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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-01-22

Dnr: 20RS9673

Jihad Menhem (V)

Svar på motion om att införa självtest för HPV-virus
Jihad Menhem, Jessica Carlqvist och Anneli Mylly (V) föreslår, mot bakgrund av att
många kvinnor uteblir från de regelbundna cellprovtagningarna och att antalet
kvinnor i länet som får livmoderhalscancer ökar, i en motion att regionfullmäktige ska
besluta
att Region Örebro län inför ett självtest för HPV-virus till länets kvinnor som
uteblir från det nationella cellprovet från livmoderhalsen samt att alla kvinnor
som önskar också ska erbjudas det.

Hälso- och sjukvårdsnämnden framför med anledning av motionen följande:
Region Örebro län har ett screeningdeltagande på 82 procent, vilket är ett deltagande
som ligger över rikets genomsnittliga nivå. Deltagandet är också kraftigt stigande
sedan 2017 då vi i regionen, för att följa de nationella rekommendationerna som höjt
åldersgränsen till 70 år, har genomfört en så kallad catch-up screening för alla kvinnor
mellan 64-70 år. Dessa kvinnor har erbjudits att komma separat för provtagning då de
inte deltagit i screeningen på, ibland, många år.
Nationella kvalitetsregistrets årsrapporter visar att livmoderhalscancer har ökat i
Sverige de senaste åren. Över hela tidsperioden 2009–2018 ökade cancern med 2,5
procent varje år. I år finns dock en antydan om att trenden kan ha vänt – incidensen
(antalet fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population,
vanligt är att antalet som får diagnosen anges för per år och relateras till 100 000
invånare) för den senaste perioden 2016–2018 är på nedgående i flera regioner.
Region Örebro län är en av regionerna med en sjunkande incidens av livmoderhalscancer. Region Örebro län är en av 8 regioner som har lägst incidens av livmoderhalscancer i Sverige med en incidens på färre än 9 fall per 100 000 kvinnor.
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Primär HPV-test i screeningprogrammet för cervixcancer infördes i Region Örebro
län som första region i Sverige redan 2016. Kvinnor kallas vart tredje år från 23-50 år
och vart femte år därefter. Då HPV screening är en säkrare metod kommer
programmet framöver leda till att kvinnor med ett negativt HPV prov kallas med
utglesade intervall. Den styrgrupp som arbetar med cervixscreening i regionen är väl
uppdaterad gällande nationella och internationella data och rekommendationer.
Gruppen arbetar också aktivt med data från regionens screening. Styrgruppen är också
väl insatt i vad som är möjligt att införa i screeningen och hur detta ska/kan
implementeras.
När det gäller ”långtidsuteblivare” det vill säga kvinnor som inte deltagit på ett
screeningintervall plus 4 år så finns det nationella rekommendationer att dessa bör
erbjudas självtest. Detta arbete är påbörjat för mer än 3 år sedan i regionen och
styrgruppen för cervixscreening har arbetat aktivt med detta en längre tid.
Regionen kan enbart nå i land med detta arbete om regionens kallelsesystem
uppdateras av IT företaget som försörjer stora delar av Sverige med denna mjukvara.
Detta arbete är i sin slutfas och styrgruppen tror, och hoppas, att det kommer att
kunna erbjudas alla ”långtidsuteblivare” i vår region i början av år 2021.
Socialstyrelsens föreskrifter och nationella vårdprogrammet finns för att säkerställa
att cervixscreening erbjuds alla kvinnor och att arbetet ska ske jämlikt över riket och
så evidensbaserat som möjligt. Arbetet med att förnya riktlinjer både inom Socialstyrelsen och inom vårdprogramgruppen pågår. Som representant och aktivt
deltagande i detta arbete finns från Region Örebro län en överläkare från
Kvinnokliniken som även är ordförande i regionens styrgrupp för cervixcancerprevention.
Region Örebro läns styrgrupp för cervixcancerprevention följer noga utvecklingen när
det gäller självprovtagning som ett komplement till barnmorsketaget prov. Detta är
något som ännu inte har införts som ett generellt erbjudande till alla kvinnor utan det
utvärderas på olika vis, i olika studier. Arbete pågår för att säkra att det är en metod
som kan erbjudas och som i så fall inte påverkar det internationellt sett höga
deltagandet cervixscreeningen som vi har i Sverige. Inom regionen finns det även en
forskargrupp som studerar aspekter av självprovtagning.
Aktuellt kunskapsläge
Överläkare och med.dr. Lovisa Bergengren Kvinnokliniken som även är ordförande i
styrgrupp för cervixcancerprevention samt Mats G Karlsson överläkare i patologi och
adjungerad professor bedriver ett stort extern-finansierat forskningsprojekt (1) inom
området och de följer kunskapsutvecklingen avseende självprovtagning inom den
gynekologiska cervixscreeningen. Forskningen utgår från regionens satsning på den
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så kallade ”catch up” provtagningen för kvinnor 64-69 år i samband med att de nya
nationella rekommendationerna implementerades. De har också redan publicerade
egna vetenskapliga publikationer (2) inom fältet. Forskningsfältet är internationellt
sett aktivt och utvecklas snabbt.
Självprovtagning, som komplement till nuvarande modell som utgår från
professionell provtagning och HPV analys som primärscreeningsmetod för kvinnor
över 30 år, kan utifrån ett evidensperspektiv ses utifrån två principiella infallsvinklar.



Kan egenprovtagning bidra till att höja deltagarfrekvensen hos icke-deltagare
Ger egenprovtagning minst lika tillförlitliga resultat som professionell
provtagning.

Kunskapen har ökat successivt när det gäller möjligheten att höja deltagandefrekvensen genom att erbjuda egenprovtagning. Än vet vi inte tillräckligt om hur ett
program ska utformas för att få bästa effekt på deltagande. Det måste också betonas
att resultaten från olika studier avseende effekt på deltagandefrekvens inom olika
screeningmodeller påverkas av en mängd bakgrundsfaktorer och resultat från
internationella studier genomförda i ett sjukvårdssystem som i mycket skiljer sig från
det svenska kan vara svåra att direkt kunna applicera hos oss. Flertal översikter inom
forskningsfältet finns (referens 4, 5).
Avseende självprovtagningens tillförlitlighet jämfört med professionella studier finns
fortfarande, enligt Bergengren och Karlssons bedömning, ingen otvetydig evidens att
metoden är minst lika bra (non-inferior) som professionell provtagning, vilket också
stöds av publicerade metaanalyser (6). Även här finns utmaningar att jämföra studier
med varandra och direkt applicera dessa på lokala förhållanden, bland annat beroende
på den stora mängd olika metoder för såväl självprovtagning som HPV-analys
(humant papillom virus) som används i de olika studierna (6). Egna (1) och andras
data (5, 6) visar dock att självprovtagning i sig har en tillförlitlighet som kan motivera
dess användning för att nå icke-deltagare medan evidens ännu ej finns för att ersätta
professionellt baserad screening-verksamhet med självprovtagning.
Socialstyrelsens föreskrifter och nationella vårdprogrammet finns för att säkerställa
att cervixscreening erbjuds alla kvinnor och att arbetet ska ske jämlikt över riket och
så evidensbaserat som möjligt. Arbetet med att förnya riktlinjer både inom Socialstyrelsen och inom vårdprogramgruppen pågår.
Sammanfattningsvis pågår arbete för att säkra att ”långtidsuteblivare” ska kunna
erbjudas självtest. Frågan om självprovtagning till en bredare grupp än bara
långtidsuteblivare undersöks och här är det angeläget att det i så fall inte ska påverka
det internationellt sett höga deltagandet cervixscreeningen som vi har i Sverige.
Utvalda litteraturreferenser (motsv)
1. Projektdatabasen, Region Örebro län,
http://www.fou.nu/is/fourol/project/228071
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2. Bergengren et al, Comparison between professional sampling and selfsampling for HPV-based cervical cancer screening among postmenopausal
women, Int J Gynaecol Obstet. 2018 Sep;142(3):359-364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bergengren%2C%20Lovisa%5
BAuthor%5D
3. Nationellt vårdprogram för Cervixcancerprevention
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidigupptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/gallande-vardprogram/
4. Rees et al, Interventions to improve the uptake of cervical cancer screening
among lower socioeconomic groups: A systemtic review. Preventive
Medicine 111 (2018); 323-335.
5. Arbyn et al. Offering Self-Sampling Kits för HPV Testing to Reach Women
Who Do Not Atten in Regular Cervical Cancer Screening Program. Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev 24 (2015): 769-772.
6. Arbyn et al, Accuracy of human papillomavirus testing on self-collected
versus clinician collected samples: a meta-analysis. Lancet Oncol (2014: 172183.
7. Arbyn et al. VALHUDES: A protocol for validation of human papillomavirus
assays and collection devices for HPV testing on self-samples and urine
samples. J Clin Virol 107 (2018): 52-56.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av läget när det gäller screeningdeltagande, kunskapen inom området och behovet av IT-stöd så föreslår
hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

