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 Andreas Svahn  
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Justerande ................................................        ………………………………………. 
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Innehållsförteckning 
§ 245 Protokollsjustering 
§ 246 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 

Fredrik Persson (MP) om att starta medborgardialoger vid komplexa 
förändringar 

§ 247 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre 

§ 248 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala utvecklingsstrategin 

§ 249 Anmälan av medborgarförslag om kostnader och vinsterna för ambulansflyg, 
rädda akute på Karlskoga och Lindesbergs lasarett 

§ 250 Anmälan av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka tillgången och 
tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 

§ 251 Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun 
§ 252 Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor i Degerfors kommun, 

specifikt samverkansråd för folkhälsa samt Länsstyrelsens 
viltförvaltningsdelegation 

§ 253 Kompletteringsval till etikrådet 
§ 254 Periodrapport november 2020 
§ 255 Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 
§ 256 Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och staten genom 

Socialdepartementet om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 
§ 257 Remissvar om tillfällig covid-19-lag 
§ 258 Samverkansavtal mellan Region Värmland och Region Örebro län 
§ 259 Avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och Örebro Universitet om 

lokalutveckling för universitetets behov inom Universitetssjukhuset Örebro-
området 

§ 260 Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 
§ 261 Journalgranskningsrapport, vårdgivare sjukgymnast nationella taxan 
§ 262 Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län år 2021 
§ 263 Beslut avseende digitala återbesök inom Lagen om vårdval (LOV) psykoterapi 

Örebro län 
§ 264 Beslut avseende digitala återbesök inom vårdavtalet Individuella terapeutiska 

behandlingar i norra länsdelen, specifikt Kopparberg. 
§ 265 Revidering av förfrågningsunderlag gällande psykoterapi inom LOV (lag om 

valfrihetssystem)  inom Örebro län 
§ 266 Bedrivande av vårdverksamhet inom Lag om valfrihetssystem (LOV) 

psykoterapi Örebro län 
§ 267 Bedrivande av vårdverksamhet inom Lag om valfrihetssystem (LOV) 

psykoterapi Örebro län 
§ 268 Bipraktik inom nationella taxan 
§ 269 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2021 
§ 270 Ersättning för tandvård för barn och unga år 2021 
§ 271 Remissvar – Nerikes Brandkårs handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 

olyckor 2021-2024 
§ 272 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 

om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande 
sjukvårdspersonal 

§ 273 Svar på motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifterna 
för hjälpmedel 

§ 274 Svar på motion om att Region Örebro län ska emittera gröna obligationer 
§ 275 Anmälnings- och meddelandeärenden 
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§ 276 Regiondirektörens information 
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§ 245   Protokollsjustering 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   ordförande och Sebastian Cehlin (M) med Jihad Menhem (V) som ersättare justerar 
protokollet. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 4 januari 2021. 
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§ 246   Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att starta 
medborgardialoger vid komplexa förändringar 
Diarienummer: 20RS12470 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att starta medborgardialoger vid komplexa förändringar. 
 
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben för Hållbar utveckling för stöd i 
beredningen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att starta 
medborgardialoger vid komplexa förändringar 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om att 
starta medborgardialoger vid komplexa förändringar 

 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 247   Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis 
vaccin för skydd mot bältros för äldre 
Diarienummer: 20RS12471 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre. 
 
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för 
skydd mot bältros för äldre 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om 
gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre 

 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 248   Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att revidera 
den regionala utvecklingsstrategin 
Diarienummer: 20RS12472 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för stöd i beredningen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att revidera den 
regionala utvecklingsstrategin 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om att 
revidera den regionala utvecklingsstrategin 

 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 249   Anmälan av medborgarförslag om kostnader och 
vinsterna för ambulansflyg, rädda akute på Karlskoga och 
Lindesbergs lasarett 
Diarienummer: 20RS12656 

Sammanfattning 
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 3 december 2020 
om kostnaderna och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på Karlskoga och Lindesbergs 
lasarett. 
 
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för ekonomi. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälan av medborgarförslag om 

kostnader och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på Karlskoga och Lindesbergs 
lasarett 

 Medborgarförslag om kostnaderna och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på 
Karlskoga och Lindesbergs lasarett 

 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 250   Anmälan av motion från Ola Karlsson (M) om att 
stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i 
äldreomsorgen 
Diarienummer: 20RS12715 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Ola Karlsson (M) till Region Örebro län den 3 
december 2020 om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen. 
 
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben för kommunikation för stöd i 
beredningen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälan av motion från Ola Karlsson 

(M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 
 Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 
 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 251   Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i 
Degerfors kommun 
Diarienummer: 20RS6891 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, kompletteringsval till kommunala 

handikapprådet i Degerfors kommun 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   ärendet utgår. 
 

12 (62)



   
  
 Protokoll  

    
   Sammanträdesdatum  
Regionstyrelsen  2020-12-21  

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

§ 252   Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor i 
Degerfors kommun, specifikt samverkansråd för folkhälsa 
samt Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 
Diarienummer: 20RS9605 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Kent Gustafssons (S) begärda entledigande från uppdragen som 
ledamot i rådet för funktionshinderfrågor i Degerfors kommun, ledamot i sepcifikt 
samverkansråd för folkhälsa samt ersättare i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation den 
20 oktober 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, kompletteringsval till specifikt 

samverkansråd för folkhälsa samt Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   ärendet utgår. 
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§ 253   Kompletteringsval till etikrådet 
Diarienummer: 20RS10689 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Lars-Eric Johanssons (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i etikrådet den 20 oktober 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, kompletteringsval 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   ärendet utgår. 
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§ 254   Periodrapport november 2020 
Diarienummer: 20RS3006 

Sammanfattning 
Helårsprognosen per november har justerats upp med 200 mnkr från oktober, till totalt 500 
mnkr, exklusive balanskravsjusteringar. Främst beror prognosökningen på förhöjda riktade 
statsbidrag till följd av pandemin. Balanskravsresultat för helår 2019 var 63 miljoner kronor. 
 
Balanskravsresultat per november uppgår till 382 mnkr, vilket är 280 mnkr bättre än 
motsvarande siffra för samma period föregående år. 
 
Nettokostnaden per november är 8 971 mnkr (8 831 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår 
till 1,6 procent (4,9 procent). Utvecklingstakten är därmed lägre i år jämfört med föregående 
år, och även lägre än ökningen av skatter och statsbidrag (4,2 procent). Att nettokostnaderna 
är lägre i år beror i stor utsträckning på de förhöjda nivåerna av riktade statsbidrag på grund 
av den rådande pandemin. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, periodrapport november 2020 
 Region Örebro läns periodrapport november 2020 
 

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

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna periodrapporten per november 2020. 
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§ 255   Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 
Diarienummer: 20RS11396 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan med budget 2021 för regionstyrelsen inklusive Regionkansliet. 
Verksamhetsplanen innehåller effektmål från regionfullmäktige med indikatorer och 
strategier enligt regionstyrelsens ansvar. Effektmålen och strategierna har konkretiserats 
med regionstyrelsens mål och indikatorer samt uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller 
också internkontrollplan med risker och åtgärder. 
Regionstyrelsens verksamhetsplan innefattar Regionkansliet. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, regionstyrelsens verksamhetsplan med 

budget 2021 inklusive Regionkansliet 
 Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 inklusive Regionkansliet 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson och ekonom 
Maria Persson beslutsunderlaget. 
  

Särskilt yttrande 
Sebastian Cehlin (M), OsKar Svärd (M) och Anna Ågerfalk (L) lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga § 255:1. 
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 255:2. 
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 255:3. 
Mats Gunnarsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 255:4. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   fastställa regionstyrelsens inklusive Regionkansliets verksamhetsplan med budget 2021, 
samt 
 
att   omfördela 10 miljoner kronor från Omställning till Hälsovalsenheten för köpt digital 
vård. 
 

Skickas till 
Regionkansliet 
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2020-12-21 

Särskilt yttrande angående Regionstyrelsens verksamhetsplan och 
budget för 2021 

Moderaterna och Liberalerna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett 
gemensamt alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Det innehåller 
andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och uppdrag än majoritetens förslag. 

Vi anser att Moderaternas och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget borde 
legat till grund för Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget. 

För Moderaterna och Liberalerna 

Bilaga § 255:1
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Särskilt yttrande – Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (1)

Särskilt yttrande 

Ärende: 11 

Diarienummer: 20RS11396 

Datum: 2020-12-21 

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 

Vid regionfullmäktige i november 2020 lade Sverigedemokraterna förslag på budget för 2021. Detta 

förslag innehåller andra investeringsramar och prioriteringar än majoritetens budget.  

Sverigedemokraterna står fast vid sitt förslag till budget 2021 och anser att den borde ligga till grund för 

investeringar och prioriteringar under kommande år. 

