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Protokollsjustering
Anmälan av medborgarförslag om att göra parkering utanför Stora Holmens
öppenvårdsmottagning
Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att
erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett
Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om
att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med
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Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om
att utgå från klimatmålen i alla beslut
Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli
Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att minska antalet dödfödda barn i Örebro län
Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att
vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS
Anmälan av motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz,
Margareta Carlsson, Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) om
sammanträden på distans
Anmälan av medborgarförslag om öppnande av förlossning i Karlskoga
Kompletteringsval till styrelsen i stiftelsen Bergslagsgårdar
Svar på medborgarförslag om besparingar
Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsberättelse 2019
Region Örebro läns årsredovisning 2019
Årsrapport 2019 Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV, Örebro
län
Årsrapport 2019 - Hälsoval i Örebro län
Årsrapport informationssäkerhet 2019
Uppföljning av överenskommelse mellan regionstyrelsen och
folktandvårdsnämnden 2019
Ekonomisk redovisning 2019 av utbetalda medel i enlighet med
överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa
A vgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad behandling
Genomförande av sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsen och
nämnder på distans
Revidering av tidplan för verksamhetsplan med budget 2021 med mera
Periodrapport februari 2020
Bolagsstyrningsrapporter för 2019
Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om
valfrihetssystem (LOV) Örebro län
Tjänsteköp av hiv-test med snabbsvar - RFSL Örebro
Regionalt samverkansavtal mellan Örebro universitet och Region Örebro län
om samarbete om utbildning och forskning inom medicin- och
hälsovetenskaperna samt utveckling av hälso- och sjukvård
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Anmälnings- och meddelandeärenden
Information
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Regionstyrelsen

§ 60 Protokollsjustering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mats Gunnarsson (MP) med
Nina Höijer (S) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 13 april 2020.

www.regionorebrolan.se
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Sammanträdesdatum
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Regionstyrelsen

§ 61 Anmälan av medborgarförslag om att göra parkering
utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning
Diarienummer: 20RS2142

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 februari 2020
om att göra parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning, Universitetssjukhuset
Örebro.
Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till Regionservice.

Besluts underlag
•

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av medborgarförslag om att
göra parkering utanför Stora Holmens öppnevårdsmottagning Universitetssjukhuset
Örebro
Medborgarförslag Parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning,
bilaga§ 61

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
www.regionorebrolan.se
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Bilaga§ 61

Datum:

ifj. Region Örebro f ;\ 920-02-25
Adress:

2020-02-27 Medborgarförslag

Medborgarförslag (kortfattat namn):

Parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras):

Mitt förslag till regionen är att 3-4 parkeringsplatser på parkeringen utanför
barnmottagningen Stora Holmen reserveras för besökare till mottagningen där man kan
logga in sig inne på mottagningen med bilens registreringsnummer, liknande det vid
akutintaget vid USÖ.
Jag var tillsammans med mitt barnbarnsbarn och hennes mamma på besök vid
mottagningen. Vi konstaterade att det inte gick att parkera där utan hänvisades till
parkeringshuset.
Det går bra när man är två personer som hjälps åt, men inte så enkelt om en ensam
anhörig kommer dit med ett litet barn som vill bäras.
Jag hoppas att mitt förslag kan behandlas positivt för att underlätta för barnfamiljer i
regionen och kan inte innebära något negativt för de anställda vid sjukhuset.

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll,
kallelser och handlingar.
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 62 Anmälan av motion från Patrik Nyström (5D) och Elin
Jensen (5D) om att erbjuda planerade kejsarsnitt på
Karlskoga lasarett
Diarienummer: 20RS1647

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SO) och Elin Jensen (SO) om att
erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett.
Motionen har för beredning lämnats över till Regionkansliet - staben för hälso- och
sjukvård.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Patrik Nyström
(SO) och Elin Jensen (SO) om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett
• Motion om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett, bilaga § 62

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

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

Bilaga§ 62

Motion - Utveckla förlossningsvården i Karlskoga

Ankom-- · --Regionkanslie '

Förlossningen i Karlskoga kan utvecklas och samtidigt erbjuda fler alternativa förlossningar som komplement till den
verksamhet som idag planeras till enheten. Genom att erbjuda planerade kejsarsnitt så breddar vi inte enbart den
medicinska kompetensen utan även servicen till våra länsbor. Att erbjuda möjlighet Ull planerade kejsarsnitt på båda
förlossningsenhetema främjar hela regionen då valfriheten och planeringen inom hälso-och sjukvården kan
effektiviseras. Utefter hur tillgången till sjukvårdspersonal ser ut så skulle Karlskoga lasarett kunna efterleva de krav
som ställs för att kunna bedriva denna verksamhet i första skedet under dagtid.

Med anledning av detta yrkar vi:

Att utreda möjligheterna till att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett.
Att om utredningen visar på att planerade kejsarsnitt i Karlskoga skulle vara positivt för länets
invånare samt förlossningsvården så skall regionfullmäktige besluta enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Region Örebro län:

Patrik Nyström (SD) '

Elin Jensen (SD)

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

Sid. 1 (1)
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 63 Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) och Maria
Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i
Lindesberg
Diarienummer: 20RS2337

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V)
om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet - staben för hälso- och sjukvård.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Anneli Mylly
(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
• Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara
akutsjukhuset i Lindesberg, bilaga § 63

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
www.regionorebrolan.se
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Ankom
Regionkansliet
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Vänsterpartiet

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län

Bevara Akutsjukhuset i Lindesberg
Hälso-och sjukvårdens utveckling får inte utformas i slutna rum utan måste ske i ett brett
demokratiskt samtal i takt med samhället.
De demokratiskt valda politikerna har en nyckelroll i utvecklingen för att ha förankring mellan
befolkningens prioriteringar och de vägval som görs inom hälso- och sjukvården.
Vi ska ha en nära och jämlik vård i länet. Vi ska ha tre akutsjukhus som ska vara öppet dygnet
runt alla dagar om året med akutkirurgi på samtliga sjukhus.
På Lindesbergs lasarett har man nu stängt ner akutkirurgin mellan 21 - 07. Konsekvenserna är
oerhört mycket större än beslutsunderlaget ger sken av. Det handlar inte om 26 akuta kirurgiska
ingrepp, det rör under 2019 om närmare 200 kirurgiska ingrepp, knappt 400
ambulanstransporter, samt 1200 akuta besök.
Akutsjukhuset i Lindesberg kommer inte längre fylla funktionen som akutsjukhus . Redan nu ser
man ett ökat antal egna uppsägningar - man väljer bort regionen som arbetsgivare med
anledning av den osäkra tillvaron. Den katastrofmedicinska beredskapen urholkas mot
civilsamhället, våra medborgare och företag.
Regionen behöver behålla nuvarande kompetenser på akutsjukhuset i Lindesberg nämligen
medicin, ortopedi, röntgen, intensivvård, narkos, kirurgi och operation.