För Region Örebro län
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Vänsterpartiet
Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Inför självtest för HPV-virus och rädda livet för många kvinnor
Genom budgetsamarbetet med regeringen under förra mandatperioden fick Vänsterpartiet
igenom en satsning på avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning inom ramen för det nationella
screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Dessutom höjdes åldersgränsen för cellprovning
upp till och med 70 år, en satsning som uppskattades väldigt mycket av många kvinnor.
Varje år får cirka 600 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer, så kallad cervixcancer, som orsakas
av humant papillomvirus (HPV). Samtidigt får cirka 35 000 kvinnor besked om att de har
cellförändringar i livmoderhalsen som för det mesta beror på en virusinfektion. Medelåldern hos
dem som får sjukdomen är drygt 50 år men nästan var tredje patient är under 40 år. Det gör
livmoderhalscancer till den tredje vanligaste cancerformen bland unga kvinnor.
Trots att gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till alla kvinnor mellan 23-70 år i
Örebro län så fortsätter antalet med livmoderhalscancer att öka påtagligt i länet och det kan
finnas flera orsaker till detta. Vänsterpartiet ser med oro på att en av orsakerna kan vara att
många kvinnor uteblir från de regelbundna cellprovtagningar som kvinnor kallas till för att
förebygga livmoderhalscancer. Denna grupp finns framförallt i socioekonomiskt utsatta
områden.
De vanligaste skälen till att kvinnor inte kommer på cellprovtagning är att många tycker att det
är obehagligt med gynekologisk undersökning samt att en del kvinnor känner sig friska eller inte
har tid och vill av de anledningarna inte vill lämna prov.
Att antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer ökat så är oroväckande och det ställer
extra stora krav på regionen när det gäller olika insatser. I det nationella vårdprogrammet för att
förebygga livmoderhalscancer, som publicerades i september 2019, rekommenderas nu
regionerna att börja använda självtest för kvinnor som inte kommer på cellprovtagning.
Den här metoden är lika säker idag som en vanlig cellprovtagning och används redan i flera
regioner. Självtestet skickas hem med instruktioner och ett vadderat returkuvert som skickas till
labbet eller vårdcentralen. Efter analys av HPV-testet och om provet visar HPV eller
förändringar i cellerna från livmodertappen, kallas kvinnan till en cellprovtagning eller
läkarundersökning. Där tittar man på livmodertappen för att se om det finns lindriga eller
påtagliga cellförändringar för att kunna behandla dem och förebygga livmoderhalscancer.
Med självtest till kvinnor i Region Örebro län och som inte kommer på cellprovtagning kan fler
hittas som riskerar att utveckla livmoderhalscancer. Den här åtgärden kan rädda livet på många
kvinnor.
Med anledning av detta föreslår vi regionfullmäktige besluta:
att

Region Örebro län inför ett självtest för HPV-virus till länets kvinnor som uteblir från det
nationella cellprovet från livmoderhalsen samt att alla kvinnor som önskar också ska
erbjudas det.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem
Jihad Menhem
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Administration juridik och säkerhet, Niklas
Tiedermann

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS611

Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om
införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Motionären föreslår att Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och
etablera ett ungdomsfullmäktige. Som skäl anför motionären bland annat följande.
Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka
aktiviteten och engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka
trösklarna och stärka värdet för ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början
är att etablera ett ungdomsfullmäktige där ungdomar i länet arbetar demokratiskt som
remissinstans till regionfullmäktige och nämnder som arbetar med frågor som berör
ungdomar och är av en sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och engagera sig i
frågor. Ett ungdomsfullmäktig bör även organiseras likt regionens fullmäktige där
organisationer ställer upp till val, förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund.
Regionstyrelsens uppfattning i frågan.
Att arbeta med demokratifrågor är mycket viktigt och Region Örebro län (Regionen)
gör det på flera sätt. Det främsta sättet är förstås att genom det demokratiska
beslutsfattandet garantera den allsidiga belysning av frågor som den politiska debatten
ger upphov till. I denna process spelar de politiska partierna en avgörande roll.
Partierna har en mycket viktig roll i att kanalisera det intresse för samhällsfrågor som
finns hos bland annat unga människor.
Det finns också andra invändningar mot vad motionären föreslår. Hans förslag är
komplicerat, tungrott och tidskrävande. Om ett ungdomsparlament på allvar ska locka
deltagare, måste beslutandemakt överlämnas dit. Det skulle i så fall ske en överföring
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av beslutandemakt från folkvalda till icke-valda. Det är komplicerat då det bland annat
medför ett bortfall av möjlighet till ansvarsutkrävande. Bästa möjligheten till reellt
inflytande ges ungdomar genom engagemang i partiernas ungdomsorganisationer, eller
genom engagemang i andra ideella organisationer.
Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att det är viktigt att ungdomar kommer till tals i
olika sammanhang. Det kan ske på sätt som har nämnts ovan eller på andra sätt, till
exempel genom olika former av paneler och dialogformer i de frågor och processer
som Region Örebro län arbetar med.
Motionen ska därför anses vara besvarad.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet saknar ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 22 mars 2021.
Svar
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Wilhelm Sundman (L)

Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om införande
av ett ungdomsfullmäktige i Region Örebro län
Motionären föreslår att Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och
etablera ett ungdomsfullmäktige. Som skäl anför motionären bland annat följande.
Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka
aktiviteten och engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka
trösklarna och stärka värdet för ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början
är att etablera ett ungdomsfullmäktige där ungdomar i länet arbetar demokratiskt som
remissinstans till regionfullmäktige och nämnder som arbetar med frågor som berör
ungdomar och är av en sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och engagera sig i
frågor. Ett ungdomsfullmäktig bör även organiseras likt regionens fullmäktige där
organisationer ställer upp till val, förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund.
Regionstyrelsens uppfattning i frågan.
Att arbeta med demokratifrågor är mycket viktigt och Region Örebro län (Regionen)
gör det på flera sätt. Det främsta sättet är förstås att genom det demokratiska
beslutsfattandet garantera den allsidiga belysning av frågor som den politiska debatten
ger upphov till. I denna process spelar de politiska partierna en avgörande roll.
Partierna har en mycket viktig roll i att kanalisera det intresse för samhällsfrågor som
finns hos bland annat unga människor.
Det finns också andra invändningar mot vad motionären föreslår. Hans förslag är
komplicerat, tungrott och tidskrävande. Om ett ungdomsparlament på allvar ska locka
deltagare, måste beslutandemakt överlämnas dit. Det skulle i så fall ske en överföring
av beslutandemakt från folkvalda till icke-valda. Det är komplicerat då det bland
annat medför ett bortfall av möjlighet till ansvarsutkrävande. Bästa möjligheten till
reellt inflytande ges ungdomar genom engagemang i partiernas ungdomsorganisationer, eller genom engagemang i andra ideella organisationer.
Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att det är viktigt att ungdomar kommer till tals
i olika sammanhang. Det kan ske på sätt som har nämnts ovan eller på andra sätt, till
exempel genom olika former av paneler och dialogformer i de frågor och processer
som Region Örebro län arbetar med.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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1.