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen: 

____________________________ ____________________________ 
Patrik Nyström (SD) Elin Jensen (SD) 

Bilaga § 255: 2
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2020-12-21
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20201221, ärende 11
Diarienummer: 20RS11396

Särskilt yttrande över regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 

Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde i november 2020 lade Vänsterpartiet fram ett eget
alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Det innehåller ekonomiska 
ramar, förutsättningar, mål och uppdrag. 

Vi i Vänsterpartiet anser att vårt förslag till verksamhetsplan och budget är bättre och mera 
jämlik och jämställd än majoritetens förslag. Därför borde den legat till grund för 
regionstyrelsens verksamhetsplan och budget.

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsråd 

Bilaga § 255:3
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§ 256   Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
regioner och staten genom Socialdepartementet om 
genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 
Diarienummer: 20RS12814 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner och staten har träffat överenskommelse om genomförande 
av vaccinering mot covid-19. Den gemensamma målsättningen är att alla i Sverige boende 
personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp 
skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. 
Avsikten är att skyndsamt nyttiggöra det vaccin Sverige får tillgång till samtidigt som 
vaccineringen ska utgå ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende vilka 
grupper som ska prioriteras. 
 
Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större risk att 
få en allvarlig sjukdomsutveckling från att insjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att 
förhindra spridning av sjukdomen i samhället. Parterna ska vidta åtgärder i syfte att 
åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt. 
 
Målet är ambitiöst satt och förutsätter att vaccin godkänns och levereras i en takt som gör 
det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna. Parterna är medvetna om att 
förutsättningarna med stor sannolikhet kan komma att förändras under de kommande 
månaderna inte minst utifrån godkännande av aktuella vaccin och företagens förmåga att 
producera och leverera vaccin. Målbilden kan komma att behöva justeras när 
förutsättningarna ändras. 
 
Vaccineringen ska starta utan dröjsmål efter det att ett eller flera av Europeiska 
kommissionen godkända vaccin har levererats till Sverige och nödvändiga åtgärder har 
vidtagits för att vaccinet ska kunna ordineras och dokumenteras korrekt vilket bland annat 
kräver att det förts in i varuregister som når ut till regionerna. I den inledande fasen ska 
riskgrupper och hälso- och sjukvårds och omsorgspersonal prioriteras enligt 
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När prioriterade grupper erbjudits vaccination 
ska övrig befolkning erbjudas vaccination. Det är viktigt att det vaccin som kommer in till 
Sverige skyndsamt nyttiggörs. 
 
Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som är 18 år och 
äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination. 
 
Regionstyrelsen föreslås nu att för sin del ställa sig bakom överenskommelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, överenskommelse mellan staten och 

Sveriges kommuner och regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19 
 Överenskommelse staten och SKR om vaccinering mot covid-19, beslut 
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 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om 
genomförande av vaccinering mot covid-19 

 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson 
beslutsunderlaget och vaccinationssamordnare Inger Nordin-Olsson informerar om Region 
Örebro läns vaccinationsplan. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   för sin del ställa sig bakom överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner 
och staten genom Socialdepartementet om genomförande av vaccinering mot covid-19, 
2021. 
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§ 257   Remissvar om tillfällig covid-19-lag 
Diarienummer: 20RS13182 

Sammanfattning 
Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen motverka trängsel eller på annat 
sätt förhindra smittspridning. Lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i 
onödan hindrar verksamhet som kan genomföras på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. 
 
Region Örebro län (Regionen) delar bedömningen att det finns behov av ytterligare 
möjligheter för att motverka trängsel och för att därmed motverka fortsatt smittspridning. 
Regionen är allmänt sett av uppfattningen att fler och kraftigare åtgärder är nödvändiga, och 
har varit så under en tid, för att möjliggöra en begränsning av smittspridningen. Regionen 
tillstyrker förslaget i promemorian att det bör införas en tillfällig covid-19-lag. Enligt 
Regionen är det angeläget att lagen och behövliga föreskrifter meddelade med stöd av lagen 
kan träda i kraft snarast möjligt. Regionen ställer sig i huvudsak bakom förslagen i 
promemorian, men har synpunkter på förslagen i vissa avseenden, vilka sammanfaller med 
vad Sveriges kommuner och Regioner han framfört i sitt yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, svar på remiss om tillfällig lag covid-19 
 Svar på remiss om tillfällig lag covid-19 
 Sveriges kommuner och regioners svar på remiss om tillfällig lag covid-19 
 Remiss om tillfällig covid-19-lag 
 Bilaga till remiss om tillfällig covid-19-lag, remissinstanser 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   tillstyrka införandet av den tillfälliga covid-19-lagen i enlighet med förslaget till svar, 
samt 
 
att   paragrafen justeras omedelbart. 
 

Skickas till 
Socialdepartementet 
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§ 258   Samverkansavtal mellan Region Värmland och 
Region Örebro län 
Diarienummer: 20RS12629 

Sammanfattning 
Detta avtal ersätter ”Samverkansavtal mellan Landstinget i Värmland och Örebro läns 
landsting” som undertecknades 2013. 
 
Avsikten med detta samverkansavtal är att långsiktigt stärka den samverkan och det 
samarbete som sker mellan Region Örebro län och Region Värmland. 
 
Parternas gemensamma ambition är att utveckla ett långsiktigt och förtroendefullt 
samarbete. Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog med ett ömsesidigt 
åtagande att bidra till en för båda parter gynnsam utveckling av verksamheten. 
Avtalet utformas så att de speciella områden där samverkan utvecklas och fördjupas 
kommer att beskrivas i särskilda underavtal till detta övergripande ramavtal. Antalet 
underavtal och omfattningen i dessa kommer att kunna variera över tid. 
De underavtal som knyts till detta ramavtal reglerar de ekonomiska och övriga åtagande som 
gäller för dessa områden. Inom övrigt vårdutbyte mellan huvudmännen gäller de regler och 
den hanteringsordning som fastställs i riksavtalet. 
Avtalet gäller från 2021-01-01 tillsvidare. Uppsägning av avtalet kan ske löpande av endera 
regionen under avtalsperioden med 12 månaders uppsägning. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, samverkansavtal mellan Region 

Värmland och Region Örebro län om samverkan och samarbete 
 Samverkansavtal mellan Region Värmland och Region Örebro län om samverkan och 

samarbete 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson 
beslutsunderlaget. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   för sin del teckna samverkansavtal mellan Region Värmland och Region Örebro län. 
 

Skickas till 
Region Värmland 
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§ 259   Avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och 
Örebro Universitet om lokalutveckling för universitetets 
behov inom Universitetssjukhuset Örebro-området 
Diarienummer: 20RS12556 

Sammanfattning 
Region Örebro län och Örebro Universitet har sedan början av 2010-talet tillsammans 
utvecklat Campus USÖ. Utvecklingen har skett i olika etapper. Syftet med lokaliseringen av 
universitetsverksamhet inom sjukhusområdet är att knyta organisationernas utbildning och 
forskning nära varandra till gagn för studenter, medarbetare och andra intressenter. Hittills 
har Campus USÖ varit inriktat på läkarutbildning och därmed anknuten forskning. Över tid 
ser Örebro Universitet tillsammans med Region Örebro län att forskningsverksamheten 
kommer att växa och att även vårdutbildningar kan vinna på en lokalisering till USÖ-
området och Campus USÖ. 
 
Region Örebro län och Örebro universitet har kommit fram till en överenskommelse där 
avsikten är att över tid och tillsammans planera för det gemensamma behovet och för 
Örebro Universitets explicita behov av lokaler på USÖ-området och Campus USÖ. 
Eventuella framtida byggnationer för Örebro Universitets behov ska föregås av ett 
samverkansavtal mellan parterna om det specifika objektet. För det fall att samarbetet leder 
till behov av ytterligare åtgärder, kommer ett särskilt avtal att ingås mellan parterna. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, avsiktsförklaring mellan Region Örebro 

län och Örebro universitet avseende lokalutveckling för universitetets behov inom  
Universitetssjukhuset Örebro-områd 

 Avsiktsförklaring mellan Region Örebro län och Örebro universitet avseende 
lokalutveckling för universitetets behov inom  Universitetssjukhuset Örebro-området 

 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson 
beslutsunderlaget. 
  

Särskilt yttrande 
Mats Gunnarsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 259. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   teckna avsiktsförklaring med Örebro universitet avseende lokalutveckling för 
unversitetets behov inom USÖ-området. 
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Skickas till 
Örebro universitet 
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet ang. punkt 15 på Regionstyrelsen 21a december 2020 

Stäng inte in sjukhuset – Avsiktsförklaring med ORU 

Regionen och Örebro universitet har under många år bedrivit ett positivt samarbeta för att stärka 

forskning och vårdutbildningarna. Det har gagnat bägge parter och inte minst länsinnevånarna. Nu 

finns planer på att långsiktigt bygga mer lokaler för forskning på de fastigheter som regionen 

disponerar runt USÖ. Det finns givetvis fördelar med detta men regionen bör samtidigt nogsamt 

studera själva sjukhusets långsiktiga utvecklingsbehov och reservera utrymme för att inte blockera 

möjligheterna att skapa mer vårdplatser eller andra funktioner som är nödvändiga för framtidens 

vård. Både personal och patienter har behov av ytor utomhus. Vi har inte full kunskap om vad som 

kan komma att krävas i framtiden. Vi uppmanar regionledningen och Örebro universitet att fortsätta 

dialogen med Örebro kommun och Jernhusen för att skaffa sig utrymme för framtida fastigheter 

även norr om USÖ. 

