2019 till och med 2021. En ny
Cancerplan för perioden 2022-2024 är nu framtagen och godkänd av
samverkansnämnden 1 oktober 2021.
Cancerplan 2022-2024 är överskådlig och praktiskt inriktad. Den ska vara lätt att
använda på förvaltningsnivå och i verksamheternas ledningsgrupper så att målen i
den Nationella cancerstrategin ska kunna uppnås. Planen innehåller de
utvecklingsområden som funnits med i föregående cancerplan, men med modifierade
och nya aktiviteter. Ett nytt kapitel om barn och unga har tillkommit (kapitel 8) samt
fyra delkapitel. Dessa berör tidig upptäckt i primärvården (kapitel 3.c.i), ärftlig
cancer (kapitel 3.c.vii), Individuell patientöversikt (kapitel 4.c.vi) och
cancerläkemedel (kapitel 4.c.vii).
RCC Mellansverige har koordinerat revideringsarbetet av cancerplanen. Som stöd i
revideringen har de sjukvårdsregionala experter och grupper som arbetar inom
respektive delområde engagerats. Remissversionen av cancerplanen har skickats ut
brett, bland annat till RCC:s sjukvårdsregionala arbets- och vårdprocessgrupper och
patient- och närståenderådet. De lokala cancersamordnarna i regionerna ansvarade
för spridning till respektive lokalt cancerråd och linjeorganisation. Även Regionala
utbildnings- och kompetensförsörjningsrådet (RUR), Regionalt programområde
(RPO) levnadsvanor och RPO äldres hälsa, som har delansvar i planen, har besvarat
remissutskicket.
Samverkansnämnden (SVN) fastställde förslaget till Cancerplan 1 oktober 2021 och
rekommenderar sjukvårdsregionens regioner att godkänna densamma.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-01 Sjukvårdsregional
cancerplan 2022-24: Utvecklingsplan för cancervården inom Sjukvårdsregion
Mellansverige
 Protokoll från möte med Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige
2021-10-01 innehållande rekommendationer till regionerna i Cancerplan
Sjukvårdsregion Mellansverige 2022-2024
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar planeringschef Gustav
Ekbäck beslutsunderlaget.

Sida 26 av 32

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Samverkansnämndens
rekommendation
att godkänna föreslagen Cancerplan 2022-24 - Utvecklingsplan för cancervården
inom Sjukvårdsregion Mellansverige.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Paragrafen är justerad
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§ 139 Information - Vårdplatssituation och tillgänglighet
Gustav Ekbäck presenterar vårdplatssituationen för vuxna i september och oktober,
en total beläggning på 89 respektive 88 procent. Information ges om
antal utskrivningsklara patienter på sjukhus för kvartal tre. Antal genomförda
operationer inom specialistvården presenteras för 2021 i jämförelse med 2020 och
2019. Slutligen presenteras statistik över kö till operation för de sex senaste
månaderna 2021 i jämförelse med 2020 och 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 140 Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Jonas Claesson informerar om:
Aktuellt pandemiläge covid
De senaste veckorna ses en kraftig stegring av antalet positiva fall. I dag vårdas nio
patienter på vårdavdelning och två patienter inom intensivvården.
Folkhälsomyndighetens olika scenarier fram till januari presenteras.
Pandemiplanering höst, vaccinationer
Andel vaccinerade med en, två och tre doser presenteras. Den 8 december öppnar en
vaccinationslokal på Fredsgatan 27 då lokalen på Boglundsängen stänger. Ytterligare
vaccinationslokaler planeras.
Strategisk planering – nära vård, högspecialiserad vård, framtiden
vårdinformationsstöd, faktabaserad styrning
Nya lokaler planeras för verksamheten som bedrivs i Varberga vårdcentral. Behovet
av ytterligare primärvårdslokaler inom Örebro kommun är stort. Aktuella områden
som är ute på remiss för nationell högspecialiserad vård presenteras. Nuläge om
framtidens vårdinformationsstöd presenteras. Nuläge och nästa steg för faktabaserad
styrning presenteras.
Organisationsöversyn, fortsättning områdesnivå
Klinikbenämningen tas bort och ersätts med verksamhetsområde för samtliga
kliniker. Tillsättande av verksamhetschefer fortgår.
Akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
En statusuppdatering över arbetet med att stärka bemanningen ges.
Paragrafen är justerad
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§ 141 Information - Presentation av nya verksamheten klinisk
genetik
Jan Forslid informerar om Region Örebro läns nya medicinska servicediciplin klinisk
genetik, som syftar till att erbjuda expertkunskap för prevention, diagnostik och
uppföljning av olika genetiska sjukdomar. Klinisk genetik finns nu på samtliga
Sveriges universitetssjukhus. Initialt kommer Region Örebro län fokusera på
kardiogenetik och onkogenetik.
Paragrafen är justerad
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§ 142 Information - Ekonomisk rapportering, inklusive rapport från
arbetet med handlingsplanen
Peter Hansson presenterar resultat- och periodrapport efter oktober 2021, resultat
kopplat till covid-19 presenteras enskilt. Helårsprognosen för 2021 beräknas bli - 350
miljoner kronor med en nettokostnadsutveckling på 7,6 procent. Strategi för en
hållbar budget 2022 presenteras.
Paragrafen är justerad
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§ 143 Information - Arbetet med digitalisering
Göran Thörn och Sara Pätsi informerar om projektet "Symptombedömning och
hänvisning", en del av första linjens digitala vård. Syftet är att öka tillgängligheten
samt effektivisera användningen av vårdens resurser. Presentation görs av tänkt
flöde i första linjens digitala vård samt tidplan för införande. Information ges även
om projektet "Digitalt sårcentrum" och pilotprojektet "Egenmonitorering vid
hjärtsvikt".
Paragrafen är justerad
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