Liberalerna

Motion
Inför ett ungdomsfullmäktige i Region Örebro län
Vi tar allt för ofta demokrati förgivet. Det demokratiska system vi under decennier sakta skapat har
sprungit ur en folklig vilja att påverka och vara en del av det samhällsbygge vi som fria individer
tillsammans har antagit oss. Men det är inte en självklarhet att kunskap om och vetskapen hur
demokrati och organiserad politisk aktion hör samman.
Antalet partipolitiskt aktiva har minskat kraftigt. Statsvetaren och forskaren Erik Amnå har påpekat
att ungdomar idag är mycket mer politiskt aktiva än någonsin, men engagemanget kanaliseras inte
till de demokratiska strukturer som vi bygger vårt politiska system på. Det är helt enkelt lättare idag
än tidigare att göra sin röst hörd. Men spontant politiskt engagemang sker ofta långt ifrån de
etablerade partierna och de demokratiska arbetsformer den offentliga förvaltningen förhåller sig till.
Samtidigt som detta sker menar Torbjörn Sjöström, vd på Novus, att det finns en trend i hur de
politiska partierna håller på att göra sig irrelevant inför samhällsutmaningar vilket kan skada den
demokratiska utvecklingen. Även Bengt Ericsson visar i boken Den härskande klassen, från 2015
att det finns ett lågt förtroende för politiker och att många medborgare står för långt ifrån
politiken. I demoskops mätning från 2019 uppgav 75 procent av väljarna att deras förtroende för
ledande politiker har minskat. Självklart är det upp till politiker och medborgare att själva arbeta för
att öka förtroendet för politiken och förståelsen för vårt demokratiska system men vi behöver även
möjliggöra strukturer som kan stärka det organiserade demokratiska systemet.
Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten och
engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka värdet för
ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett ungdomsfullmäktige där
ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till regionfullmäktige och nämnder som
arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och
engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig bör även organiseras likt regionens fullmäktige där
organisationer ställer upp till val, förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund.
För oss Liberaler är det självklart att bejaka den potential och nyskapande radikala kraft för frihet
som ungdomen kan kanalisera. Det är trots allt ungdomarna som kommer ta över denna verksamhet
som vi nu förvaltar och vi behöver se till att de är rustade med kunskap och de verktyg som krävs.
Framtiden ligger i ungdomens händer.
DÄRFÖR FÖRESLÅR JAG ATT:

•

Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett
ungdomsfullmäktige.

För Liberalerna

Willhelm Sundman
Liberalerna i Region Örebro • Drottninggatan 40C. 702 22 Örebro • www.orebrolan.liberalerna.se • orebrolanliberalerna.se
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Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om
kontaktpersoner i demokratifrågor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Motionären föreslår att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med
demokratifrågor knyter till sig en kontaktperson i vart och ett av de partier som inte
ingår i presidiet.
Som skäl för motionen anges i huvudsak följande.
När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på
fullmäktiges presidium, bestående av tre personer från två partier. Vi tycker att det är
fel att bara tre personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i regionen. I
detta ställs majoriteten av partierna utanför i avgörande frågor.
Regionstyrelsen uppfattning i frågan.
Att verka för demokrati; dess utveckling och fortbestånd är en fråga för alla partier och
dess förtroendevalda, inte endast för fullmäktiges presidium. Presidiet har fått ett
särskilt uppdrag att bevaka dessa frågor, utöver det mycket stora ansvar som ligger på
partierna och de förtroendevalda. I sitt arbete kan presidiet, på så sätt som har skett
flera gånger, kalla företrädare för partierna till överläggningar i frågor som rör
demokrati. Det finns heller inget som hindrar partiföreträdare att påkalla presidiets
uppmärksamhet på behov av samtal i viss fråga. Mot bakgrund av detta ska motionen
anses vara besvarad.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Administration juridik och säkerhet, Niklas
Tiedermann

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1147

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknas konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet saknar ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 22 mars 2021.
Svar
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-03-22

Dnr: 20RS1147

Jihad Menhem (V)

Svar på motion från Jihad Menhem (V) om
kontaktpersoner i demokratifrågor
Motionären föreslår att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete
med demokratifrågor knyter till sig en kontaktperson i vart och ett av de
partier som inte ingår i presidiet.
Regionstyrelsen uppfattning i frågan.
Att verka för demokrati; dess utveckling och fortbestånd är en fråga för alla
partier och dess förtroendevalda, inte endast för fullmäktiges presidium.
Presidiet har fått ett särskilt uppdrag att bevaka dessa frågor, utöver det
mycket stora ansvar som ligger på partierna och de förtroendevalda. I sitt
arbete kan presidiet, på så sätt som har skett flera gånger, kalla företrädare för
partierna till överläggningar i frågor som rör demokrati. Det finns heller inget
som hindrar partiföreträdare att påkalla presidiets uppmärksamhet på behov av
samtal i viss fråga. Mot bakgrund av detta ska motionen anses vara besvarad.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
För Region Örebro län

Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen

Rickard Simonsson
Regiondirektör

www.regionorebrolan.se

963 (999)

Postadress
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Vänsterpartiet
2020-02-04

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Demokrati för alla, inte bara några få
Demokrati - ett så viktigt begrepp för samhället och för en politisk organisations fortlevnad.
När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på fullmäktiges
presidium, bestående av tre personer från två partier.
Vi tycker att det är fel att bara tre personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i
regionen. I detta ställs majoriteten av partierna utanför. Självklart kan andra ledamöter vara med
och påverka i bl.a. nämnder. Men det är dessa två partier som kommer att ha ansvaret för
demokratin. Men synen på demokrati skiljer sig åt mellan partierna, det är ingen hemlighet.
Därför vill vi se att presidiet tar ett initiativ till att ha kontaktpersoner i varje parti för att
säkerställa ett demokratiskt arbete med demokratifrågan. På så sätt kan presidiet sammankalla,
eller rådfråga dessa, i avgörande frågor samt att dessa kan användas som referensgrupp vid
behov.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med demokratifrågor knyter till sig en
kontaktperson i vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem
Oppositionsråd
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Besvarande av motion från
Jihad Menhem (V), Jessica
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Katrin Pöntynen Boström

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2731

Organ

Regionstyrelsen

Svar på motion om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Vänsterpartiet ställer genom Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly,
Margareta Carlsson, Kennet Lantz och Maria Odheim Nielsen en motion till
tegionfullmäktige. De föreslår att Region Örebro län skyndsamt ska göra en regional
granskning av fall med fosterdöd, samt att det med granskningens resultat som
underlag ska utarbetas en strategisk plan för att minska andelen dödfödda barn.
Motionärerna menar att skillnader mellan olika regioners dödföddhetsfrekvens tyder
på att det finns möjlighet att minska antalet som är dödfödda.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver de åtgärder som gäller uppföljning och
patientsäkerhetsarbete och föreslår mot bakgrund av beskrivningen att motionen ska
anses vara besvarad.
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet den 22 januari 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att motionen ska anses besvarad.

www.regionorebrolan.se

966 (999)

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

2 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Katrin Pöntynen Boström

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2731

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet bedöms inte ha påverkan på miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven. Då
Region Örebro län har ett utvecklat uppföljnings- och patientsäkerhetsarbete så gynnas
det ofödda barnet/barnperspektivet av åtgärder för att minska antalet dödfödda barn.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 22 mars 2020.
Svar på motion.
Motionen.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-01-22

Dnr: 20RS2731

Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly,
Margareta Carlsson, Kenneth Lantz och Maria
Odheim Nielsen (V)

Svar på motion om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län
Vänsterpartiet ställer genom Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly,
Margareta Carlsson, Kennet Lantz och Maria Odheim Nielsen en motion till
regionfullmäktige. De föreslår
- att Region Örebro län skyndsamt gör en regional granskning av fall med
fosterdöd, samt
- att det med granskningens resultat som underlag utarbetas en strategisk plan
för att minska andelen dödfödda barn.
Motionärerna presenterar en statistik från år 2010 fram till och med 2019 med antal
dödfödda barn och menar att skillnader mellan olika regioners dödföddhetsfrekvens
tyder på att det finns möjlighet att minska antalet som är dödfödda.