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län tar fram ett förslag på hur vi kan ha kirurg/ortopedakuten i Lindesberg
öppen året runt 24 timmar om dygnet.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Anneli Mylly (V)

Maria Odheim Nielsen (V)
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Regionstyrelsen

§ 64 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att
stötta studenter med resebehov
Diarienummer: 20RS2403

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 5 mars 2020 från Mats Gunnarsson
(MP) om att stötta studenter med resebehov.
Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling, område trafik och
samhällsplanering.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov
• Motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov,
bilaga§ 64
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan .se
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TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO

2020-03-05

MOTION
Stötta studenter med resebehov
På Örebro universitet bedrivs många olika typer av utbildningar med där praktik är en del av
studierna. Dessutom bedrivs utbildning på olika Campus, helt eller delvis. I vår region har
studenter ingen rabatt på länskorten för kollektivtrafik. För de som får praktik långt från
bostadsorten kan det bli en rätt hög kostnad under de månader som hen gör praktik. Vissa
väljer också att köra bil till och från praktikplatsen och det skapar nya utsläpp.

Vi vet att det riskerar att uppstå stor brist på kompetens inom både lärar- och vårdyrken i en
relativt nära framtid. Två livsviktiga områden där både regionen och universitetet visat höga
ambitioner. Att öka rekryteringen till dessa yrkesutbildningar är centralt för att lösa
framtidens utmaningar.
MP föreslår att alla studenter på Örebro universitet som har någon typ av obligatorisk eller
frivillig praktikperiod som en del i sin utbildning erbjuds att vara testpassagerare under sin
praktikperiod. Det skulle innebära att de lämnar personuppgifter och uppgift om
praktikplats/bostadsort till länstrafiken som i sin tur delar ut trafikkort och får rätten att ta
kontakt med studenten under praktiktiden. Allt för att få bättre underlag om hur
resemöjligheter och funktioner ser ut för olika typer av delsträckor inom länet.
Finansieringen bör delas av regionen och universitetet men kommunerna kan också bjudas
in i att skapa en så bra lösning som möjligt.

Lösningen skulle ge vinster i flera led:
•
•
•

Lättare att få studenter att välja praktikplatser utanför Örebro tätort.
Bättre kunskapsunderlag för länstrafiken.
Större attraktivitet för universitetet som ofta konkurrerar med andra universitet om
samma studenter.
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•

•

Få fler att upptäcka de möjligheter som faktiskt finns med kollektivtrafiken i länet,
för framtida arbets eller fritidsresor. (En hel del studenter som har bostad i Örebro
väljer idag att vara utan månadskort då de kan cykla eller gå till det mesta)
Stärka de mindre kommunernas attraktionskraft som framtida arbetsgivare.

Miljöpartiets förslag att regionen upprättar ett samarbete med universitetet som skulle
gynna bägge parter och stärka regionens attraktionskraft.

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige besluta

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla fram en lösning
enligt ovanstående med Örebro universitet

För Miljöpartiet de gröna

Mats Gunnarsson, oppositionsråd
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 65 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) och
Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut
Diarienummer: 20RS2589

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till
Region Örebro län den 10 mars 2020 om att utgå från klimatmålen i alla beslut.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet- staben för hållbar utveckling

Beslutsunderlag
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut
Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från
klimatmålen i alla beslut, bilaga § 65

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
www.regionorebrolan .se
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2020-03-10

MOTION

Utgå från klimatmålen i alla beslut
Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Enligt vetenskapen är det bråttom att vidta
åtgärder för att stoppa uppvärmningen av planeten. Alla sektorer i samhället måste därför
bidra för att drastiskt sänka sina egna utsläpp av växthusgaser. Därför fastställde riksdagen, i
juni 2017, ett klimatpolitiskt ramverk. Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar:
klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd:

Klimatlag
Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur
arbetet ska bedrivas.
•
•

Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen.
Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland
annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Den nya klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018

Klimatmål
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen som omfattas är främst från transporter,
arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk.

15 (50)

Klimatpolitiskt råd
Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd som kommer att inrättas. Rådets uppgift
blir att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som
regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådet ska bland annat utvärdera om
inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå
klimatmålen.

Region Örebro län
Region Örebro län har program och planer med mål för nettoutsläpp av växthusgaser,
exempelvis regionens Energi- och klimatprogram och RUS. Miljöpartiet anser dock att
regionen borde, i likhet med Sveriges riksdag, anta ett ramverk som tydliggör att all politik
ska utgå från centrala och regionala klimatmål och att en klimatredovisning görs i
Verksamhetsplan med budget årligen. Dessutom anser MP borde att regionstyrelsen borde
inrätta ett utskott för hållbarhetsfrågor.

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län föreslår fullmäktige
att besluta att alla politiska beslut i fullmäktige ska utgå från centrala och av regionens egna
beslutade klimatmål, i syfte att klimatmålen ska uppnås
att klimatredovisningar, exempelvis effekten av beslutade åtgärder i relation till regionala
utsläpp av växthusgaser, redovisas årligen i Verksamhetsplan med budget
att Regionstyrelsen uppdras att inrätta ett utskott för hållbarhet vars uppgift blir att följa upp
regionens arbete med hållbarhet och klimatarbete.

Mats Gunnarsson
Oppositionsråd

Gruppledare
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Regionstyrelsen

§ 66 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica
Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V),
Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att
minska antalet dödfödda barn i Örebro län
Diarienummer: 20RS2731

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli
Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om
att minska antalet dödfödda barn i Örebro län
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet- staben för hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Jihad Menhem
(V), Jessica Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz
(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om
• Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson,
Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län, bilaga § 66

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan .se
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Bilaga§ 66
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Ankom
Regionkansliet
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Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län

Minska andelen dödfödda barn i Örebro län
För 20 år sedan var Sverige ett av de länder som hade lägst andel dödfödda barn. Den andelen
har dock inte minskat de senaste tio åren, vilket det gjort i många andra länder.
Enligt statistik från SCB, antalet dödfödda barn i Sverige 2010-2019, föds det mellan 400 och
450 barn döda varje år. I Örebro län handlade det under dessa år om cirka tio barn. Från 2010 till
2019 kan en markant höjning noteras, från 12 till 14 barn, se tabellen.
2010 2011