För Miljöpartiet de Gröna 

Mats Gunnarsson 

Oppositionsråd och ledamot i Regionstyrelsen 

Bilaga § 259
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§ 260   Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 
Diarienummer: 20RS12020 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen fattade i augusti beslut om att ansöka om flera statsbidrag kopplade till 
covid-19. Dessa var 
a) statsbidrag för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19, 
b) ersättning för testningsresurser avseende covid-19 som tillhandahålls via 
Folkhälsomyndigheten, 
c) medel för att utveckla och stärka kontaktmöjligheterna till följd av spridningen av covid-
19 till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick samtidigt i uppdrag att ansöka om ersättning till regionala 
kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19. 
 
Ett förslag till fördelning mellan de verksamheter som genererat statsbidragen har 
upprättats, vilken innebär följande fördelning per nämnd/verksamhet till och med sista 
oktober: 
 
Fast ersättning Rörlig ersättning 
Nämnd/verksamhet mnkr mnkr 
RS, egna verksamheter 7,0 
RS, hälsoval 2,0 22,9 
RS, ersättning till kommuner 0,7 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 163,5 111,3 
Servicenämnd 2,4 
Totalt 174,9 134,9 
 
Kvarvarande del av statsbidrag för covid-19 vård samt för utökad testningsverksamhet 
fördelas enligt samma principer som framgår av detta beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, fördelning av statsbidrag kopplade till 

covid-19 
 

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

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   fördela erhållet bidrag för merkostnader till följd av covid-19 till servicenämnden 2,4 
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miljoner kronor, regionstyrelsen 6,1 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden 
144,8 miljoner kronor, 
 
att   fördela startbidraget för testning avseende covid-19 till regionstyrelsen 0,9 miljoner 
kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 3,2 miljoner kronor, Hälsovalsenheten med 1,5 
miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden 0,3 miljoner kronor för vidarefördelning 
till respektive provtagningsenhet, 
 
att   fördela hela bidraget för smittspårning och utbrottshantering, 14,7 miljoner kronor samt 
det belopp som kommer att fastställas i december, till hälso- och sjukvårdsnämnden, 
 
att   fördela den rörliga ersättningen till Hälsovalsenheten respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnden utifrån gjorda tester med 300 kronor till respektive provtagningsenhet 
och 1.100 kronor för PCR-testerna respektive 450 kronor för antikroppstesterna till hälso- 
och sjukvårdsnämnden, 
 
att   fördela 0,7 miljoner kronor till länets kommuner som ersättning för utförda 
provtagningar samt 
 
att   fördela medel för att utveckla och stärka kontaktmöjligheterna till följd av spridningen 
av covid-19 till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa med 500 000 kronor 
till Hälsovalsenheten samt 500 000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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§ 261   Journalgranskningsrapport, vårdgivare sjukgymnast 
nationella taxan 
Diarienummer: 20RS11672 

Sammanfattning 
Sjukgymnast Arne Rydström är verksam enligt lag (1993:1652) om ersättning för 
fysioterapi (LOF) samt tillhörande förordning. Vårdgivaren har en så kallad B-mottagning 
med assisterande personal, två behandlingsrum och ett mindre gym på Järnvägsgatan 38 i 
centrala Örebro. Vårdgivaren kan få ersättning för normalarvode och enkelt arvode. 
 
För normalarvode på en B-mottagning är behandlingstiden i genomsnitt minst 20 minuter i 
direkt patientkontakt. Den assisterande personalen kan utföra enklare behandling 
självständigt under överinseende av vårdgivaren. Dessa besök ersätts med ett enkelt arvode. 
 
Vårdgivaren registrerar i pappersjournal. Han hävdar att det endast är stödanteckningar och 
att de riktiga anteckningarna fanns i en datajournal som förstördes i en vattenläcka under 
hösten 2019. Backupen förstördes också. Enligt ÖBO (fastighetsägare) så har det anmälts en 
vattenläcka i vårdgivarens fastighet under 2018, men den var så liten att ingen skaderapport 
upprättades. Hälsovalsenheten fäster ingen vikt vid vårdgivarens förklaring i detta avseende 
och ser pappersjournalen som vårdgivarens journalanteckningar. 
 
Vårdgivaren har väldigt många besök per dag och som mest 52 besök på en dag. Över flera 
månadsperioder har vårdgivaren över 700 besök per månad, som mest 921 besök. Flera 
patienter har behandlats av vårdgivaren över 70 gånger under 2019 och en patient har 
sammanlagt 171 patientbesök över 26 månader. 
 
Den fördjupade uppföljningen genomfördes genom att kontrollera vårdgivarens tidbok samt 
journaler. 
 
Syftet var att få svar på om: 
1. Motsvarar utbetald ersättning den vård som vårdgivaren har utfört? 
2. Finns medicinsk relevans kopplad till behandlingsinsatser? 
3. Har normalarvodesbesök genomförts av assisterande (icke legitimerad personal). 
4. Följer vårdgivaren de lagar, förordningar, föreskrifter som reglerar verksamheten? 
 
Journalerna är svårlästa och i många fall helt oläsliga. Behandlingsplaner saknas och 
behandlingarna varken utvärderas eller följs upp. Långa behandlingsserier förekommer 
frekvent. Ofta står det enbart ett upprepningstecken eller ett förbockat datum. 
Upprepningstecken och förbockade datum används flera gånger i rad, ibland hela sidor. Inga 
journalanteckningar är signerade. 
 
Slutsats: 
1. Det går inte utläsa av journalanteckningen om det är ett enkelt eller normalarvode och 
ofta är det samma typ av anteckning oavsett arvodestyp. 
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2. Går inte att besvara frågan om det finns medicinsk relevans kopplad till 
behandlingsinsatser på grund av alltför bristfälliga journalanteckningar. 
Hälsovalsenheten har dock synpunkter på de långa behandlingsperioderna, där utvärdering 
av vald behandlingsmetod saknas. Det är inte en kostnadseffektiv hälso-och sjukvård. 
Regionen ska inte ersätta onödiga behandlingsinsatser 
 
3. Normalarvodesbesök har genomförts av assisterande (icke legitimerad personal). 
Hälsovalsenheten kan dock inte svara på vilka besök eller hur stor andel. Med tanke på den 
höga frekvensen av besök bedömer Hälsovalsenheten att det inte bara sker i undantagsfall. 
Det är inte rimligt att klara uppåt 40 normalbesök per dag för en person. 
Patientintervjuerna bekräftar bilden av att assistentbesök registreras som normalarvode. 
 
4. Vårdgivaren brister i att följa de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar 
verksamheten. Ingen av de granskade journalerna uppfyller patientdatalagens krav på 
journalföring. Vårdgivaren har så många besök vissa dagar att vårdgivaren inte uppfyller 
kraven i lagstiftningen om minst 20 minuter i direkt patientkontakt. 
Vårdgivaren följer inte lagstiftningen om att assisterande personal enbart ska utföra enkelt 
arvode. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionstyrelsen besluta 
 
att kräva av vårdgivaren att den omedelbart vidtar rättelse i de avseenden som påpekas i 
granskningen samt att vårdgivaren därutöver snarast till region Örebro län inkommer med 
en handlingsplan som visar hur vårdgivaren på ett trovärdigt sätt ska driva verksamheten i 
enlighet med de regler som gäller, 
 
att vårdgivaren till Region Örebro län ska återbetala den felaktigt utbetalda ersättningen från 
och med den 2018-05-18, 
 
att polisanmäla vårdgivaren då det finns misstanke om att vårdgivaren har handlat brottsligt 
 
att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla ärendet genom att sända in 
journalgranskningsrapporten av vilken de olika felaktigheter som framkommit vid 
granskningen framgår. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, journalgranskningsrapport vårdgivare 

sjukgymnast, nationella taxan 
 Journalgranskningsrapport, vårdgivare sjukgymnast, nationella taxan 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar chef för staben Hälso- och sjukvård 
Karolina Stridh och hälso- och sjukvårdsstrateg Mikael Johansson beslutsunderlaget. 
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Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   kräva av vårdgivaren att den omedelbart vidtar rättelse i de avseenden som påpekas i 
granskningen samt att vårdgivaren därutöver snarast till Region Örebro län inkommer med 
en handlingsplan som visar hur vårdgivaren på ett trovärdigt sätt ska driva verksamheten i 
enlighet med de regler som gäller, 
 
att   vårdgivaren till Region Örebro län ska återbetala den felaktigt utbetalda ersättningen 
från och med den 2018-05-18, 
 
att   polisanmäla vårdgivaren då det finns misstanke om att vårdgivaren har handlat 
brottsligt, samt 
 
att   till Inspektionen för vård och omsorg anmäla ärendet genom att sända in 
journalgranskningsrapporten av vilken de olika felaktigheter som framkommit vid 
granskningen framgår. 
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§ 262   Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval 
Örebro län år 2021 
Diarienummer: 20RS11979 