Hälso- och sjukvårdsnämnden framför med anledning av motionen följande:
Varje år föds i snitt 4 döda barn per 1 000 födda barn i Sverige. Andelen har i stort
sett varit oförändrad under en tioårsperiod. Socialstyrelsen genomförde 2018 en
inventering samt föreslog åtgärder för att minska antalet dödfödda barn.
Dödföddhet definieras som framfödande av ett barn utan livstecken efter den 22:a
graviditetsveckan. Faktorer som ökar risken för att barn dör i magen är till exempel
hög ålder hos modern, högt BMI, upprepade tidigare missfall eller tidigare dödfött
barn samt rökning. Den största enskilda komplikationen som leder till dödföddhet är
tillväxthämning hos fostret. I Region Skåne har man gjort en noggrann genomgång av
samtliga fosterdödsfall åren 2014-2018 och samtliga fosterdödsfall var innan ankomst
till sjukhus och 21 av 29 fall förklarades av orsaker i moderkakan eller navelsträngen.
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Socialstyrelsens rapport innehåller också en statistisk beräkningsmodell när det gäller
uppskattad risk för att barn föds dödfödda. Denna modell visar på skillnader i risk
mellan länen, framförallt när det gäller barn som föds dödfödda efter vecka 37.
Den låga barnadödligheten i Sverige och i vår region gör att variationen över år kan
bli stor. Tittar man på statistik som sätter antalet dödfödda i relation till antalet födda
så varierar talen för Örebro län under åren 1993 till 2018 mellan som lägst 2,4 barn
till 5,9 barn per 1 000 födda barn. Som en jämförelse har Värmland under
motsvarande period en variation mellan 1,9 till 6,7 barn per 1 000 födda.
Kvinnokliniken inom Region Örebro län gör för varje enskilt fall av intrauterin (i
livmodern) fosterdöd en medicinsk utredning i enlighet med nationell praxis. I de fall
man identifierar bidragande faktorer som hade kunnat förebyggas, upptäckas tidigare
eller åtgärdas görs en fördjupad internutredning i syfte att se över de riktlinjer och
arbetsrutiner som berörs.
Exempel på rutiner och riktlinjer som berörts i detta patientsäkerhetsarbete är
identifiering av riskpatienter i mödrahälsovården och riktlinjer för remiss till
specialistmödravård, riktlinje för telefonrådgivning, riktlinje för minskade fosterrörelser samt riktlinje och utbildningsinsats inom elektronisk fosterövervakning
(CTG).
Utöver detta implementerar Kvinnokliniken löpande de nationella rekommendationer
och råd som tas fram kring handläggning av medicinska riskgrupper såsom diabetes
och blodtryckssjukdom inom graviditets- och förlossningsvård. De senast anpassade
förändringarna berör riktlinje och rutin för handläggning av graviditet som når 41
fulla graviditetsveckor.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av situationen i länet och det ständigt
pågående uppföljnings- och patientsäkerhetsarbete föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

För Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Administration juridik och säkerhet, Niklas
Tiedermann

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS3058

Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) med flera,
om införande av möjligheten till sammanträden på
distans
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om införande av de möjligheter till
sammanträden på distans som kommunallagen ger möjlighet till.
Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktige beslutade införa möjligheten till
sammanträden på distans i enlighet med vad kommunallagen medger den 31 mars
2020. Frågan var aktualiserad redan innan motionen lades. Motionen ska därför anses
vara bevarad.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser i dessa avseenden.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet saknar ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 22 mars 2021.
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Administration juridik och säkerhet, Niklas
Tiedermann

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 20RS3058

Skickas till:
Regionfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2021-03-22

Dnr: 20RS3058

Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly,
Margareta Carlsson, Kenneth Lantz och Maria
Odheim Nielsen (V)

Svar på motion från Jihad Menhem (V) med flera om
införande av möjlighet till deltagande i sammanträden på
distans
I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om införande av de möjligheter till
sammanträden på distans som kommunallagen ger möjlighet till.
Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktige beslutade införa möjligheten till
sammanträden på distans i enlighet med vad kommunallagen medger den 31 mars
2020. Frågan var aktualiserad redan innan motionen lades. Motion ska därför anses
vara bevarad.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
För Region Örebro län

Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Kristina Berglund

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 21RS168

Organ

Regionstyrelsen

Anmälnings- och meddelandeärenden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören hare undertecknat avsiktsförklaring med Castellum City
Förvaltning AB om att gemensamt utreda förutsättningarna för en förhyrning av hela
eller del av lokalerna, vid Tullen 8, Klostergatan 23 i Örebro, för Region Örebro läns
administrativa verksamhet, 16RS1678.
2. Områdeschefen för Trafik och samhällsplanering har fattat beslut om
tillsvidareanställning, 21RS1260.
3. Rektor Fellingsbro folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning,
20RS12591.
4. Områdeschefen för Energi och klimat har fattat beslut om tillsvidareanställningar,
21RS496, 21RS470.
5. Rektor Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställningar,
20RS13527, 20RS6394.
6. Områdeschefen för närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg för tjänstgöring
som kurator (del av tid) på Kopparbergs vårdcentral, Område närsjukvård norr under
perioden 2021-03-01—2021-05-31, 21RS2007.
7. Områdeschefen för närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg för tjänstgöring
som kurator (del av tid) på Kopparbergs vårdcentral, Område närsjukvård norr under
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Kristina Berglund

2021-03-22

FöredragningsPM
Dnr: 21RS168

perioden 2021-03-01—2021-05-31, 21RS2008.
8. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar,
21RS979-1, 2.
9. Regionservice har överlämnat sammanställning över beviljande av bisyssla,
21RS1939-1.
10. T.f. områdeschef Regionhälsan har fattat beslut om tillsvidareanställning,
20RS5586.
11. Områdeschefen för specialiserad vård har fattat beslut om extraersättningar för
operationspersonal, 21RS1058.
Meddelandeärenden:
1. Lennart Frommegård är tillförordnad regiondirektören under Rickard Simonssons
ledighet 2021-02-22 – 2021-02-24.
2. Niklas Lundgren är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter
Arnebacks ledighet 2021-02-25 – 2021-02-26.
3. Finans och innehavsrapport för Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj januari
och februari 2021.
4. Protokoll
- Rådet för funktionshinderfrågor 2021-02-16.
5. Årsredovisning och bokslut 2020 Varuförsörjningsnämnden.
6. Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av
ärendeberedningsprocessen.
7. Tobias Kjellberg är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas
Claessons ledighet 2021-03-04 – 2021-03-07.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-03-22

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Nämndadministration, Kristina Berglund

2021-03-22
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Skickas till:
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www.regionorebrolan.se

979 (999)

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

37
Regiondirektörens information

980 (999)

www.regionorebrolan.se

2021-03-22

Förutsättningar för
verksamhetsplan med
budget 2022
och planeringsförutsättningar
för 2023-2024
Regionstyrelsen 2021-03-22

981 (999)

Innehåll
1.

Inledning.......................................................................................3

2.

Omvärldsanalys ...........................................................................4

3.

4.

2.1

Globalisering .................................................................4

2.2

Demografiska förändringar ...........................................4

2.3

Urbanisering..................................................................5

2.4

Digitalisering och teknisk utveckling .............................5

2.5

Hållbarhetsfokus ...........................................................5

Region Örebro läns ekonomi .......................................................6
3.1

Samhällsekonomiska förutsättningar ............................6

3.2

Resultatkalkyl för 2022 samt plan för 2023 och 2024 ...8

3.3

Investeringar ...............................................................12

Regionövergripande intern kontroll ............................................14
4.1

5.

Regionövergripande risker..........................................14

Tidsplan för det fortsatta arbetet ................................................15

Bilaga: Fastighets- och MT-investeringar

982 (999)

1.