År

12

Barn

11

2012 2013
12

15

2014 2015
7

9

2016 2017 2018
11

17

15

2019
14

Skillnader i dödföddhetsfrekvensen mellan regioner och län tyder på att det finns möjlighet att
minska antalet barn som är döda vid födseln.
När det gäller dödföddhet som inträffar vid fullgången graviditet är skillnader mellan regionerna
ännu tydligare vilket gör det befogat att anta att en aktiv förlossningsvård kan påverka utfallet.
Om riskfyllda graviditeter upptäcks kan de övervakas och åtgärder sättas in. Till exempel kan
planerade kejsarsnitt eller induktioner (igångsättning) avsluta riskgraviditeter på ett sätt som gör
att det blir mindre risk att ett barn föds dött.
Informationsinsatser kring riskfaktorer kan spela stor roll, liksom uppmärksamhet på minskade
fosterrörelser.
En regional granskning, där alla dödsfall och undvikbara faktorer noga undersöks är viktigt i
arbetet med att säkerställa att inga barn dör av orsaker som hade kunnat förhindras. Här finns ett
program utarbetat av Världshälsoorganisationen (WHO); Making every baby count.
Region Skåne har utarbetat en strategisk plan för att minska andelen dödfödda barn, och
Vänsterpartiet anser att Region Örebro län bör följa detta goda exempel.
Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
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
För Vänsterpartiet i Region Öre
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 67 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica
Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om
patienter med ME/CFS
Diarienummer: 20RS2733

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att
vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet- staben för hälso- och sjukvård.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av motion från Jihad Menhem
(V) och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter
med ME/CFS
• Motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att
ta hand om patienter med ME/CFS, bilaga § 67

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan .se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post 'i ~@,egiooo,ebcci•;:,z____

Bilaga§ 67

2020-03-02
Ankom
Regionkansliet

2020 -03- 1 3
Vänsterpartiet

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län
Vården måste bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS
Myalgisk Encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är en svår kronisk
funktionsnedsättande neuroimmun sjukdom som drabbar både män, kvinnor och barn. Omkring
0,4% av befolkningen beräknas vara drabbade av sjukdomen, vilket i Sverige blir 36 000
personer. Insjuknandet är ofta plötsligt, ofta i samband med infektion, men progressivt
insjuknande förekommer också. Färre än 6% tillfrisknar.
Patienterna har ofta störningar på autonoma nerv-, neuroendokrina- och immunologiskasystemet ME/CFS-patienter blir sämre efter mental eller fysisk aktivitet och har en
återhämtningsperiod på runt 1-3 dagar, eller längre. Symtomen varierar ofta dels på en kort
tidsskala som kan röra sig om timmar och dagar. Samt över en längre tidsskala som handlar om
år.
ME/CFS finns i både epidemisk och endemisk form. Svårighetsgraden kan variera mycket från
individ till individ.
Sjukdomen tillhör gruppen neurologiska sjukdomar. Trots ME/CFS är en vanlig sjukdom är
medvetenheten inom vården begränsad. Likaså sker inte mycket forskning kring ett botemedel.
En tidig diagnos är mycket viktigt för att förhindra att sjukdomen blir svårartad, eftersom det
annars är risk att patient och läkare hanterar sjukdomen fel.
Patienterna lider av kognitiva svårigheter, mental dimma, värk, sömnstörningar och
temperaturregleringsstörningar. Det mest utmärkande är att symtomkomplexet (speciellt malaise,
utmattning, värk och mental dimma) ökar efter mental eller fysisk ansträngning och det tar flera
dagar att återhämta sig. De värst drabbade patienterna är sängbundna och klarar inte stå upp.
Exempel på vanliga symtom är kognitiva svårigheter, mental dimma, värk, sömnstörningar,
temperaturregleringsstörningar, malaise, frekvent urinering, utmattning, trötthet,
sjukdomskänsla, huvudvärk, värk i muskler och leder, minnes- och koncentrationssvårigheter,
känslighet för temperaturförändringar, frusenhet, oförmåga att bearbeta information, feberkänsla,
sömnproblem, influensaliknande symtom, dimsyn, överkänslighet emot ljud, överkänslighet
emot ljus, överkänslighet emot beröring (allodyni) och öronsusningar. Det är vanligt med
överkänslighet emot alkohol, medicin och födoämnen.
I vår region saknas kompetens kring ME/CFS vilket kan bli förödande. Forskningen lyfter
särskilt fram, hur viktigt det är, att denna patientgrupp får rätt behandling i tidigt skede för att
inte felbehandlas och därmed bli sämre i sin sjukdom. Media har på senare tid, vittnat om att det
finns en stor suicidrisk för denna grupp, och det är av stor vikt att vi som region ser över
möjligheterna att samla kunskap kring denna patientgrupp.
I de fall man misstänker ME/CFS i vår region, skriver man en remiss till Brageekliniken i
Stockholm. Och eftersom vi saknar en specialist inom området, får patienten helt ombesörja
resan dit, både ekonomiskt och praktiskt. I pral{tH~h kan det innebära, att en anhörig eller vän får

~ ~

2020-03-02
ta ledigt från jobbet, för att köra patienten. För en utredning krävs 4 träffar. Det är en oerhörd
påfrestning att ta sig dit och innebär till och med en försämring av sjukdomen efter detta.
Dessutom drabbar det den enskilde patienten ekonomiskt eftersom detta är personer som oftast
har en lång sjukdomshistoria, och kanske till och med är utförsäkrade från försäkringskassan,
eftersom det även där råder kompensbrist inom området.
Trots att ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom sedan 1950-talet, så hänvisas våra
patienter till vårdcentralerna

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län ser över hanteringen vid utredning av diagnosen ME/CFS, så att dessa
patienter varken betalar eller ombesörjer resa till och från utredning.
att Region Örebro län välkomnar dessa patienter till neurologiska mottagningen på USÖ,
eftersom det är en neurologisk sjukdom och behöver hanteras där kompetensen är som bäst inom
området.
att kompetensen sprids kring sjukdomen inom Regionen för att förhindra felhantering av denna
patientgrupp, som i värsta scenariot kan bidra till en försämrad sjukdomsbild.

ca

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 68 Anmälan av motion från Jihad Menhem, Jessica
Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson, Anneli Mylly
och Maria Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans
Diarienummer: 20RS3058

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhm, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz,
Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) den 23 mars 2020 om sammanträden på
distans.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson (V), Anneli
Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) o
• Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson,
Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans, bilaga § 68

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regionfullmäktige

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

Bilaga§ 68

2020-03-20

Ankom
Regionkansliet

2020 -03- 2 3

Vänsterpartiet

DY\ r

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län
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Sammanträde på distans
Kommunallagen medger sedan 2014 möjligheten att tillåta ledamöter att delta i
fullmäktige och nämnders sammanträden på distans. Under förslagets remissrunda lyftes
en rad positiva aspekter fram.
Bland
.•
•
•

de positiva exemplen nämns:
när färre personer reser fysiskt till sammanträden minskar miljöpåverkan;
det blir mindre påfrestande för förtroendevalda, vilket kan leda till färre avhopp:
det underlättar för exempelvis småbarnsföräldrar eller för personer som på grund av sitt
arbete och därmed förknippad pendling har svårt att kombinera yrkesliv och uppdrag som
förtroendevald;
• det underlättar för personer som på grund av funktionsnedsättning inte - eller endast med
svårigheter - kan delta vid fysiska sammanträden.