Sammanfattning 
Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län år 2021 är det förfrågningsunderlag som 
anger förutsättningar för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region 
Örebro län. De revideringar som gjorts i Krav- och kvalitetsboken för år 2021 gäller 
ersättning till utförare, vissa redaktionella ändringar samt krav på att utförare ska ta fram en 
plan för verksamhetens digitala utveckling. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, revidering av Krav- och kvalitetsbok 

Hälsoval Örebro län år 2021 
 Sammanställning av ändringar i Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län 2021 
 Reviderad Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro 2021 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar chef för staben Hälso- och sjukvård Karolina 
Stridh och ekonom Maria Persson beslutsunderlaget. 
  

Upplysning 
Under ärendets behandling föreslås regionstyrelsen lägga till ytterligare en att-sats som 
lyder: att tredje meningen under stycket 8.7.1 stryks och ersätts med:  ”Utomlänsersättning 
för digitala vårdtjänster ska vara 500 kronor för digital läkarkontakt, 425 kronor för digital 
kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut och 275 kronor för digital kontakt med 
annan legitimerad sjukvårdspersonal.” 

Yrkanden 
Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar att ärendet 
återremitteras till förvaltningen med motivet att utveckla Krav- och kvalitetsbok för 
Hälsoval Örebro län år 2021 så att flera utförare ges möjlighet att delta. 
 
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 262:1. 
 
Mats Gunnarsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 262:2. 
  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan till regionstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner 
att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han proposition på 
förvaltningens förslag med tillägg av ytterligare en att-sats som lyder: att tredje meningen 
under stycket 8.7.1 stryks och ersätts med:  ”Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster ska 
vara 500 kronor för digital läkarkontakt, 425 kronor för digital kontakt med psykolog, 
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kurator eller psykoterapeut och 275 kronor för digital kontakt med annan legitimerad 
sjukvårdspersonal.” och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med 
tillägg av föreslagen att-sats. 

Reservationer 
Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot förslaget 
till förmån för sina egna yrkanden om återremiss, bilaga § 262:3. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna reviderad Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län, primärvård Region 
Örebro län för år 2021 med tillämpning från 1 januari 2021, 
 
att   den reviderade versionen ersätter tidigare beslutad Krav- och kvalitetsbok den 17 
december 2019, 
 
att   omdisponera 50 miljoner kronor från Omställning till regionstyrelsen, Hälsovalsenheten 
för Krav- och kvalitetsbok, 
 
att   5 miljoner kronor omfördelas från andra verksamheter inom Hälsovalsenheten till 
budget för Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län, samt 
 
att   tredje meningen under stycket 8.7.1 stryks och ersätts med:  ”Utomlänsersättning för 
digitala vårdtjänster ska vara 500 kronor för digital läkarkontakt, 425 kronor för digital 
kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut och 275 kronor för digital kontakt med 
annan legitimerad sjukvårdspersonal.” 
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2020-12-21
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20201221, ärende 18
Diarienummer: 20RS11979

Särskilt yttrande över revidering av krav- och kvalitetsbok för hälsoval 2021

I Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för år 2021 föreslog vi att löne- och 
prisjusteringen skulle vara 3,4 procent istället för majoritetens uppräkning på 2,4 procent.

Det är mer realistiskt med 3,4 procent, därför anser vi i Vänsterpartiet att ersättningen till 
vårdcentraler bör räknats upp med den summan. 

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsråd 

Bilaga § 262:1
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2020-12-21 

Reservation angående Revidering av Krav- och kvalitetsbok Hälsoval 
Örebro län 

Det ska vara lättare att etablera sig som vårdgivare i länet. Det kräver förändringar och 
utveckling av vårdvalsystemet. Ersättningar, kravet på kvalitet och kompetens ska vara 
desamma oavsett vårdgivare. Vi vill att Örebro län ska vara ett län där vården präglas av 
kvalitet, entreprenörskap, nytänkande och innovation. 

Regelverket som ligger till grund för hälsovalet har inte lett till den utveckling av vården 
som förväntades. Örebro län är ett av få län i landet där inga nyetableringar av 
vårdenheter drivna av annan huvudman än Regionen har skett sedan hälsovalet infördes. 

Vi ser att det krav på stora vårdenheter med ett brett uppdrag som idag ställs för att få 
verka inom hälsovalet i Örebro län hindrar utveckling och etablering av nya vårdenheter. 
Det minskar länsinvånarnas tillgänglighet till och möjlighet att välja vårdgivare eller 
vårdcentral. Vi ser också ett ökande problem i att med dagens regelverk upprätthålla 
vårdcentraler på mindre orter. 

Utöver uppräkning av budget för 2021 har Moderaterna och Liberalerna i sitt 
budgetförslag föreslagit stärkt primärvård med ytterligare 83 miljoner kronor. 

Vi vill därför föreslå ett moderniserat och förändrat regelverk som tillåter vårdcentraler 
med ett smalare utbud. Vi vill skapa ett regelverk där i första hand Barnavårdscentraler 
och Mödravårdscentraler kan etableras som egen verksamhet inom ramen för eget 
vårdval. Vi vill även göra det möjligt att inom ramen för vårdvalet etablera en läkarpraktik 
med minimikravet en till två läkare, alternativt en läkare i samverkan med annan, samt en 
sjuksköterska.  

Regionstyrelsen borde således besluta att återremittera förslaget med uppdrag till 
Regiondirektören att utarbeta ett regelverk med utgångspunkt i våra förslag. 

För Moderaterna och Liberalerna 

Bilaga § 262:3
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§ 263   Beslut avseende digitala återbesök inom Lagen om 
vårdval (LOV) psykoterapi Örebro län 
Diarienummer: 20RS10962 

Sammanfattning 
Med anledning av covid-19 och för att minska smittspridning och underlätta för 
vårdkontakter inom vårdavtal för individuella terapeutiska behandlingar har Region Örebro 
län under perioden 1 maj till och med 31 december tillåtit digitala återbesök för vårdavtalet. 
Ett regelverk, som beskriver villkor, rutiner samt tekniska förutsättningar så att videomötet 
uppfyller Datainspektionens krav på stark autentisering, har tagits fram. Vårdgivaren har 
inte haft möjlighet att anlita en extern leverantör som enbart utför digitala kontakter utan 
detta har skett inom ramen för ordinarie verksamhet. Patienterna har möjlighet att välja 
mellan ett fysiskt eller ett digitalt besök och i de fallen ett digitalt besök genomförts så har 
det motsvarat ett fysiskt besök vad gäller tid, kvalité och ersättningsnivå. 
 
Hälsovalsenheten och LOV konsulten anser att digitala återbesök har fungerat på ett bra sätt 
under aktuell period och det har inte inkommit några klagomål eller andra negativa 
synpunkter varken från vårdgivare eller patienter. Inför beslut har Hälsovalsenheten följt 
upp statistiken på de digitala besöken samt gjort en omvärldsbevakning. 
I Region Örebro läns verksamhetsplan står det att digitala tjänster ska, när det är möjligt och 
relevant, vara vårt förstahandsval. 
 
I statens utredning SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på 
behov och kontinuitet som syftar till att uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus 
på jämlik vård så föreslår man att den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i 
vården och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård. 
 
I Socialstyrelsens publikation 2019 Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- 
och sjukvården så hänvisar den till att riktningen mot en mer integrerad vård, det vill säga 
vård som utförs genom både digitala och fysiska inslag i en och samma process, där dessa i 
bästa fall kompletterar varandra, är i linje med reformen god och nära vård. Vidare står det 
att digitala vårdtjänster förväntas öka tillgängligheten och fylla ett vårdbehov 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport 2018 Digitala vårdtjänster riktade till patienter: Kartläggning 
och uppföljning så är patienter i allmänhet positiva till digitala vårdtjänster inklusive digitala 
vårdmöten, dock behövs mer kunskap om digitala vårdtjänsters påverkan på övrig 
vårdkonsumtion för berörda patienter samt på systemnivå. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, beslut avseende digitala återbesök inom 

Lagen om vårdval (LOV) psykoterapi Örebro län 
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Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   från och med 1 januari 2021 permanent tillåta digitala återbesök via video för privata 
vårdgivare inom LOV psykoterapi, 
 
att   ge regiondirektören i uppdrag att justera nuvarande regelverk och tekniska 
förutsättningar med ett krav på att det digitala återbesöket ska motiveras i 
journalanteckningen, samt 
 
att   beslut och regelverk utgör bilaga till förfrågningsunderlaget för LOV psykoterapi som 
kommuniceras och publiceras. 
 