Inledning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner varje år upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av
budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även
innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Detta dokument, tillsammans med framtagen omvärldsrapport, utgör ett underlag för
fortsatt politisk behandling inför fullmäktiges beslut om verksamhetsplan med budget
i juni 2021.
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande
styrdokument. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. De
fastställda effektmålen och strategierna och uppföljningen av dessa är en viktig del i
Region Örebro läns verksamhets- och ekonomistyrning samt kvalitetsutveckling.
Effektmålen och strategierna styr och anger förutsättningar för hur nämnder ska
planera sin verksamhet. Verksamhetsplanen omfattar inriktningar, effektmål och
strategier för såväl Region Örebro läns verksamheter som inom det regionala
utvecklingsansvaret.
Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” och värdegrunden är
utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. I verksamhetsplanen ska
också andra regionövergripande styrdokument beaktas, bland annat Regional
utvecklingsstrategi och Program för hållbar utveckling. För hälso- och sjukvården ska
också Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030 beaktas.
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2.

Omvärldsanalys

Region Örebro län har reviderat förra årets omvärldsrapport och sammanställt
Omvärldsrapport 2021. Omvärldsrapporten skapar en samlad bild och en ökad
medvetenhet om hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för Region
Örebro läns verksamheter. Målet är att skapa ökad handlingsberedskap,
framförhållning och bättre beslutsunderlag.
Pandemin har vänt upp och ned på mycket av det som tidigare tagits för givet. Den
har både bromsat och accelererat förändringar som redan var på gång, där ett exempel
på det senare är digitaliseringen. Den förutsägbara framtidshorisonten har radikalt
minskat. Även om det nu ser ut som att vaccinet kan lösa den akuta hälsokrisen ligger
fortfarande mycket av pandemins effekter framför oss.
Den stora frågan är vad som kommer att bestå och vad som kommer att återgå, eller
annorlunda uttryckt, vad blir en parentes respektive ett paradigmskifte? Därför är det
av extra vikt att vara vaksam på förändringar och inte vara låst i antaganden.
Kraften i pandemin synliggörs genom att den på kort tid satt djupa avtryck på
megatrenderna som utgör de mest stabila och långsiktiga trenderna. Megatrenderna
som är särskilt viktiga för Region Örebro län är:
 Globalisering
 Demografiska förändringar
 Urbanisering
 Digitalisering och teknisk utveckling
 Hållbarhetsfokus

2.1

Globalisering

Pandemin har inneburit en förflyttning från globalt till lokalt, både privat, politiskt
och kommersiellt. Gränser har stängts, tjänsteresor ersätts med distansmöten och
internationella samarbeten har ifrågasatts. Självförsörjningsgrad och närhetsprincip
har hamnat i fokus.

2.2

Demografiska förändringar

Folkökningen i Sverige har varit den lägsta på många år under år 2020. Den låga
folkökningen beror framför allt på en minskning av invandringen. Migrationen har
hindrats globalt till Sverige på grund av restriktioner och andra resehinder runt om i
världen. Från tidigare kriser är erfarenheten att förloppet kan påverka födelsetalen.
Hittills finns dock inga signaler om en annalkande babyboom.
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2.3

Urbanisering

En stor förskjutning av ekonomiska aktiviteter har skett från innerstäderna och
centralorter till städernas ytterområden eller landsbygden på grund av ökat
distansarbete. Konsumtion, hobbys och underhållning sker numera hemifrån eller i
nära anslutning till hemmet. I takt med att mer arbete hemifrån blivit en vana finns
insikten att det kanske inte är nödvändigt att vara på kontoret varje dag.
Många arbetsgivare har börjat fundera över hur och var framtidens arbete ska
bedrivas. Det finns tendenser till trendbrott, som kan komma att rita om den
ekonomiska geografin i grunden.

2.4

Digitalisering och teknisk utveckling

Den digitala omställningen har snabbspolat med anledning av pandemin. Många
organisationer vittnar om att de drivit igenom förändringar som under normala
omständigheter tar år. Stora kliv har tagits i digitala beteenden och många nya
internetanvändare har tillkommit framför allt bland de äldre.
E-hälsa har utvecklats snabbt. Antalet digitala vårdmöten har ökat kraftigt och digitala
verktyg för anamnesupptagning och triagering införts av allt fler. Rådgivning online
har förstärkts och självskattningstjänster och chattbotar (ett datorprogram som
personer interagerar med via ett chatgränssnitt) lanserats. Egenmonitorering (att
patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån) av kroniska
sjukdomar har accelererat.
Bandbredd är på väg att bli den mesta vitala frågan för individer, samhället och i
arbetslivet. 5G-utbyggnaden är möjliggöraren.

2.5

Hållbarhetsfokus

Den så kallade Earth Overshoot Day (dagen då människans ekologiska fotavtryck
överskrider jordens årliga kapacitet) har backat tre veckor enligt beräkningar från
Global Footprint Network. Men pandemin har också inneburit (av hygienskäl) en
förändring i beteenden och arbetssätt som medfört en kraftig ökning av
engångsartiklar och engångsmaterial.
Cirkulär ekonomi har tagit fart i bredare kretsar och många menar att det nu finns ett
möjlighetsfönster för grön omställning som också leder till bättre livskvalitet. Och
efter att nu ha tvingats ta en paus från allt växer en tanke fram: Behövdes verkligen
allt det där?
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3.

Region Örebro läns ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna i detta dokument baseras på de prognoser över
skatteunderlag, statsbidrag m.m. som är kända i februari 2021. Flera av dessa
förutsättningar kommer att förändras innan verksamhetsplan med budget ska beslutas
i maj. Regeringen kommer att överlämna vårpropositionen för 2021 till riksdagen
den 15 april. SKR kommer därefter att lämna nya planeringsförutsättningar,
innehållande en ny skatteunderlagsprognos för regioner och kommuner den 29 april.
Regionkansliets ekonomistab kommer därför att redovisa de ekonomiska effekterna
av vårpropositionen tillsammans med effekterna av SKRs nya skatteunderlagsprognos
senast den 4 maj som en komplettering till förutsättningarna för Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2022.

3.1

Samhällsekonomiska förutsättningar

3.1.1 Internationell och svensk ekonomi
SKR:s prognos i Makronytt 1/2021 innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas
under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämtning väntar
först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och sysselsättningen i Sverige
revideras upp för 2021, delvis med anledning av att avslutningen på 2020 inte blev så
svag som beräknades i föregående prognos. Även prognosen för det kommunala
skatteunderlaget har reviderats upp för 2020 och 2021. Såväl den uppreviderade
makrobilden som nytillkommen information talar för en större ökning av
löneinkomsterna dessa år. Betydande ovisshet råder dock kring hur smittspridningen,
restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom
kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen
osäkra.
En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i
hög grad att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna
krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. Det är oklart när
konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna
klara sig utan understöd, varför såväl konjunkturutsikterna som krispolitiken fortsatt
kommer att präglas av pandemin. Programmen för massvaccinering kommer, för
enskilda länder och globalt, att få väldigt stor betydelse även för den ekonomiska
utvecklingen. Prognoserna för svensk ekonomi från SKR bygger på att den aviserade
tidplanen ungefär kommer att kunna hållas, det vill säga att merparten av
befolkningen erbjuds vaccinering till halvårsskiftet.
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3.1.2 Regionsektorns resultat 2020
För år 2020 redovisade samtliga regioner ett positivt verksamhetsresultat.
Verksamhetens resultat uppgick till 21,5 miljarder kronor, vilket var 16,2 miljarder
kronor högre än 2019. Det förbättrade resultatet berodde på en kombination av ökade
intäkter och generella statsbidrag kopplade till coronapandemin, samtidigt som
kostnaderna inte ökat i samma utsträckning.
Verksamhetens intäkter ökade med 18 miljarder kronor mellan åren 2020 och 2019,
vilket motsvarade 25,2 procent. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 76,1
miljarder kronor för 2020 vilket var en ökning från föregående år med 23,7 procent.
Samtidigt ökade verksamhetens kostnader med 4,9 procent, från -385 miljarder
kronor för 2019 till -404 miljarder kronor för 2020.
Regionerna redovisade 2020 ett resultat efter finansiella poster på 19 miljarder
kronor, vilket var 10 miljarder kronor högre än 2019. Finansiella intäkter minskade
med 5 miljarder kronor och finansiella kostnader ökade med 1 miljard kronor, vilket
gav en nettoeffekt på -6 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i
de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar
som infördes under 2019.
(Källa: SCB)
3.1.3 Region Örebro läns resultat 2020
Region Örebro läns årsredovisning kommer att behandlas på regionstyrelsen den 22
mars. Det preliminära resultatet för 2020 uppgår till 530 miljoner kronor inklusive
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Resultatet efter
balanskravsjusteringar (justering för orealiserade värdeförändringar på placeringar
mm) uppgår för året till 462 miljoner kronor. Resultatet för 2020 har påverkats
mycket av de förstärkta statsbidrag som regeringen har tillfört till följd av pandemin.
Kostnadsnivån har visserligen varit hög, men stora delar av den verksamhet som
bedrivits under året har inriktats eller påverkats av pandemin. Mycket av den
planerade verksamheten har fått stå åt sidan. De ekonomiska handlingsplaner som
beslutats i flera nämnder för en ekonomi i balans har heller inte kunnat verkställas
under pandemin. Därför är 2020 ett år som är svårt att dra några slutsatser från vad
gäller den ekonomiska utvecklingen för Region Örebro län.
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3.2