I praktiken löses deltagande på distans i regel med hjälp av videokonferenslösningar som endast
kräver (förhållandevis) blygsamma investeringar. Eftersom alla förtroendevalda i region Örebro
län redan förses med läsplattor för att kunna läsa handlingar lär kostnadsbehovet för tekniska
investeringar kunna hållas på en acceptabel nivå.
Att införa möjligheten att delta på sammanträden på distans skulle inte endast underlätta för
berörda i aktuell fullmäktigesammansättning - utan det skulle även visa en inkluderande
ambition "alla ska kunna delta i de politiska processerna" och kan därigenom även göra det
lättare att attrahera kommande generationer av förtroendevalda.

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län inför deltagande i fullmäktige- och nämndssammanträden på distans i
enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap.§ 16 och 6 kap.§ 24.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 69 Anmälan av medborgarförslag om öppnande av
förlossning i Karlskoga
Diarienummer: 20RS2978

Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 20 mars 2020 om
ändringar till förutsättningar för öppnande av förlossning i Karlskoga.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet - staben för hälso-och
sjukvård.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av medborgarförslag om
öppnande av förlossningen i Karlskoga
• Medborgarförslag, förlossningen i Karlskoga, bilaga § 69

Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till

Regionfullmäktige

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

Bilaga§ 69

Medborgarförslag.
Ändring till förutsättningar för Öppnande av Förlossning i Karlskoga.
Motivering: brist på bevis av nödvändighet av åtgärden och överdrivet krav på återöppnande.
Det har angetts av Jonas Claesson att i jämförelse med Värnamo så kan ett neonatalt team hämta det
akut sjuka nyfödda barnet vilket inte kan ske i Karlskoga (pga brist i personal antalet i Örebro) Detta
är en förutsättning för att kunna öppna återöppna på samma patientsäkerhet som i Värnamo skriver
han i pressen 2 Mars 2020 (KT) Det har presenterat ett godtagbar alternativ i form av Kamera/video
uppkoppling till Örebro, som också används på annat håll, annars bli det helt fel eftersom Örebro har
inte de förutsättningar heller men kör ändå!
Genom beslutet att stänga avdelningen i Karlskoga så måste nu SAMTLIGA blivande mor och
nyfödda köra till Örebro själv eller i taxi, bus eller ambulans. På vilket sätt uppfylls patient säkerheten genom att ALLA numera måste utsättas för denna risk! Eventuella nyfödda sjuka barn
oftast känna man till i förväg och dessa kan fortsätta köras till Örebro PRECIS SOM TIDIGARE!! Men
nu mera så utsätta man även ordinarie födande kvinnor ca 4 - 7 mil med en onödig utsatthet, dessa
hade man kunnat ha kvar i Karlskoga och bespara dem denna onödiga risk. (patientsäkerhet gäller
även för dem!) Om det uppstår en situation på en normalbedömd födelse så har personalen
utbildning för att hantera detta och detta vetjonas Claesson. DET ÄR FORTFARANDE INTE LÄNGRE
TILL ÖREBRO I DET HÄR SKEDET ÄN VAD DET ÄR FÖR ALLA NÄR DET ÄR STÄNGT!!! Med andra ord
patientsäkerheten har inte förbättrats för någon grupp med åtgärden stängningen!
Om patientsäkerheten är det absolut primära krav och anledning till fortsatt stängning av
förlossning i Karlskoga så måste man ifrågasätta driften av förlossningen i Örebro. Redan 2018 hade
de fler ingrepp som var under kritik jämfört med Karlskoga. 2.5 gånger så mycket sett till antal
/underlag/% för att få så rättvis jämförelse. Det ha dessutom förekommit fler saker med större risker
för patienter som var värre än den som orsakade IVO anmälan i Karlskoga men dessa var aldrig IVO
anmälda! Men detta vill vi inte, det är bättre att avlasta Örebro som givetvis utsättas nu för mer
stress än tidigare genom att omedelbar sätta igång processen med RIMLIGA KRAV enligt ovan. Vi
föreslå att det återgå till förslagit från den första utredning som måste anses vara fullt tillräckligt. Vi
har inte fått klart för oss vem det är som har begärt det senare utredning och på vilket grunder, men
man misstänker dessa chefsläkare som var "förbisett" i Lena Adolfsson·s utredning, man måste
ifrågasätter motivering när de berörda läkarna inom RÖL beklaga sig för att de inte själva få vara med
och utreda sig själva! Detta är inte acceptabel. Att Karlskoga fortsätter var stängt p.g.a. en jävig
läkarkår som vill bara bekräfta sin egen uppbackning av verksamhetschefen är så fel det kan bli.
Numera så vet vi alla att en Pandemi kan bryta ut och vi har tidigare haft epidemi så man borde
ha med sånt i en risk analys, men var finns det i beslutet att stänger Förlossningen och kör allt till
Örebro - det kan defintivt inte var bättre att köra alla till en plats när en sån situation uppstår grund nog att tänker om och öppna Karlskoga med omedelbar verkan (efterpersonal styrkan är åter
på plats!
Det ha gått förbi all rim och reson nu när detta bara fortsätter - nu måste nån stanna upp och
tänker lite själv- vad är rätt?? Har patientsäkerheten ökat med detta beslut? Svaret måste vara nej
dessa få svårt sjuka ny födda har inte fått det ett dugg bättre - nu resa dem från hela östra Värmland
till Örebro -tillsammans med ca 650 andra förväntande mammor som kunde behandlas på en
godtagbara sätt i Karlskoga - på nära håll. Gör det rätta och ändra på detta felaktiga beslut.
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 70 Kompletteringsval till styrelsen i stiftelsen
Bergslagsgårdar
Diarienummer: 20RS904
Sammanfattning
Annica Zetterholm (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen
för stiftelsen Bergslagsgårdar. Regionstyrelsen beviljade hennes begäran om entledigande
den 27 februari 2020. Nu finns ett förslag att utse en ny ledamot efter Annica Zetterholm (C).