Skickas till 
Regionkansliet – Staben Hälso- och sjukvård 
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§ 264   Beslut avseende digitala återbesök inom vårdavtalet 
Individuella terapeutiska behandlingar i norra länsdelen, 
specifikt Kopparberg. 
Diarienummer: 20RS10963 

Sammanfattning 
Med anledning av covid-19 och för att minska smittspridning och underlätta för 
vårdkontakter inom vårdavtalet har Region Örebro län under perioden 1 maj till och med 31 
december tillåtit digitala återbesök. Ett regelverk, som beskriver villkor, rutiner samt 
tekniska förutsättningar så att videomötet uppfyller Datainspektionens krav på stark 
autentisering, har tagits fram. Vårdgivaren har inte haft möjlighet att anlita en extern 
leverantör som enbart utför digitala kontakter utan detta har skett inom ramen för ordinarie 
verksamhet. Patienterna har möjlighet att välja mellan ett fysiskt eller ett digitalt besök och i 
de fallen ett digitalt besök genomförts så har det motsvarat ett fysiskt besök vad gäller tid, 
kvalité och ersättningsnivå. 
 
Hälsovalsenheten anser att digitala återbesök har fungerat på ett bra sätt under aktuell period 
och det har inte inkommit några klagomål eller andra negativa synpunkter varken från 
vårdgivare eller patienter. Inför beslut har Hälsovalsenheten följt upp statistiken på de 
digitala besöken samt gjort en omvärldsbevakning. 
I Region Örebro läns verksamhetsplan står det att digitala tjänster ska, när det är möjligt och 
relevant, vara vårt förstahandsval. 
 
I statens utredning SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på 
behov och kontinuitet som syftar till att uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus 
på jämlik vård så föreslår man att den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i 
vården och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård. 
 
I Socialstyrelsens publikation 2019 Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- 
och sjukvården så hänvisar den till att riktningen mot en mer integrerad vård, det vill säga 
vård som utförs genom både digitala och fysiska inslag i en och samma process, där dessa i 
bästa fall kompletterar varandra, är i linje med reformen god och nära vård. Vidare står det 
att digitala vårdtjänster förväntas öka tillgängligheten och fylla ett vårdbehov. 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport 2018 Digitala vårdtjänster riktade till patienter: Kartläggning 
och uppföljning så är patienter i allmänhet positiva till digitala vårdtjänster inklusive digitala 
vårdmöten, dock behövs mer kunskap om digitala vårdtjänsters påverkan på övrig 
vårdkonsumtion för berörda patienter samt på systemnivå. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, beslut avseende digitala återbesök inom 

vårdavtalet Individuella terapeutiska behandlingar i norra länsdelen, specifikt 
Kopparberg 
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Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   från och med 1 januari 2021 tillåta digitala återbesök via video för privata vårdgivare 
inom vårdavtalet, 
 
att   ge regiondirektören i uppdrag att justera nuvarande regelverk och tekniska 
förutsättningar med ett krav på att det digitala återbesöket ska motiveras i 
journalanteckningen, samt 
 
att   beslut och regelverk utgör bilaga till vårdavtalet som kommuniceras och publiceras. 
 

Skickas till 
Regionkansliet – Staben Hälso- och sjukvård 
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§ 265   Revidering av förfrågningsunderlag gällande 
psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem)  inom 
Örebro län 
Diarienummer: 20RS11900 

Sammanfattning 
Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt 
förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län. 
 
Förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län 
beskriver uppdrag och anger ekonomiska ramar för psykoterapi inom LOV. En revidering 
har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget. 
 
De förändringar som förslås i förfrågningsunderlaget gäller: 
Punkt 1.4 Upplysningar. Vi nämner inget namn i detta förfrågningsunderlag, då det 
eventuellt kommer att bli förändringar avseende LOV konsult under 2021. 
 
Punkt 2.1 Målgrupper. Ny text för att förtydliga att terapeuterna ska använda 
evidensbaserade metoder ” Leverantören ska bedriva verksamheten i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, med följsamhet till nationella riktlinjer; SBU-rapporter 
och liknande samt regiongemensamma vårdprogram, direktiv och riktlinjer. Leverantören 
ska kontinuerligt anpassa behandlingsmetoder till utvecklingen som sker inom området”. 
 
Punkt 2.4 Psykoterapeutens kompetens. Här tydliggör vi att det ska handla om 
individualterapi. Att LOV psykoterapi ska handla om individualterapi nämns också sedan 
tidigare i punkt 2.1 och 2.2. 
 
Punkt 3.8.2 Kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter om och allmänna råd (HSLF-FS 
2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården har 
ersatt den tidigare förskriften från socialstyrelsen (SOSFS 2008:14). 
 
Punkt 8.2.1 Ersättningsmodell. Besöksersättning har indexjusterats med 2,4 procent. Ny text 
läggs till avseende förlängda besök ”det ska tydligt framgå av journalanteckningen att 
besöket är ett förlängt besök. 
 
Nuvarande text ”om patienten uteblir från ett bokat direkt besök eller ett bokat förlängt 
besök utan att ha lämnat återbud utgår ersättning med 970 kr” tas bort helt för att anpassa 
systemet i enlighet med psykiatrin och övriga avtal. Det innebär också att vårdgivaren inte 
kan få ersättning av regionen om patienten inte betalar uteblivandeavgift. 
 
Nedanstående punkter är nya och avser digitala återbesök. 
 
Punkt 8.2.2 Digitala återbesök. ”Det finns möjlighet att få ersättning för digitala återbesök, 
men det är inget krav att erbjuda ett sådant besök. I de fallen ett digitalt besök genomförs så 
motsvarar det ett fysiskt besök vad gäller tid, kvalité och ersättningsnivå. Digitala återbesök 

40 (62)



   
  
 Protokoll  

    
   Sammanträdesdatum  
Regionstyrelsen  2020-12-21  

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

ska bara användas i de fall där patienten väljer ett sådant besök. Det första terapitillfället ska 
alltid ske via ett fysiskt möte. Därefter kan vården tillhandahållas på det sätt som är mest 
lämpligt; utifrån medicinskt behov, patientens önskemål och effektivt resursanvändande. 
Patienter som har låg tilltro till digitala besök ska inte erbjudas detta. Digitala återbesök kan 
lämpligen uppgå till 60 procent av den totala terapin. En motivering till det digitala 
återbesöket ska tydligt framgå i journalanteckningen”. 
 
Punkt 8.2.3 Krav på digital plattform 
”Åtkomst till digitala vårdtjänster ska föregås av stark autentisering för både patient och 
vårdpersonal genom säker inloggning. Det är vårdgivaren som ansvarar för att tjänsten som 
används uppfyller Datainspektionens krav på stark autentisering (tvåfaktorautentisering). 
Varken 1177 Vårdguiden eller Region Örebro län tillhandahåller någon teknisk lösning för 
videomöte. Vårdgivarna ansvarar själva för anskaffandet och eventuell kostnad av sådan. 
Vårdgivaren kan inte anlita extern leverantör som utför enbart digitala kontakter utan detta 
ska ske inom ramen för ordinarie verksamhet”. 
 
  
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, revidering av förfrågningsunderlag 

gällande psykoterapi inom LOV (Lag om valfrihetssystem) inom Örebro län 
 Vårdval psykoterapi 2021, förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva 

psykoterapi inom Region Örebro län 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsstrateg Mikael Johansson 
och vårdutvecklare Jenny Jansson beslutsunderlaget. 
  

Särskilt yttrande 
Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M) och Anna Ågerfalk (L) lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga § 265. 
 
  
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna den reviderade versionen av Förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV 
(lag om valfrihetssystem) Örebro län, 
 
att   den reviderade versionen av förfrågningsunderlaget ersätter den tidigare versionen 
daterad 2019-12-19, samt 
 
att   den reviderade versionen gäller från och med 1 januari 2021. 
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Skickas till 
Regionkansliet – Staben hälso- och sjukvård 
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Särskilt yttrande angående psykoterapi inom LOV 

Moderaterna och Liberalerna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett 
gemensamt alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Det innehåller 
andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och uppdrag än majoritetens förslag. 

Vi anser att Moderaternas och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget borde 
legat till grund för beslutet. 

För Moderaterna och Liberalerna 

Bilaga § 265
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§ 266   Bedrivande av vårdverksamhet inom Lag om 
valfrihetssystem (LOV) psykoterapi Örebro län 
Diarienummer: 20RS11682 

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 välja 
mellan regionanställda 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. 
 