Resultatkalkyl för 2022 samt plan för 2023 och 2024

3.2.1 Förutsättningar
Resultatkalkylen baseras för närvarande på ekonomiskt utfall till och med 2020,
SKRs prognos för skatteunderlag samt LPIK från februari 2021 samt Skandias
pensionsprognos från december 2020.
I kalkylen har en preliminär uppräkning av budgetramar till nämnderna gjorts
samtliga år med SKR:s prognos för LPIK. Resultatkalkylen omfattar de ekonomiska
effekterna av tidigare beslutade särskilda satsningar, för 2022 och 2023 har
projektkostnaden för införandet av FVIS, framtidens vårdinformationsstöd,
uppdaterats med aktuella årsbelopp för projektet. Pandemin har inneburit förseningar
i projektet, vilket innebär att alla tidigare beslutade kostnader inte har utnyttjats, utan
flyttas fram i tiden. Därutöver innehåller resultatkalkylen fullt utnyttjande av
respektive års planeringsreserv och att dessa förs med även till påföljande år.
I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats
utifrån Skandia:s prognos från december. Specialdestinerade statsbidrag redovisas
sedan 2019 direkt hos berörd nämnd och ingår därför inte i den övergripande
budgeten.
Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med viss upplåning och, med
beaktande av rådande ränteläge, en viss försiktighet gällande avkastning på placerade
medel. Kalkylen bygger att finansiella intäkter, d.v.s. realiserade värdeökningar i
pensionsmedelsportföljen, motsvarar finansiell kostnad för pensionsskulden
respektive år. Mellanskillnaden mellan den beräknade totala avkastningen och det
som räknats in i resultaträkningen redovisas som orealiserade värdeökningar i
resultatbudgeten. Dessa får inte räknas in i balanskravsresultatet.
Resultatkalkylen förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år.
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3.2.2 Resultatkalkyl
RESULTATKALKYL

Prel utfall
2020

Budget
2021
-9 540
-230
-280
-34
-50
-138
-54

Plan
2022
-10 042
-177
0
-97
-50
0
-180

Plan
2023
-10 218
-211
0
-157
-50
0
-145

Plan
2024
-10 430
-248
0
-188
-50
0
-194

Plan
2025
-10 678
-253
0
-238
-50
0
-276

Plan
2026
-10 931
-259
0
-288
-50
0
-274

Plan
2027
-11 190
-265
0
-338
-50
0
-271

-9 735

-10 327

-10 545

-10 782

-11 109

-11 495

-11 802

-12 115

Skatteintäkter

7 349

7 477

7 910

8 168

8 415

8 700

9 002

9 314

Generella statsbidrag och utjämning

2 833

2 954

3 021

2 867

2 891

2 918

2 947

2 979

447

105

385

252

197

123

148

179

232
-217

92
-97

108
-114

175
-157

222
-200

228
-219

237
-224

237
-229

15

-5

-6

18

22

9

13

8

462

100

380

270

219

132

161

187

mnkr
Budgetramar till nämnderna
Löne- och prisjustering
Särskilda prioriteringar
Effekter av tidigare års beslut
Regionstyrelsens planeringsreserv
Omställning
Regionstyrelsens verksamhetskostnad
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

Årets resultat (efter balanskravsjusteringar)

3.2.3 Nettokostnader och landstingsprisindex
I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av landstingens prisutveckling.
I indexet ingår inga volymförändringar. LPIK baseras på SKR:s ekonomiska
antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin. LPIK
inklusive läkemedelspriser beräknades per februari till 1,7 procent för 2022, 2,0
procent för 2023 och 2,3 procent för 2024. Region Örebro läns resultatkalkyl
innehåller uppräkning av budgetramarna . För åren 2025 och framåt har ramarna
räknats upp med 2,3 procent per år. Ny prognos för LPIK kommer lämnas av SKR
den 29 april.

Ingen uppräkning för läkemedelskostnader har gjorts i denna kalkyl då uppräkning
inte heller har gjorts för statsbidraget för läkemedelsförmånen.
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3.2.4 Demografiska effekter
I Ekonomirapporten, maj 2019, redovisade SKR en kalkyl över de demografiskt
betingade behovens förändringar fram till 2026. Behoven ökade som snabbast under
2016 med 1,6 procent, men har sedan dess dämpats något. SKR bedömer att de
demografiskt betingade behoven kommer att ligga på en ökning med ca 1,1 % per år
under perioden 2020-2026. För Region Örebro län innebär det ett ökat ekonomiskt
tryck på ca 111 miljoner kronor år 2022. I löpande priser ökar effekten med 4-5
miljoner kronor varje år fram till 2026.
3.2.5 Skatteintäkter och generella statliga bidrag
Kalkylen baseras på SKRs senaste prognos för skatteunderlaget från februari 2021.
Jämfört med den senaste prognosen i december är skatteunderlagstillväxten
uppreviderad för 2021 och 2022 och därefter nedreviderad för 2023. Uppjusteringen
för 2021 beror främst på en starkare ökning av lönesumman under andra halvåret
samt effekter av förlängda pandemirelaterade åtgärder t.ex. avseende sjukpenning.
Arbetade timmar beräknas öka under 2022 för att sedan avta efter 2023.

För närvarande har inga konkreta förändringar av de generella statsbidragen aviserats
för 2022. SKR kommer att lämna nya planeringsförutsättningar efter att
vårpropositionen har presenterats den 15 april och en ny skatteunderlagsprognos har
gjorts den 29 april.
3.2.6 Planeringsreserv
God hushållning innebär att ha en reserv för oförutsedda resultatsvängningar. Det kan
handla om såväl uteblivna intäkter som tillkommande kostnader, till exempel kan den
osäkra ekonomiska utvecklingen i omvärlden medföra en risk att den bedömda
skatteunderlagstillväxten inte blir lika stark som budgeterats. Mot bakgrund av detta
har för samtliga år i planen en ekonomisk reserv på 50 miljoner kronor lagts in i
beräkningen.
Det anslag som regionstyrelsen disponerar för tillfälliga förstärkningar för att
genomföra omställningsåtgärder under 2021 finns inlagt i resultatkalkylen för 2022
och framåt.
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3.2.7 Årets resultat
Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår resultatet 2022 i kalkylen till 380 miljoner
kronor. Resultaten under planperioden 2023 och 2024 uppgår till 270 miljoner kronor
respektive 219 miljoner kronor. I den preliminära kalkylen ingår kostnader för beslut
om satsningar som togs i budgeten för 2021 samt för överföring av planeringsreserver
samtliga år.
Två procent av skatter och generella statsbidrag för år 2022 motsvarar 219 miljoner
kronor.
3.2.8 Pensionsplaceringar
Region Örebro län har under åren 2017 till 2020 återlånat de årens intjänade
pensionsförpliktelser. Det innebär att en summa motsvarande förändringen av
pensionsskulden respektive år har använts för finansiering av fastighetsinvesteringar.
Från och med 2021 ska åter placeringar ske i pensionsportföljen. För 2021 uppgår
budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor avser
tidigare återlånade medel. I samband med att årsredovisningen beslutas föreslås att
ytterligare 214 miljoner kronor placeras i pensionsmedelsportföljen. Mot bakgrund av
att regionen 2021 inte har uppnått full konsolidering vad gäller placeringar för
framtida pensionsutbetalningar, föreslås att avsättningen för 2022 utgörs av årets
intjänade pensionsskuld (normal avsättning) plus en överavsättning om 100 miljoner
kronor.
3.2.9 Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns
omvärld påverkar organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till
bedömningar och beslut. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser
påverkar regionorganisationens ekonomi:
Känslighetsanalys