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, kompletteringsval till styrelsen i
stiftelsen Bergslagsgårdar

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att till ny ledamot utse Anna Heder (C), samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Stiftelsen Bergslagsgårdar
Anna Heder (C)
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet

Paragrafen är justerad

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

Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 71

Svar på medborgarförslag om besparingar

Diarienummer: 19RS7751

Sammanfattning
Förslagsställaren har den 25 september 2019 inkommit med ett medborgarförslag på
områden som Region Örebro län kan reducera kostnader för.
Regionstyrelsen konstaterar att flertalet av förslagsställarens besparingsförslag ingår i de
handlingsplaner som togs fram under hösten 2019. Med det anses medborgarförslaget vara
besvarat.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, svar på medborgarförslag om
besparingar i Region Örebro län
• Svar på medborgarförslag om besparingar i Region Örebro län
• Medborgarförslag, besparingar i Region Örebro län

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Skickas till
Regionfullmäktige

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

Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

§ 72 Regionstyrelsen inklusive regionkansliets
verksamhetsberättelse 2019
Diarienummer: 20RS256

Sammanfattning
Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsberättelse är uppföljning av
regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhets plan för 2019, vilken i sin tur utgår
från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges
verksamhetsplan. Uppföljning av regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsplan
med budget 2019 sker vid delårsrapportering per 30 april, 31 augusti och på helår med
verksamhets berättelse.
Verksamhetsberättelsen innefattar redovisning för regionstyrelsen och regionkansliet,
regionstyrelsen är i detta sammanhang kansliets nämnd. Redovisning sker av väsentliga
händelser och framtida utmaningar samt resultat av mål, uppdrag och internkontrollplan.
Redovisning sker också av ekonomin inklusive personalekonomi samt produktions- och
nyckeltal.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, regionstyrelsens verksamhetsberättelse
2019
• Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhets berättelse 2019
• Rådet för funktionshinderfrågors verksamhets berättelse 2019
• Etikrådets verksamhets berättelse 2019
• Pensionärsrådets verksamhets berättelse 2019

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhets berättelse 2019.

Skickas till
Regionkansliet

www.regionorebrolan .se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan .se
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2020-03-30

§ 73 Region Örebro läns årsredovisning 2019
Diarienummer: 20RS255

Sammanfattning
Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2019 för Region Örebro län för
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.
Arets resultat uppgår till 478 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 467
miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av
finansiella tillgångar. Arets balanskravsresultat för Region Örebro län är 63 miljoner kronor.
Tidigare beslutade investeringar om 708 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid
utgången av 2019 föreslås föras över till 2020 års investeringsbudget.
I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensamma nämnden för
företagshälsa och tolkförmedling.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, Region Örebro läns årsredovisning 2019
• Region Örebro läns årsredovisning 2019
• Verksamheternas resultat 2019

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård ärendet.

Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsyrkande: att i årsredovisningen lägga till en text om att Mälardalstrafik numera även
har egna tåg i trafik.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: att ge
regiondirektören i uppdrag att i årsredovisningen göra relevanta justeringar utifrån rådande
pandemisituation.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med Mats Gunnarssons (MP) tilläggsyrkande
samt sitt eget tilläggsyrkande under proposition och finner att styrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag med de båda tilläggsyrkandena.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
att godkänna den justerade årsredovisningen för 2019,
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att överföra investeringsmedel om sammanlagt 708 miljoner kronor till 2020 års budget,
samt
att fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2019 för Hälsoval -429,0 miljoner kronor,
Folktandvården -98,5 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och
tolkförmedling 41 ,4 miljoner kronor.
Regionstyrelsen beslutar vidare
att bemyndiga regiondirektören att i förslaget till årsredovisning göra de redaktionella
förändringar som erfordras, samt
att ge regiondirektören i uppdrag att i årsredovisningen göra relevanta justeringar utifrån
rådande pandemisituation.

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 74 Årsrapport 2019 Psykoterapi inom lagen om
valfrihetssystem, LOV, Örebro län
Diarienummer: 20RS 1065

Sammanfattning
Hälsovalsenheten överlämnar årsrapport för 2019, Psykoterapi inom LOV Örebro län.
Budgeten för Vårdval psykoterapi uppgick till 7,1 mnkr för 2019. Utfallet blev 6,8 mnkr
vilket är en minskning av kostnaderna med 16 procentjämfört med 2019. Vårdgivarnas
totala antal besök var 7 467 stycken.
Under 2019 var det 7 regionanställda och 12 privata utförare (varav en inrymmer 8
underleverantörer) anslutna till LOV.
260 remisser har skickats till LOV-psykoterapi under året (att jämföras med 307 stycken
under 2018) och 95 procent av remisserna godkändes av bedömarteamet. Antalet remisser
minskade med 15 procentjämfört med 2018 men patienter som inte valt har ökat med 100
procent. Det kan tolkas som att "kösituationen" har försämrats jämfört med 2018. Antalet
remisser överstiger vida antal avslutade patienter.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, årsrapport 2019 Psykoterapi inom lagen
om valfrihetssystem, LOV, Örebro län
• Årsrapport Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem LOV, Örebro län

Beslut
Rregionstyrelsen beslutar
att godkänna årsrapport 2019 psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV, Örebro
län.
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§ 75 Årsrapport 2019 - Hälsoval i Örebro län
Diarienummer: 20RS1229

Sammanfattning
Rapporten redovisar resultaten av den samlade uppföljningen för 2019 för Hälsoval Örebro
län. Uppföljningsbesök har genomförts för samtliga vårdcentraler. Antalet listade patienter
har fortsatt att öka. Vid slutet av 2019 var 2606 fler patienter listade jämfört med 2018.
Antalet listade per vårdcentral har ökat vid 15 (av 29) vårdcentraler under år 2019.
Ökningen har till största delen skett i Örebro.
Förbättringsarbeten pågår på vårdcentralerna och under 2019 har fokus legat på drop-in,
psykosociala team, sjukskrivningsprocessen, sköterskeledda mottagningar,
livstilsmottagningar med mera.
Medicinska resultat inom området diabetes typ 2 håller fortfarande en hög kvalitet. Arbete
pågår via kunskapsstyrningen, att utveckla området astma-/KOL.
Under året blev 11 ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin. Vid årets slut fanns 78
ST-läkare, vilket är lika många som året innan.
Bemanningssituationen och kompetensförsörjning är ett problem vid flera av
vårdcentralerna. Framför allt gäller det specialister i allmänmedicin. Det har lett till att
hyrläkare anlitats vid många vårdcentraler. Vid en vårdcentral saknas astma/KOLsjuksköterska och diabetessköterska.
Resultatet för telefontillgängligheten var något sämre 2019 än år 2018, men några
vårdcentraler har förbättrat sitt resultat avsevärt.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, årsrapport 2019 Hälsoval i Örebro län
• Årsrapport Hälsoval 2019 med bilagor

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna årsrapport 2019 för Hälsoval i Örebro län.
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§ 76 Årsrapport informationssäkerhet 2019
Diarienummer: 20RS1877

Sammanfattning
Årsrapporten om informationssäkerhet innehåller information om följande punkter:
1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten,
2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat
medföra vårdskada,
3. uppföljningar som har gjorts, och
4. förbättringsåtgärder som har vidtagits.
Rapporten är framtagen för regionstyrelsen och den ska, utifrån punkterna ovan, redovisa
hur informationssäkerhetsabetet har bedrivits inom Region Örebro län under året och vad
som är fokusområden framöver.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, årsrapport informationssäkerhet 2019
• Årsrapport informationssäkerhet 2019