Ritzmind KBT (organisationsnummer 671204-6702) har ansökt om att få bedriva 
psykoterapi inom LOV Örebro län. Madeleine Ritzman som är aktuell för uppdraget arbetar 
idag halvtid som psykoterapeut på SIS LVM hem Rällsögården – som tar emot män med 
missbruksproblematik, i kombination med psykisk störning. Madeleine kommer att erbjuda 
Kognitiv beteendeterapi, KBT. Verksamheten kommer att vara lokaliserad på Skolgatan 6, 
Grythyttan och mottagningen kommer att vara öppen måndagar, torsdagar och fredagar 
klockan 08.00-18.00. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, bedrivande av vårdverksamhet inom Lag 

om valfrihetssystem (LOV) psykoterapi Örebro län, Madeleine Ritzman 
 Ansökan LOV Ritzmind KBT 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna ansökan från Madeleine Ritzman om att bedriva psykoterapi inom Lag om 
valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Grythyttan, 
samt 
 
att   ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Madeleine 
Ritzman. 
 

Skickas till 
Madeleine Ritzman 
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§ 267   Bedrivande av vårdverksamhet inom Lag om 
valfrihetssystem (LOV) psykoterapi Örebro län 
Diarienummer: 20RS12557 

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 välja 
mellan regionanställda 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. 
 
Nikban Psykoterapi AB (organisationsnummer 556916-0996) har ansökt om att få bedriva 
psykoterapi inom LOV Örebro län. Iradj Nikban som är aktuell för uppdraget är legitimerad 
psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Iradj har arbetat på en privat 
mottagning i Stockholm där han bedrivit psykoterapi och handledning. Iradj har också 
arbetat som psykologkonsult inom olika verksamheter, bland annat inom Kriminalvården. 
Verksamheten kommet att erbjuda Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBD), Dialektisk 
beteendeterapi (DBT) och Interpersonell psykoterapi. Verksamheten kommer att vara 
lokaliserad på Klostergatan 15, Örebro och mottagningen kommer att vara öppen måndagar 
- fredagar kl. 08.00-18.00. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, ansökan om  bedrivande av 

vårdverksamhet inom Lag om valfrihetssystem  (LOV) psykoterapi Örebro 
 Ansökan Nikban Psykoterapi AB 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna ansökan från Nikban Psykoterapi AB om att bedriva psykoterapi inom Lag 
om valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro, 
samt 
 
att   ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Iradj 
Nikban. 
 

Skickas till 
Iradj Nikban 
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§ 268   Bipraktik inom nationella taxan 
Diarienummer: 20RS8195 

Sammanfattning 
Fredrik Campbell har sedan 2014 en allmänläkarmottagning i Kumla enligt 
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), den så kallade nationella taxan. 
 
LOL innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva 
verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Villkoren för vårdgivarens verksamhet regleras i 
den aktuella lagen (LOL) och den ekonomiska ersättningen fastställs i Förordningen om 
läkarvårdsersättning (FOL). Ersättningsnivåerna i taxan förhandlas mellan Sveriges 
Läkarförbund och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med vissa årliga intervall. För 
närvarande är cirka 1.000 läkare anslutna till nationella taxan i landet och det finns 16 
läkaretableringar i Örebro. 
 
Ersättningsnivåerna och ersättningstak är specifika för varje specialitet. När den 
sammanlagda ersättningen under ett kalenderår når upp till en viss nivå så reduceras 
ersättningen i två steg, tak 1 respektive tak 2. Reduktionen över tak 1 är 50 procent och över 
tak 2, 100 procent. 
 
Fredrik Campbell har nu ansökt om att öppna en bipraktik i Hallsberg. Han avser att 
fördelningen ska vara 60 procent i Kumla och 40 procent i Hallsberg. 
 
Ersättningsnivåer och ersättningstak kommer inte att påverkas av att Fredrik Campbell 
öppnar en bipraktik i Hallsberg. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, bipraktik inom nationella taxan 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard 
Simonsson beslutsunderlaget. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna Fredrik Campbells ansökan om bipraktik i Hallsberg. 
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§ 269   Överenskommelse mellan regionstyrelsen och 
folktandvårdsnämnden 2021 
Diarienummer: 20RS10254 

Sammanfattning 
Inför 2021 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande 
förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse. 
 
Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag Folktandvården har och som ersätts 
genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen beskrivs i 
överenskommelsen. 
 
Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning för 
tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av 
överenskommelsen. 
 
Sedan 2020 ställs kravet att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om FN:s konvention 
om barnets rättigheter och barnets rätt till bästa möjliga hälsa. Folktandvården erhåller en 
ersättning som varierar beroende på i vilken grad kraven på god flödeseffektivitet uppfylls. 
 
Jämfört med 2020 har överenskommelsen i år koncentrerats betydligt. En strävan efter 
klarspråk präglar texten som nästan halverats. Uppföljningspunkterna har också minskats 
från 68 till 31 och stycket om orofacial medicin som nu tillhör hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen är bortplockat. 
 
Region Örebro län har, genom att under flera år tillföra särskilda resurser till 
Folktandvårdens centrum för specialisttandvård, möjliggjort en utveckling mot ett nationellt 
och regionalt centrum för specialisttandvård. Det är viktigt att denna inriktning utvecklas 
och behålls, men också att motsvarande utveckling inbegriper Region Örebro läns 
allmäntandvård. De extra resurser som tilldelas Folktandvården för att utvecklas till 
Nationellt Odontologiskt Centrum, tillförs område verksamhetsutveckling, som också 
ansvarar för en fortlöpande rapportering till Tandvårdsenheten. Ersättningen används 
specifikt för att genomföra en långsiktig och strukturerad verksamhetsutveckling med målet 
att bli nationellt erkänt som kompetenscentrum. Uppdraget innefattar inte patientbehandling. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, överenskommelse mellan 

regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2021 
 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2021 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdschef Jenny Wiik beslutsunderlaget. 

Särskilt yttrande 
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 269. 
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Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna framlagt förslag till överenskommelse med folktandvårdsnämnden för 2021, 
samt 
 
att   uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande under året och efter årets slut 
följa upp överenskommelsen. 
 

Skickas till 
Folktandvården 
Regionkansliet – ekonomi 
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2020-12-21
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20201221, ärende 25
Diarienummer: 20RS10254

Särskilt yttrande över regionstyrelsens överenskommelse med 
Folktandvårdsnämnden 2021

Vid regionfullmäktiges sammanträde 11 november 2020 lade Vänsterpartiet fram ett eget 
alternativt förslag till verksamhetsplan och budget för 2021. Det innehåller mål och uppdrag 
samt ekonomiska ramar.

Bland de mål och uppdrag som finns i vårt förslag är bl.a. att minska skillnader i tandhälsa 
hos befolkningen samt att regionens folktandvård ska ha ett helhetsansvar för uppsökande 
verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Regionen har enligt tandvårdslagen ansvaret för uppsökande verksamhet med avgiftsfria 
munhälsobedömningar för äldre med omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser och för 
personer med funktionsnedsättningar enligt LSS. Tandhälsan hos dessa kan vara avgörande 
för matvanorna och livskvalitén. Därför anser Vänsterpartiet att regionens folktandvård ska ha
ett helhetsansvar att sköta detta.

Vidare har Vänsterpartiets i sin verksamhetsplan och budget för år 2021 föreslagit att löne- 
och prisjusteringen skulle vara 3,4 procent istället för majoritetens uppräkning på 2,4 procent.

Det är mer realistiskt med 3,4 procent, därför anser vi i Vänsterpartiet att ersättningen för 
Folktandvården bör räknats upp med den summan. 

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsråd 

Bilaga § 269
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§ 270   Ersättning för tandvård för barn och unga år 2021 
Diarienummer: 20RS10308 

Sammanfattning 
I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter Region 
Örebro län vårdgivaren varje månad för de barn och unga som vårdgivaren har vårdansvar 
för. Ersättningen, den så kallade ”barnpengen”, är på årsbasis 1 494 kronor. Ersättningen är 
lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare. 
 
Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för 2021 är 2,4 procent. 
Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. ”Barnpengen” 
föreslås därför för år 2021 höjas med 2,4 procent till 1 494 kronor per individ och år. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, ersättning för tandvård för barn och unga 

år 2021 
 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdschef Jenny Wiik beslutsunderlaget. 
  

Särskilt yttrande 
Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M) Anna Ågerfalk (L) lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga § 270:1. 
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 270:2. 
Mats Gunnarsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 270:3. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   ersättning för den kostnadsfria tandvården för barn och unga inom systemet för fritt val 
av vårdgivare inom tandvård för barn och unga under år 2021 lämnas med 1 494 kronor per 
individ och år. 
 