Kostnader/intäkter (mnkr)

Löneförändring 1 procent

± 70

Förändring av övriga driftskostnader 1 procent

± 53

Förändring av skatteunderlaget med 1 procent

± 76

10 öre förändrad utdebitering

± 68
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3.3

Investeringar

För 2022 finns föreslagna investeringar om totalt 1 024 miljoner kronor.
Sammanställning per investeringsgrupp och nämnd i miljoner kronor:
Immateriella
Nämnd
Fastigheter
Regionstyrelsen
Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso och sjukvård, H-husprojektet
Folktandvårdsnämnden
Forskningsnämnden
Servicenämnden
621,0
Samhällsbyggnadsnämnden
Regional tillväxtnämnd
Gem nämnden företagshälsa tolkförmedl
SUMMA
0,0
621,0

MT

IT

135,4
12,6
10,7
89,1

158,6

89,1

Övriga
invest
10,2
58,3
10,0
6,6
2,2
49,5
12,7
5,6
0,2
155,4

Totalt
10,2
193,7
10,0
19,2
12,8
759,7
12,7
5,6
0,2
1 024,1

MT

3.3.1 Fastigheter
Totala föreslagna fastighetsinvesteringar för 2022 uppgår till 621 miljoner kronor.
Fördelning per nämnd som kommer hyra lokalerna framgår nedan. Totalsumman för
fastighetsinvesteringar innefattar även 104 miljoner kronor för investeringar åt
externa hyresgäster.
Fastighetsinvesteringar
Regionstyrelsen
Hälso och sjukvårdsnämnden
Folktandvårdsnämnden
Servicenämnden
Regional tillväxtnämnd
Externa hyresgäster
SUMMA

mnkr
12,1
151,7
3,0
336,5
13,5
104,3
621,0

I bilaga redovisas ett underlag för aktuella fastighetsinvesteringar samt kort
beskrivning av större investeringar som inte fanns med i verksamhetsplan för 2021.
3.3.2 MT-investeringar
Planerade medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 159 miljoner kronor för
2022. Av detta belopp avser nya satsningar om 12 miljoner kronor för cyklotron och
radiokemienhet, 11 miljoner kronor för ortopedirobot samt 2,6 miljoner kronor för
kamerascanners. Investeringar som finansieras via s k ALF-medel planeras uppgå till
8 miljoner kronor. Kortare beskrivning av nya investeringar redovisas i bilaga.
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3.3.3 IT-investeringar
Bedömt investeringsbehov för IT 2022 uppgår till 89 miljoner kronor, varav 16,9
miljoner kronor avser investeringar som hänförs till det nya IT-huset. I övrigt rör
investeringarna såväl vårdsystem som bastjänster och inköp av IT-utrustning som
anskaffas av Regionservice IT och hyrs av verksamheterna.
3.3.4 Övriga investeringar
Byggansl
utrustning
Nämnd
Regionstyrelsen
Hälso och sjukvårdsnämnden
29,6
Hälso och sjukvård, H-husprojektet
10,0
Folktandvårdsnämnden
1,1
Forskningsnämnden
Servicenämnden
19,6
Samhällsbyggnadsnämnden
Regional tillväxtnämnd
4,4
Gem nämnden företagshälsa tolkförmedl
SUMMA
64,7

Teknisk
utrustning
22,9
1,0
2,4

26,3

Övrigt
10,2
5,9
4,5
2,2
27,5
12,7
1,2
0,2
64,5

Totalt övr
invest
10,2
58,3
10,0
6,6
2,2
49,5
12,7
5,6
0,2
155,4

Byggnadsansluten utrustning
I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan
utrustning som inte redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier.
För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för
byggnadsansluten utrustning samt för utrustning/inredning vid ny- och ombyggnation
tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för 2022 till 64,7 miljoner kronor,
varav H-huset utgör 10,0 miljoner kronor och det nya IT-huset 18,1 miljoner kronor.
Teknisk utrustning
I denna investeringsgrupp ingår till exempel låssystem, passersystem, kraft- och
styrsystem på operationssalar, patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 26,3
miljoner kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2022.
Övriga inventarier
Bedömt behov av investeringar i övriga inventarier uppgår till 64,5 miljoner kronor
för 2022. I summan ingår en pott för oförutsedda investeringar på 10 miljoner kronor
som under året kan beslutas av regiondirektören. Övriga investeringar i denna grupp
är bl.a. inventarier till det nya IT-huset, 9 miljoner kronor och APC-passagerarräkning
för region och stad om 10,5 miljoner kronor.
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4.

Regionövergripande intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser", risker, som kan
leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med kraven:
 Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har
beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för
verksamheten.
 Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är
rättvisande och ändamålsenlig.
 Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet,
riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i
enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller
en tillräcklig intern styrning och kontroll.
Varje nämnd beslutar om en internkontrollplan (risker med åtgärder) som en del av
verksamhetsplanen. Regionövergripande risker med åtgärder har inför planeringen av
2022 tagits fram inom områdena; HR, ekonomi, juridik och informationssäkerhet,
samt kvalitet och utveckling.
Regionstyrelsen föreslår nämnderna att utöver sina nämndspecifika risker med
åtgärder besluta om regionövergripande risker med åtgärder i sina
internkontrollplaner för 2022.

4.1

Regionövergripande risker

HR:
 Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.
Ekonomi:
 Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.
Juridik och informationssäkerhet:
 Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning
(GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Kvalitet och utveckling:
 Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav
och behov samt skapar förutsägbara resultat.
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5.

Tidsplan för det fortsatta arbetet

Politiskt organ/
datum

Beslut/aktivitet/dokument

Regionstyrelsen/
22-23 mars

Regionstyrelsen informeras om ”Förutsättningar för verksamhetsplan
med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024”.
Regionstyrelsens omvärldsseminarium.
Presentation av omvärldsrapport med trender och hur dessa påverkar
verksamhetens förutsättningar, konsekvenser och strategiska
vägvalsfrågor.

Utskick dokument
4 maj

Komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens vårproposition
och ny skatteunderlagsprognos.

Möte samtliga
politiska partier
5 maj

Information om komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens
vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.

Mars-maj

Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med
budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024”.

Regionstyrelsens
arbetsutskott/
18 maj

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar
2023-2024” inklusive skattesats.

Regionstyrelsen/
25 maj

Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med
budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024” inklusive
skattesats.

Regionfullmäktige/
21-22 juni

Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan
med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024” inklusive
skattesats.

Regionstyrelsen/
juni-oktober

Regionstyrelsen bereder/tar fram regionstyrelsens ”Verksamhetsplan
med budget 2022”.

Nämnderna/
juni-oktober

Nämnderna bereder/tar fram nämndens ”Verksamhetsplan med budget
2022”.

Regionstyrelsen/
21 september

Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med
budget 2022”.

Nämnderna/
september

Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2022”.
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Regionstyrelsen/
27 oktober

Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med
budget 2022”.

Nämnderna/
oktober

Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2022”.