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen i Årsrapport för informationssäkerhet 2019.
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§ 77 Uppföljning av överenskommelse mellan
regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2019
Diarienummer: 20RS1256

Sammanfattning
Varje år träffas en överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden om
Folktandvårdens särskilda uppdrag som Region Örebro län helt eller delvis finansierar. I
överenskommelsen regleras omfattning och finansiering. Överenskommelsen följs upp efter
verksamhetsåret, genom att Folktandvården lämnar en årsrapport med en beskrivning hur
uppdragen utförts.
Tandvårdsenhetens sammanfattande bedömning är att överenskommelsens uppdrag har
genomförts på ett adekvat sätt med ett gott resultat, även om vissa brister har konstaterats.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, uppföljning av överenskommelse mellan
regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2019
• Årsrapport 2019 - Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden
• Tandvårdsenhetens sammanfattande bedömning av Folktandvårdens årsrapport 2019
avseende överenskommelsen mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna årsrapporten avseende 2019 års överenskommelse, samt
att föreslå att i arbetet med 2021 års överenskommelse förtydliga kraven på de uppdrag
som inte genomförts enligt överenskommelsen.

Skickas till
Folktandvården
F olktandvårdsnämnden
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§ 78 Ekonomisk redovisning 2019 av utbetalda medel i
enlighet med överenskommelser om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa
Diarienummer: 20RS131

Sammanfattning
Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa med kommunerna i länet (länsdelsvis), RF SISU Örebro län samt Örebro
läns bildningsförbund.
Via överenskommelserna ges parterna årlig ersättning från Region Örebro län. Det totala
beloppet som utbetalades 2019 var 9 522 326 kronor. Kommunernas ekonomiska satsning
på folkhälsoteamens verksamhet ska minst motsvara Region Örebro läns ersättning.
Parternas ekonomiska redovisningar visar att huvuddelen av de ekonomiska ersättningarna
från både Region Örebro län och de egna organisationerna använts för personalkostnader,
det vill säga anställning av resurspersoner för det lokala och regionala folkhälsoarbetet i
folkhälsoteam. Bedömningen är att detta underlättar samverkan mellan kommuner, civila
samhället, folkbildningen och Region Örebro län, vilket ligger i linje med syftet för de
ingångna överenskommelserna.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, ekonomisk redovisning 2019 av
utbetalda medel i enlighet med överenskommelser om samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023
• Ekonomisk redovisning 2019 Örebro kommun
• Ekonomisk redovisning 2019 norra länsdelen
• Ekonomisk redovisning 2019 Södra länsdelen
• Ekonomisk redovisning 2019 västra länsdelen
• Ekonomisk redovisning 2019 RF SISU
• Ekonomisk redovisning 2019 ÖLBF

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2019.

Skickas till
Kommunerna i Örebro län
RF SISU Örebro län
Örebro läns bildningsförbund
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§ 79 Avgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad behandling
Diarienummer: 20RS3287

Sammanfattning
Smittskyddsläkaren anför följande:
Av Region Örebro läns avgiftshandbok framgår följande:
Undersökning för att klarlägga om en patient är smittad av en allmänfarlig sjukdom är
kostnadsfri. Det bör finnas en klinisk eller epidemiologisk misstanke. Fortsatt avgiftsfrihet
gäller för besök och åtgärder som läkaren bedömer minska risken för smittspridning. Även
läkemedel som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri. Läkaren
prövar om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.
Kostnadsfrihet gäller bosatta och person som omfattas av vårdförmåner enligt EU/EESregler samt utländska sjömän vid behandling av könssjukdom. Även asylsökande och
personer som saknar tillstånd att vistas i landet och som vistas här stadigvarande har rätt till
avgiftsfri smittskyddsvård. Övriga utländska personer är självbetalande för smittskyddsvård.
I nuvarande situation, med pågående smittspridning av covid-19, föreslås att avgiftsfrihet
även ska gälla för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19, för svenska och
samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-migranter utan EU-kort,
asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar tillstånd att vistas i landet.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, avgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad
behandling

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att avgiftsfrihet gäller för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19, för
svenska och samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-migranter
utan EU-kort, asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar tillstånd att vistas i
landet.

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 80 Genomförande av sammanträden i regionfullmäktige,
regionstyrelsen och nämnder på distans
Diarienummer: 20RS2772

Sammanfattning
I kommunallagens 5 kap 16 § och 6 kap 24 § finns regler som gör det möjligt för
fullmäktige att besluta att ledamot ska kunna delta i sammanträde med fullmäktige
respektive nämnd på distans. En förutsättning för distansdeltagande är att deltagandet ska
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor. Region Örebro län saknar för närvarande
dessa förutsättningar, men det är ändå motiverat att genom ett beslut ge de formella
förutsättningarna för distansdeltagande. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget, ger regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att utreda
införskaffande av utrustning och vilka kostnader det kan medföra.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, genomförande av sammanträden i
regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder på distans

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att genom detta beslut införa möjligheten till att ledamot i regionfullmäktige ska kunna
delta i sammanträde på distans,
att ledamot i regionstyrelse, nämnder, beredningar och utskott ska kunna delta i
sammanträde på distans i den utsträckning som regionstyrelsen respektive nämnden beslutar
att så ska kunna ske,
att möjligheten till deltagande på distans endast får ske om de förutsättningar som anges i
kommunallagens 5 kap 16 § är uppfyllda samt
att detta beslut utgör ett tillägg till "Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län.
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enligt med ovanstående förslag, beslutar
regionstyrelsen
att ge regiondirektören i uppdrag att utreda införskaffande av utrustning för deltagande i
möten på distans och vilka kostnader det kan medföra.

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 81 Revidering av tidplan för verksamhetsplan med budget
2021 med mera
Diarienummer: 19RS9855

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om en förändrad årscykel för arbetet med budget,
verksamhetsplan, flerårsplaner och planeringsförutsättningar. Regionstyrelsen har sedan den
28 januari 2020 beslutat om tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning
2020. Regionstyrelsen beslutade därefter den 27 februari 2020 om förutsättningar för
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 - 2023.
Förutsättningarna för att kunna genomföra budgetarbetet enligt tidplanen och de beslutade
förutsättningarna har nu till följd av den pågående pandemin förändrats i grunden. Det är
därför nödvändigt att ändra tidplanen med målet att regionfullmäktige istället ska kunna
besluta om budget med verksamhetsplan för 2021 i november 2020. Regionstyrelsen ges
också i uppdrag att besluta om de förändringar i tidplan och i planeringsförutsättningarna
som är nödvändiga under de nya omständigheterna.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, revidering av tidplan för
verksamhetsplan med budget 2021 med mera