Skickas till 
Folktandvården 
Regionkansliet – ekonomi 
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2020-12-21 

Särskilt yttrande angående ersättning för tandvård för 
barn och unga år 2021 

Moderaterna och Liberalerna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett 
gemensamt alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Det innehåller 
andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och uppdrag än majoritetens förslag. 

Vi anser att Moderaternas och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget borde 
legat till grund för ersättning för tandvård för barn och unga. 

För Moderaterna och Liberalerna 

Bilaga § 270:1
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2020-12-21
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20201221, ärende 26
Diarienummer: 20RS10308

Särskilt yttrande över regionstyrelsens förslag om ersättning för barn- och 
ungdomstandvård år 2021

I Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för år 2021 föreslog vi att löne- och 
prisjusteringen skulle vara 3,4 procent istället för majoritetens uppräkning på 2,4 procent.

Det är mer realistiskt med 3,4 procent, därför anser vi i Vänsterpartiet att ersättningen för 
barn- och ungdomstandvård bör räknats upp med den summan. 

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsråd 

Bilaga § 270:2
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§ 271   Remissvar – Nerikes Brandkårs handlingsprogram 
enligt Lagen om skydd mot olyckor 2021-2024 
Diarienummer: 20RS9797 

Sammanfattning 
I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och i Förordningen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:789) regleras vilka skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har att 
förebygga olyckshändelser och begränsa skador efter olyckshändelser. Enligt ovanstående 
lag ska kommunen upprätta ett handlingsprogram som beskriver den förebyggande 
verksamheten samt vilken förmåga kommunen har att utföra räddningsinsatser. 
Handlingsprogrammet som Nerikes Brandkår tagit fram, beskriver Nerikes Brandkårs 
uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt förbundsordningen. 
 
Geografiskt behandlar handlingsprogrammet Nerikes Brandkårs nio medlemskommuner, 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg Nora och Örebro. 
Nerikes Brandkår redovisar sin operativa förmåga att utföra räddningsinsatser under såväl 
fred som under höjd beredskap och hur samarbetet med de nio medlemskommunerna ska 
fungera. Samverkan betonas som ett viktigt medel för att nå framgång och då avser de 
samverkan med såväl medlemskommunerna som andra organisationer. 
 
Nerikes Brandkår skriver i: 
3. Mål enligt lag om skydd mot olyckor, sid 7 
Tillsammans skapar vi trygghet. 
Verksamhetsidén är inte unik för enbart vårt förbund utan är en följd av lagstiftning på 
området. Vi betonar dock samverkan som ett viktigt medel för att nå framgång och avser då 
samverkan med såväl våra medlemskommuner som andra organisationer till exempel polis, 
ambulans, andra förbund, företag och enskilda. 
 
Här föreslås att man ändrar ambulans till Hälso- och sjukvården i stället då ambulansen är 
en del av Hälso- och sjukvården. 
 
7.4 Samverkan, sid 24 
Tillsammans med andra skapar vi trygghet och en av de viktigaste förutsättningarna för en 
lyckad räddningsinsats är att de samverkande blåljusmyndigheterna räddningstjänst, polis, 
ambulans och sjukvård är samövade och har kunskap om varandras organisationer. 
 
I denna text föreslås att man ändrar ambulans och sjukvården till att använda ordet Hälso- 
och sjukvård i stället. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, svar på remissen Nerikes Brandkårs 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
 Svar på remissen Nerikes Brandkårs handlingsprogram  enligt lagen om skydd mot 

olyckor 
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 Remiss - Förslag på handlingsprogram Nerikes Brandkår enligt lagen om skydd mot 
olyckor för perioden 2021-2024 

 Nerikes Brandkårs handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, 2021-2024, 
remissutgåva 

 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   redovisat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Nerikes Brandkår. 
 

Skickas till 
Nerikes Brandkår 
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§ 272   Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och 
Mats Gunnarsson (MP) om att inleda ett försök med en 
digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal 
Diarienummer: 19RS3739 

Sammanfattning 
Två ledamöter från Miljöpartiet de gröna (Monika Aune och Mats Gunnarsson) har i en 
motion föreslagit att Region Örebro län utvidgar försöken med digital vårdcentral till att 
även omfatta en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal inklusive 
läkare, som också kan boka patienten vidare. Motionärerna föreslår dessutom att det 
samtidigt görs jämförande studier om hur effektiva vårdkedjorna är med digital 1177-
mottagning kontra traditionell rådgivning. 
 
I förslaget till svar redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för den omställning till en god och 
nära vård som pågår i Sverige. Redogörelsen omfattar den målbild som finns för 
utvecklingen av 1177 Vårdguiden som är kopplad till omställningen och som landets 
regioner har ställt sig bakom. Målbilden stämmer väl med det motionärerna önskar. 
 
Under 2020 skulle Region Örebro läns omställningsarbete till en god och nära vård ha 
konkretiseras utifrån ett uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan. I förslaget 
till svar på motionen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden förutsätter att målbilden för 
1177 Vårdguidens roll i första linjens vård kommer att beaktas när pandemin medger fortsatt 
arbete med den konkretiseringen. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, besvarande av motion från Monika Aune 

(MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att inleda försök med en digital 1177-mottagning 
med behandlande sjukvårdspersonal 

 Svar på motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med 
behandlande sjukvårdspersonal, ny version 

 Motion till Regionfullmäktige i Region Örebro från Monika Aune (MP) och Mats 
Gunnarsson (MP) - Inled ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande 
sjukvårdspersonal 

 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP), Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M), Anna Ågerfalk (L) och 
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot bifallsyrkandet till motionen och finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet till 
motionen. 
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Beslut 
Regionstyrelsen förelår regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen ska anses besvarad. 
 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 273   Svar på motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa 
de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
Diarienummer: 20RS5671 

Sammanfattning 
I en motion föreslår motionären att den abonnemangsavgift för hjälpmedel som 
regionfullmäktige beslutade om inför 2020 ska avskaffas. Partiet föreslår att hjälpmedel ska 
finansieras enbart med skatt och inte alls med avgifter. 
 
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att eftersom abonnemangsavgiften 
är samma oavsett funktionshinder så bedömer nämnden att de nuvarande 
hjälpmedelsavgifterna är mer rättvisa än de som fanns före årsskiftet. 
 
Beslutet att införa avgiften har överklagats. I förslaget till svar skriver hälso- och 
sjukvårdsnämnden att Region Örebro län följer den juridiska processen och kommer att 
analysera utslaget som den leder till. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
 Svar på motion om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
 Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot bifallsyrkandet till motionen och finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Jihad Menhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet till motionen. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
 
att   avslå motionen. 
 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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§ 274   Svar på motion om att Region Örebro län ska emittera 
gröna obligationer 
Diarienummer: 20RS6617 

Sammanfattning 
Willhelm Sundman (L) har inkommit med en motion om att Region Örebro län ska emittera 
gröna obligationer på marknaden för att finansiera framtida investeringar. 
Sammanfattningsvis motiveras förslaget med att många investerare söker efter stabila och 
säkra investeringar i tider av stor osäkerhet på kapitalmarknaden. Genom att emittera egna 
obligationer skulle Region Örebro län kunna erhålla en finansiering av planerade 
investeringar till en låg kostnad. 
 
Regionstyrelsen instämmer i uppfattningen att intresset hos investerare i gröna obligationer 
växer och att intresset för säkra obligationer ökar i osäkra tider. Det märks tydligt ett år som 
2020, med periodvis kraftig turbulens. Enskilda regioner och kommuner värderas oftast som 
mycket kreditvärdiga. Trots detta visar marknadsstatistik från 2020 på ovanligt få 
emissioner gjorda av medlemmar i Kommuninvest med egna obligationsprogram. 
Bakgrunden till det är en tydlig prisökning på upplåningsmarknaden för enskilda kommuner 
och regioner, medan upplåningskostnaden för Kommuninvest, med raiting AAA, 
påverkades betydligt mindre. 
 
I sammanhanget är Region Örebro läns skuldportfölj liten. Den uppgår per 2020-07-31 till 
totalt 1 934 miljoner kronor. I huvudsak avser upptagna lån finansiering av H-huset och 
Campus Universitetssjukhuset Örebro. Hela skuldportföljen är finansierad via lån hos 
Kommuninvest som Region Örebro län är medlem i. Totalt utgörs 85 procent av 
skuldportföljen av gröna lån. Ett villkor för grönt lån är att det underliggande 
investeringsobjektet klarar kravet på miljöklass guld eller silver. Lånen är upptagna efter 
upphandlingsförfarande. 
 
Enligt verksamhetsplan med budget 2021 uppgår lånebehov till 904 miljoner år 2021 och 
535 miljoner år 2022. 
 
Att emittera egna obligationer kräver ett långsiktigt upplåningsprogram med högre 
investeringsvolymer än vad Region Örebro län har i plan framöver. Ett eget 
obligationsprogram innebär även höga engångskostnader för bland annat rating. Om 
obligationen är grön krävs även en second opinion till det gröna ramverket. Därtill 
tillkommer kostnader för försäljningsprovision i samband med varje emission. 
 