Regionstyrelsen/
23 november

Regionstyrelsens seminarium.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa
”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska
nämnderna presentera sina respektive ”Verksamhetsplan med budget
2022”.
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Bilaga: Fastighets- och MT-investeringar
Fastighetsinvesteringar
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden
Löpande
HS Verksamhetsförändringar
Nytt projekt
HS Ombyggnation yttre tillgänglighet entré M-huset USÖ
HS Uppgradering fastighetsnät B-huset, USÖ
Pågår
HS Ambulansstation Berglunda
HS Bygginvestering i samband med MT-investering
HS Cyclotron, Radiokemienhet och PET-CT (MT 2615)
HS Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ
HS Interimslösning neonatal, USÖ
2. Folktandvårdsnämnden
Löpande
FTV Verksamhetsförändringar
3.Regional tillväxtnämnd
Löpande
RU Verksamhetsförändringar
Nytt projekt
RU Fellingsbro Folkhögskola, Ombyggnation matsal
Pågår
RU Fellingsbro Folkhögskola, Ny byggnad av aula mm
4. Servicenämnden övr områden
Löpande
RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar
Pågår
RSERV ÖVR Lokaler för fastighetsdrift T-huset
RSERV ÖVR Ny datahall och kontor IT
4. Servicenämnden, fastigheter
Löpande
RS ftg Energieffektiviseringar, pott
RS ftg Förstudier och planering, pott
RS ftg Hissar länet
RS ftg Projektering, pott
RS ftg Reinvesteringar och brandåtgärder länet, pott
RS transport, Parkeringsrenovering länet
Nytt projekt
RS ftg M-huset USÖ, Utbyte rumsstyrning värme och ventilation
RS ftg Lagkrav laddstolpar parkering
RS ftg M-huset USÖ, renovering bassäng
Pågår
RS ftg Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav
RS ftg Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande
RS ftg Ombyggnad T-huset
RS ftg Omdisponering verksamhetslokaler Museet
RS ftg Telefoner och televäxel till hissar, nytt lagkrav
RS ftg Köldmediasystem USÖ reinvestering, lagkrav
5. Regionstyrelsen
Löpande
RST Verksamhetsförändringar
Nytt projekt
RST Markköp del av Örebro Slussen 1
Pågår
RST Solpaneler
5. Externa hyresgäster
Pågår
Campus Etapp 3
RST Omdisponering verksamhetslokaler Museet
Totalsumma

Total investering Beslut - 2021
468,0
258,9
9,0
9,0
9,0
9,0
11,8
0,0
2,2
0,0
9,6
0,0
447,2
249,9
83,1
55,7
179,6
97,8
105,1
73,9
11,6
2,5
67,8
20,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
44,0
32,3
1,8
1,8
1,8
1,8
1,1
0,0
1,1
0,0
41,1
30,5
41,1
30,5
322,9
238,2
1,8
1,8
1,8
1,8
321,1
236,4
52,8
25,0
268,3
211,4
401,9
298,9
156,0
156,0
10,0
10,0
15,0
15,0
10,0
10,0
50,0
50,0
70,0
70,0
1,0
1,0
31,0
0,0
10,0
0,0
3,0
0,0
18,0
0,0
214,9
142,9
30,9
27,9
12,0
4,0
95,0
65,0
66,0
40,0
3,0
1,0
8,0
5,0
33,1
21,1
0,1
0,1
0,1
0,1
8,0
0,0
8,0
0,0
25,0
21,0
25,0
21,0
315,8
186,5
315,8
186,5
263,0
156,5
52,8
30,0
1 588,6
1 038,9

2022
151,7
9,0
9,0
11,8
2,2
9,6
130,9
27,4
36,8
31,2
9,1
26,4
3,0
3,0
3,0
13,5
1,8
1,8
1,1
1,1
10,6
10,6
86,5
1,8
1,8
84,7
27,8
56,9
250,0
156,0
10,0
15,0
10,0
50,0
70,0
1,0
29,0
10,0
1,0
18,0
65,0
3,0
2,0
30,0
26,0
1,0
3,0
12,1
0,1
0,1
8,0
8,0
4,0
4,0
104,3
104,3
81,5
22,8
621,0

2023
45,4
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
36,4
0,0
15,0
0,0
0,0
21,4
3,0
3,0
3,0
1,8
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
160,0
156,0
10,0
15,0
10,0
50,0
70,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
3,0
0,0
2,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
0,0
237,1

2024
24,0
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
1,8
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
159,0
156,0
10,0
15,0
10,0
50,0
70,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
189,7
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Beskrivning av objekt som överstiger 10 miljoner kronor i total planerad
investering och som inte funnits med i tidigare verksamhetsplaner
Servicenämnden, fastigheter
Objekt; M-huset USÖ, Utbyte rumsstyrning värme och ventilation
Systemet för att styra värme och ventilation är från 1992 när M-huset byggdes och har
uppnått sitt tekniska livslängd. Under 2020 har en utredning färdigställts där en ny
teknisk lösning föreslås. Projektet beräknas innebära minskad energianvändning och
därmed positiva ekonomiska och miljömässiga effekter.
Objekt: M-huset, USÖ, Renovering bassäng
Rehabiliteringsbadet på Universitetssjukhuset byggdes i början av 1990-talet och har
nått sin tekniska livslängd. Bassänger, ytskikt, ventilationsaggregat, teknisk
utrustning med mera behöver bytas ut.
MT-investeringar
Medicintekniska investeringar har prioriterats i verksamheterna med ambitionen att
reinvesteringarna håller sig på samma nivå som nuvarande årliga
avskrivningskostnad. Därtill föreslås nyinvesteringar för cyklotron, robot för ortopedi
och kamerascanner om 25,6 miljoner kronor samt investeringar för ALF-medel om 8
miljoner kronor. Totalt uppgår då föreslagna till 158,6 miljoner kronor för 2022.
Fördelningen per område framgår nedan och därefter en kort beskrivning av nya
investeringar.

Medicintekniska investeringar (mnkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Omr specialiserad vård
Omr nära vård
Omr Psykiatri
Hälso o sjukvårdsförv gemensamt
Summa Hälso- o sjukvnämnden
Folktandvårdsnämnden
Forskningsnämnden
ALF-medel
Summa Forskningsnämnden
Totalt

Nyinvest

Reinvest

Tot

23,0

91,1
18,7
0,0
2,5
112,3
10,0
2,7
1,0
3,7
126,0

114,1
18,7
0,0
2,5
135,3
12,6
2,7
8,0
10,7
158,6

23,0
2,6
7,0
7,0
32,6
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Objekt: Cyklotron, Avdelningen för sjukhusfysik, Område specialiserad vård.
Utrustningen medför en ny metod för Region Örebro län. Med utrustningen kommer
man att själv kunna framställa isotoper och läkemedel för behandling av
cancerpatienter. Man kommer även att kunna använda sig av isotoper som har en kort
halveringstid då utrustningen är placerad i närheten av PET-CT. Idag levereras
läkemedel bland annat från Finland vilket också begränsar urvalet av isotoper.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppskattades 2016 till 25 miljoner
kronor. fördelningen var då 9 miljoner kronor för utrustning 2017 samt 16 miljoner
kronor för utrustning år 2021. Investeringskostnaden har under 2020 behövt revideras
och är nu 37 miljoner kronor, därför äskas nu om ytterligare 12 miljoner kronor för
2022. Ny- och ombyggnation kommer att krävas, vilket hanteras inom
Cyklotronprojektet som omfattar byggnationen.
Objekt: Robot för ortopedi, Ortopediska kliniken, Område specialiserad vård.
Inom ortopedisk kirurgi går utvecklingen snabbt mot robotassisterad kirurgi för att
öka precisionen vid framför allt protesersättning av leder. Med den nya metoden
kommer kirurgerna att kunna överge den nuvarande metodiken där protesdelarna sätts
in med hjälp av manuella riktare vilket ger förutsättningar för bättre kliniska resultat
på både kort och lång sikt
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till totalt 11 miljoner kronor
2022.
Objekt: Kamerascanner, Folktandvården
Ny metodutveckling för avtryckstagning inom tandvårdsprocesserna som minskar
antalet besökstillfällen och innebär kortare undersökningstid för patienterna.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till totalt 2,6 miljoner kronor inkl
moms 2022.
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