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att den tidigare beslutade tidplanen för verksamhetsplan med budget 2021 revideras så att
beslut om verksamhetsplan med budget 2021 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges
sammanträde i november 2020, samt
att regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om hur tidplanen i övrigt ska justeras för att
anpassas till ovanstående beslut liksom att fatta beslut om förändrade
planeringsförutsättningar.
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§ 82 Periodrapport februari 2020
Diarienummer: 20RS3006

Sammanfattning
Resultatet per februari uppgår till -13 8 000 000 kronor, inklusive orealiserade
värdeförändringar av finansiella tillgångar. Föregående år var motsvarande siffra
+ 199 000 000 kronor. Balanskravsresultat, vilket är exklusive orealiserade
värdeförändringar av finansiella tillgångar, är ett underskott om -41 000 000 kronor, vilket
är 38 000 000 kronor sämre än samma period föregående år (-3 000 000 kronor).
Nettokostnadsökningen mellan åren uppgår till 4,7 procent (2,9 procent). Utvecklingstakten
är därmed högre i år jämfört med föregående år, och överstiger även den för skatter och
statsbidrag (2,3 procent).
På grund av coronakrisen är de ekonomiska förutsättningarna för 2020 mycket osäkra just
nu. Därför avvaktar Region Örebro län med sin helårsprognos för 2020.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, periodrapport februari 2020
• Periodrapport februari 2020

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård aktuellt
ekonomiskt läge.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna periodrapporten per februari 2020.
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§ 83 Bolagsstyrningsrapporter för 2019
Diarienummer: 20RS7 41

Sammanfattning
Bolagsstyrningsrapporter har inkommit från Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB
och Region Örebro läns förvaltnings AB koncernen. Bedömningen är att bolagens
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Inga avvikelser från ägardirektiv eller andra
styrdokument har noterats.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, bolagsstyrningsrapporter för 2019
• Bolagsstyrningsrapport för Region Örebro läns förvaltnings AB
• Bolagsstyrningsrapport fr Svealandstrafiken Ab 2019
• Bolagsstyrningsraport Tåg i Bergslagen AB 2019

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporter för 2019 från Region Örebro läns Förvaltnings AB
koncern, Svealandstrafiken AB och Tåg i Bergslagen AB.
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§ 84 Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom
lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
Diarienummer: 20RS1272

Sammanfattning
Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014
ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt väija
mellan regionsanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda
krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för
LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att
bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget
avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.
Hinderson (organisationsnummer 540516-1935) har ansökt om att få bedriva psykoterapi
inom LOV Örebro län. Olle Hinderson som är den psykoterapeut som är aktuell för
uppdraget, är sedan 2016 anställd som psykolog/psykoterapeut inom utvecklingsenheten för
psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län. Olle Hinderson är sedan
några år tillbaka ansluten till LOV psykoterapi inom ramen för sin anställning i Region
Örebro län.
Hindersson kommer att erbjuda individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning och
vara lokaliserad på Näbbtorgsgatan 2, Örebro. Mottagning kommer att vara öppen tisdagtorsdag 9.00-16.00 med möjlighet till klockan 19.00 på torsdagar.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, bedrivande av vårdverksamhet inom
psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
• Ansökan om godkännande

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan från Hinderson om att bedriva psykoterapi inom LOV i länet enligt
förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro från och med den 1 juni 2020, samt
att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykolog/psykoterapeut
Olle Hinderson.
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§ 85 Tjänsteköp av hiv-test med snabbsvar - RFSL Örebro
Diarienummer: 20RS1670

Sammanfattning
Sedan år 2016 har det varit möjligt att göra hivtest med snabbsvar i RFSL:s lokaler i Örebro.
Sedan hösten 2019 finns även möjlighet att göra snabbtest av syfilis. Mottagningen stöds av
medel från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län. Region Örebro län ser ett behov
av att RFSL fortsatt ska kunna genomföra hivtest med snabbsvar i 2019 års omfattning.
Region Örebro län anslår 100 000 kronor för tjänsteköp av RFSL Örebro för verksamheten
mottagning för hivtest med snabbsvar.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-20, tjänsteköp av hiv-test med snabbsvar RSFL Örebro
• Testpoint redovisning 2019
• Ansökan om medel för hivtest med snabbsvar 2020 samt uppföljning

Upplysning
Joakim Carlsson (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller beslutet.
Yrkanden
Elin Jensen (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag, bilaga§ 85.
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservationer
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån
för Elin Jensens (SD) avslagsyrkande.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län anslår 100 000 kronor under år 2020 för tjänsteköp av RFSL Örebro
för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar, samt
att regiondirektören får i uppdrag att teckna en överenskommelse med RFSL Örebro för år
2020 om hivtest med snabbsvar.
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Bilaga§ 85

Skriftligt yrkande - Tjänsteköp av HIV-lest med snabbsvar

Skriftligt yrkande

Ärende: 26
Diarienummer: 20RS1670
Datum: 2020-03-30

Tjänsteköp av HIV-test med snabbsvar - RFSL Örebro
Region Örebro län erbjuder idag Hiv-tester inom sina uppdrag inom hälso- och sjukvårdens
verksamheter och därmed uppfyller regionen sina uppdrag . Att erbjuda och bekosta ytterligare tjänster
inom detta område ser sverigedemokraterna mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget som
en kostnad som inte är försvarbar.

Sverigedemokraterna yrkar på:
•

Avslag till att Region Örebro län finansierar tjänsteköp av HIV-test med snabbsvar till RFSL Örebro.

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen:

Patrik Nyström (SD) I'

Elin Jensen (SO)

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

Sid. 1 (1)
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§ 86 Regionalt samverkansavtal mellan Örebro universitet
och Region Örebro län om samarbete om utbildning och
forskning inom medicin- och hälsovetenskaperna samt
utveckling av hälso- och sjukvård
Diarienummer: 20RS2179

Sammanfattning
Ett nationellt ALF-avtal finns på plats sedan 2014, då Örebro läns landsting ingick som
avtalspart mellan de sju dåvarande landsting eller regioner som samverkar med respektive
universitet och staten via Utbildningsdepartementet.
Sedan årsskiftet finns ett nytt övergripande samarbetsavtal på plats mellan Örebro
universitet och Region Örebro län ( l 9RS9660). Till följd av detta avtal behöver också det
regionala ALF-avtalet som fastställdes 2015 uppdateras.
A vtalsförslaget beskriver hur samverkan kring medicin och hälsa ska organiseras och
utvecklas. Samarbetet omfattar utbildning och forskning inom medicin- och
hälsovetenskaperna samt utveckling av hälso- och sjukvård.

Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, regionalt samverkansavtal mellan
Örebro universitet och Region Örebro län om samarbete om utbildning och forskning
inom medicin- och hälsovetenskaperna samt
• Regionalt samverkansavtal mellan Örebro universitet och Region Örebro län om
samarbete om utbildning och forskning inom medicin- och hälsovetenskaperna samt
utveckling av hälso- och sjukvården

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa regionalt samverkansavtal om samarbete om utbildning och forskning inom
medicin- och hälsovetenskaperna samt utveckling av hälso- och sjukvård mellan Region
Örebro län och Örebro universitet, samt
att forsknings- och utbildningsnämnden ska i enlighet med vad som följer av Bestämmelser
för politiska organ i Region Örebro län löpande följa upp åtgärderna i avtalet.

Skickas till
Forsknings- och utbildningsnämnden
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§ 87 Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Diarienummer: 20RS2356

Sammanfattning
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §,
anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns en motion och fem
medborgarförslag som inte är besvarade inom tidsramen.

Besluts underlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
• Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
•

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 88 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS387

Sammanfattning
Anmälningsärenden:
I. Områdeschefen för medicin och rehabilitering har fattat beslut om skriftlig varning enligt
AB 17 § 11 mom I, 19RSI0084.
2. Regionjuristen har fattat beslut om att delvis avslå begäran om att få ta del av allmänna
handlingar, I 9RS8684.
3. Regionjuristen har fattat beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av
uppgifter/allmänna handlingar, 20RS2094.
4. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för
uppdrag som biträdande områdeschef för Närsjukvård Örebro och söder under perioden
2020-02-0 I - 2021-01-31, 20RS 1764.
5. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för
uppdrag som biträdande områdeschef för Närsjukvård Örebro och söder under perioden
2020-02-0 I - 2020-07-31, 20RS 1770.
6. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för
uppdrag som verksamhetsnära Hemma-support för NÖS under perioden 2020-02-0 I 2021-01-31, 20RSl763.
7. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som sjuksköterska vid Varberga vårdcentral, 20RSl767.
8. Områdeschefen för Närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg för placering på
annan tjänst, Kopparbergs vårdcentral under perioden 2020-01-20 - 2020-04-20, 20RS 1365.
9. Områdeschefen för Närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg för placering på
annan tjänst, Kopparbergs vårdcentral under perioden 2020-01-13 - 2020-04-20, 20RS 13.
10. Områdeschefen för Närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg från och med 202002-17 för tjänstgöring som psykolog i område närsjukvård norr (Frövi), 20RS2066.
11. Områdeschefen för Thorax, kärl och diagnostik har fattat beslut om avtal om
måltidsuppehåll enligt Allmänna bestämmelser, 20RS2234.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om konvertering av tjänst från och med
2020-01-02 till överläkare.
13. Regionstyrelsens ordförande har fattat beslut om att ge Niklas Tiedermann tillfälligt

www.regionorebrolan.se

47 (50)

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

, Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Regionstyrelsen

förordnade som regiondirektör under perioden 2020-03-04 - 2020-03-06, 20RS2349.
14. Områdeschefen för habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som samordnare vid den Audiologiska kliniken under perioden 2020-01-01 2021-12-31, 20RS1277.
15. Områdeschefen för habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som samordnare vid den Audiologiska kliniken under perioden 2020-01-01 2021-12-31 , 20RS1278.
16. Områdeschefen för habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som samordnare vid den Audiologiska kliniken under perioden 2020-01-01 2021-12-31 , 20RS1279.
17. Områdeschefen för habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som samordnare vid utvecklingsenheten under perioden 2020-01-01 2021-12-31 , 20RS1280.
18. Regiondirektören har undertecknat avtal med Infobric AB avseende tjänsten Infobric
Ease.
19. Regiondirektören har, den 26 februari 2020, fattat beslut om uppdrag att
beredskapsplanera för Region Örebro läns samlade verksamhet vid eventuellt
coronavirusutbrott (2019-nCoV) i Sverige och Örebro län samt ett kompletterande beslut
daterat 16 mars 2020, 20RS2932.
20. Regiondirektören har den 12 mars 2020 fattat beslut om restriktioner för resor och
anordnande av evenemang, 20RS2932.
Meddelandeärenden
1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat:
- Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd.
- Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering
genom bristande tillgänglighet.
- Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs
i syfte att förhindra spridningen av Covid-19, orsakad av coronavirus.
- Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19,
orsakad av coronavirus.
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2. Protokoll
- Etikrådet 2020-01-30,
- Rådet för funktionshinderfrågor 2020-02-17,
- Domarnämnden 2020-02-12.

3. Torbjörn Sjölander är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under Catharina
Schlyters ledighet 2020-03-07 - 2020-03-15.
4. Arto Åkerman är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under Catharina Schlyters
ledighet 2020-04-13 - 2020-04-19.
5. Månadsrapport och innehavsrapport pensionsmedelsportfölj och skuldportfölj för Region
Örebro län för februari 2020.
Besluts underlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälnings- och meddelandeärenden
• 20RS 1035-27 Synpunkter på Region Örebro läns ledning
• Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 89 Information
Regiondirektörens information:

Covid-19
Regiondirektör Rickard Simonsson redovisar hur arbetet med covid-19 är organiserat på
tjänstemannanivå samt aktuellt läge i verksamheterna.
Inom hälso- och sjukvården arbetas det intensivt med att ställa om verksamheten för att ta
hand om patienter med covid-19. I dagsläget är material försörjningen i hälso- och
sjukvården tillgodosedd med några dagars framförhållning. Inom Folktandvården pågår
verksamheten enligt ordinarie rutiner förutom att patienter som är 70 år eller äldre inte
kallas. Inom kollektivtrafiken har resandet minskat vilket har medfört att många turer ställts
in. Inom förvaltningen Regional utveckling arbetas det tillsammans med kommunerna i
länet och Länsstyrelsen avseende stöd till näringslivet. Övrig verksamhet påverkas också av
detta, arbetsbelastningen minskar för de som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor.
Regiondirektören informerar vidare om att det i första hand är personal för avancerad vård
som behövs, till exempel inom intensivvården.
I vårdavtalet med Capio Läkargruppen AB finns en klausul där Capio Läkargruppens
resurser vid krisläge kan omfördelas inom regionens verksamheter. Denna klausul är nu
aktiverad. Dialog förs även med övriga privata vårdgivare i frågan.
Kanslichef Niklas Tiedermann informerar om den regionala övergripande ledningen,
beredskapsplanering och beslut om distansarbete samt vilka yrkesgrupper som omfattas.
Inom samtliga förvaltningar pågår en inventering över vilka personer som är utbildade inom
hälso- och sjukvård, i första hand läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Inrapportering
sker till Socialstyrelsen över vilken utrustning och material som finns som i sin tur har ett
statligt uppdrag att fördela resurserna till landets regioner och kommuner. Till Region
Örebro län kommer många erbjudanden från företag, organisationer och enskilda avseende
en mängd olika produkter och tjänster.
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