I de upplåningar som Region Örebro län gjort de senaste åren har Kommuninvest varit klart 
billigaste alternativet. Via Kommuninvest erhåller Region Örebro län idag finansiering till 
konkurrenskraftiga priser och minimal administration. Om lånet avser ett grönt lån tar 
Region Örebro län del av ett färdigt ramverk för gröna obligationer. Genom att 
Kommuninvest emitterar obligationerna nås även ett bredare investerarunivers än om 
Region Örebro län emitterat egna obligationer. 
 

58 (62)



   
  
 Protokoll  

    
   Sammanträdesdatum  
Regionstyrelsen  2020-12-21  

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Ett eget obligationsprogram skulle bli dyrt och kompetenskrävande för Region Örebro län. 
Totalkostnaden för upplåning via eget obligationsprogram över tid skulle överstiga de 
villkor som Kommuninvest eller annan kreditgivare kan erbjuda. Tillgången över tid till 
kapitalmarknaden via Kommuninvest kommer dessutom alltid vara större än vad Region 
Örebro län ensam skulle ha. 
 
Sammantaget medför medlemskapet i Kommuninvest att det lägst möjliga priset för ett lån 
alltid garanteras, via Kommuninvest eller annan kreditgivare. 
 
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående. 
 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, besvarande av motion från Willhelm 

Sundman (L) om att Region Örebro län ska emittera gröna obligationer 
 Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att Region Örebro län ska emittera 

gröna obligationer 
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa möjligheten att emittera gröna 

obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län 
 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot bifallsyrkandet till motionen och finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet till 
motionen. 
 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen avslås med hänvisning till redovisat svar. 
 

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

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-12-21, anmälnings- och meddelandeärenden 
 
Anmälningsärenden: 
 
1. Regionstyrelsens ordförande har beslutat att bevilja ledighet på grund av sjukdom för 
Behcet Barsom till och med den 10 januari 2021. 
 
2. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar under 
oktober 2020, 20RS670. 
 
3. Regiondirektören har fattat beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar, 20RS11199. 
 
4. Regionjuristen har fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, 
20RS10844. 
 
Meddelandeärenden: 
 
1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat 
 
- meddelande nr 14/2020, Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021, 
 
- Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-
12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021, 
 
- Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte 
har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL, 
 
- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20, 
 
- Huvudöverenskommelse om lön med mera - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare. 
 
2. Facebookinlägg samt svar avseende oro över kvinnosjukvården i Örebro län. 
 
3. Månadsrapporter och innehavsrapporter pensionsmedelsportfölj och skuldportfölj för 
november 2020. 
 
4. Migrationsverket har överlämnat en skrivelse till myndigheter som omhändertar, 
företräder, vårdar eller omvårdar brittiska medborgare bosatta i Sverige med anledning av 
Storbritaniens utträde ur EU. 
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Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
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§ 276   Regiondirektörens information 

Liv och Hälsa ung 2020 Örebro län 
Epidemiolog Carina Persson informerar om undersökningen av ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa som är riktad till elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro 
län. Undersökningen görs var tredje år. Datainsamling gjordes under vecka 5-9 2020 och 
svarsfrekvens var 78 procent. Resultatet i sin helhet finns publicerad på Region Örebro läns 
webbsida: https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Folkhalsan-i-
siffror/Livohalsaung/ 
 
Lansering av ny www.regionorebrolan.se  
Chef staben Kommunikation Marjetta Leijonhufvud och kommunikationsstrateg och 
projektledare Peter Karlsson informerar om den nya webben som lanseras den 20 januari 
2021.  
 
 
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar: 
Aktuellt storregional och nationell nivå 
- Covid-19 nya rekommendationer har lämnats nationellt. 
 
Aktuellt regional (samverkan kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet) 
- Covid-19, tolkning av nya rekommendationer pågår. 
 
Aktuellt internt 
- Covid-19 - planering pågår inför jul- och nyårshelgerna för bemanning inom hälso- och 
sjukvården. Arbete pågår med kollektivtrafikens nya förutsättningar. Tandvården ett stort 
antal avbokningar som påverkar ekonomin negativt.  
- Lönerevision 2020 lokala förhandlingar är i sin slutfas och förhandling med 
läkarförbunden slutförs troligen innan jul. 
 
Rickard Simonsson tackar för året som har gått och önskar regionstyrelsens ledamöter och 
ersättare en god jul och ett gott nytt år. 
 
Andreas Svahn (S) tackar alla Region Örebro läns medarbetare och önskar regionstyrelsens 
ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år. Ett särskilt tack riktas till Anna 
Ågerfalk (L) som avslutar några av sina uppdrag vid årsskiftet. 
 
Ewa Sundkvist (KD) tackar ordföranden och önskar honom en god jul och ett gott nytt år. 
 

62 (62)

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Folkhalsan-i-siffror/Livohalsaung/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Folkhalsan-i-siffror/Livohalsaung/
http://www.regionorebrolan.se/

	7b536a48-9049-460b-8acd-5454565190aa.docx
	440761a7-9ba7-4c61-be89-d4f7c0e5c399.docx
	Innehållsförteckning

	aafebc78-ca67-47f9-8a41-c220b93f0ad1.docx
	Beslut

	af6e37c2-ac06-420c-b601-552bc00b231d.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	284585aa-0a7a-4e83-88fa-8df5ec34373c.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	e0fba98f-54fa-43ea-bdf2-9e08af304e7b.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	555da987-45b1-443f-b2b3-ae699d38bcd1.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	d4f4ede1-95cf-4532-83b2-91541e733873.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	43284c4d-d766-459a-b1df-b25c5c609f8e.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	7501f09c-de9b-4fb2-aa0a-924416031bc3.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	312cd804-e2d4-409f-9cd7-f3fe9626fa31.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	d0336a7d-1baf-46fc-9327-aece7d5170f7.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut

	b4dc86c5-5587-4bd8-9c6c-49c45930c469.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Särskilt yttrande
	Beslut
	Skickas till

	5bb4ab30-a419-4a5a-b29b-cc24b252cc5c.pdf
	b290e673-22dd-483a-aa3d-6f20c53178b7.pdf
	bbb3b369-f09e-4e30-9f7a-3f37dd03990f.pdf
	d96dbbd3-e7d1-403f-adbb-d125340b95ca.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut

	84699025-f64e-4a67-8865-17b692dd6550.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	7dace4b7-0d0d-4144-a614-399ab28095be.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut
	Skickas till

	8995669a-dc1e-4a08-a806-7fa940f38ccf.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Särskilt yttrande
	Beslut
	Skickas till

	fa889f94-126a-4a00-aa5a-e740123191d3.pdf
	c08e2c11-24af-404d-9159-f54722fa4d82.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut

	47b6a3f5-61cc-4f48-b947-d5b29b91547a.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut

	e526f83c-ffb4-4025-92be-3a83665a71a0.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Upplysning
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservationer
	Beslut

	8a33d999-a228-4982-bcff-4570d730db41.pdf
	bdf03806-0dd0-488b-991b-3c19d125572a.pdf
	9c801bd7-a9b2-4b79-92ee-525150eb9b9e.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	c3691692-f22a-4fb9-80ae-a7fcb52c315e.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	eb59250c-bcba-4a6f-89d5-4c9d34fca352.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Särskilt yttrande
	Beslut
	Skickas till

	fda91915-9d80-4165-af0d-1875eeff7024.pdf
	f24d3e13-6950-4976-b8e2-865a4f9f327e.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	10dbe34a-0772-44ef-91aa-595dff5f1b80.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	5dad9b3a-49bf-4973-bf37-471c0591a28c.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Beslut

	11217181-4ea7-4b56-876e-ca4572c83354.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Särskilt yttrande
	Beslut
	Skickas till

	24ddca27-d86d-4d22-a7f4-95ca77579970.pdf
	95010816-0b4b-48ae-9bb1-182fe769513f.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Anteckning
	Särskilt yttrande
	Beslut
	Skickas till

	02025b8d-764c-4ebe-bc25-77521d473f40.pdf
	75529466-ab37-4a99-9837-a75435ec9242.pdf
	77e3a499-eae4-4b97-b901-0cc13d6522ab.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Skickas till

	88db503c-b166-4a89-abaf-e6d3b6e68229.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservationer
	Beslut
	Skickas till

	556cf3ce-769f-43c5-a177-4345929db25d.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservationer
	Beslut
	Skickas till

	00805af6-2444-4626-b7d6-f6c638e13413.docx
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservationer
	Beslut
	Skickas till

	5727906d-3ccf-4101-b2b7-73f51eb76841.docx
	Beslutsunderlag
	Beslut

	c08c93d6-97db-46e3-bb1d-7d479b4dfab5.docx

