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1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.
2. Val av justerare utöver ordförande
Margareta Karlsson utsågs till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletterades med en övrig fråga:
 Taxan för besök på Familjerådgivningen
Dagordningen godkändes i övrigt.
4. Föregående möte och protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapport från chefsgruppen social välfärd samt vård och omsorg
Ett tvådagarsmöte genomfördes i december. Protokollet från mötet är utskickat.
Protokoll från chefsgruppens möten finns på Region Örebro läns hemsida:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard-folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner1/Samverkansorganisation/Protokoll-samverkansorg1/Chefsgruppen/
6. Val av ny vice ordförande
Till ny vice ordförande valdes Mathz Eriksson, Lindesbergs kommun.
7. Förstudie nytt hemsjukvårdsavtal
Lena Karlsson, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet.
Processen för nytt hemsjukvårdsavtal:
Fas 1 – initiera och skapa (våren 2019)
Fas 2 – grunda och aktivera (hösten 2019)
Fas 3 – bygga och fokusera (2020)
Fas 4 – beslut och implementering (2021)
Den här förstudiens uppdrag var fas 2 – att grunda och aktivera. En workshop
genomfördes i oktober med chefsgruppen för samverkan i syfte att komma
fram till en gemensam målbild. En omvärldsspaning är gjord för att se vilka förebilder till avtal som finns. Studiebesök har gjorts för inspiration och best
practice.
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Efter ädelreformens införande 1992 – vilka effekter kan man se?
 Äldre och personer med sammansatta eller snabbt föränderliga vårdoch omsorgsbehov får vård- och omsorgsinsatser utan en helhetssyn
på deras problem
 Otydliga ansvarsgränser
 Bristande samverkan mellan olika verksamheter och yrkesgrupper
Inventeringen nationellt på regional nivå visar att av 21 län/regioner har 20
regioner kommunaliserat hemsjukvården. Kartläggning av innehåll utifrån nio
prioriterade områden:
 Titel på avtal och överenskommelser varierar men ger en viss bild av
ambitionsnivån vad gäller innehållet
 Avtalen/ÖK är framtagna under tidsperioden 1992-2014
 13 av 20 avtal/ÖK omfattas av barn, 7 avtal/ÖK omfattas inte av barn Örebro län är ett av dem
 Några regioner har vidgat målgruppsbegreppet för hemsjukvård
 Tröskelprincipen reglerar ansvarsfördelningen för vem som kan få
hemsjukvård i 10 av 19 avtal/ÖK
 Många regioner har gjort en egen definition av hemsjukvården i avtal/ÖK – gemensam värdegrund, utgångspunkter, ambition, viljeriktning etc
 Det är främst somatisk inriktning men i ca hälften av avtal och ÖK finns
psykiatriområdet med
 I de flesta avtal/ÖK finns en tydlig reglering över hur rehabilitering/habilitering ska ske samt fördelas
 Region Halland har en egen nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
med representanter från samtliga kommuner
Hemsjukvården kan delas in i tre situationer:
 Hemsjukvård på primärvårdsnivå (skatteväxlad) vilket betyder att
kommunen ansvarar för utförd hälso- och sjukvård i hemmet, rutiner
och patientsäkerhet, delegationer ges av sjuksköterskor, läkare i teamet finns på vårdcentralen.
 Hemsjukvård på specialistnivå vilket innebär att regionen ansvarar för
och utför hälso- och sjukvård i hemmet, specialistenhet i regionen ansvarar för rutiner och patientsäkerhet, läkare i teamet kommer från
specialistenhet.
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Hemsjukvård på specialistnivå som utförs (delegation) av kommun vilket innebär att specialistvård i regionen ansvarar för vården, kommunens personal utför vissa insatser efter delegation, regionens specialistvård ansvarar för utbildning, instruktion, delegering och uppföljning av de uppgifter som utförs av kommunen.

Enligt dagens lagstiftning får kommuner inte ansvara för specialistsjukvård
som kräver särskild kompetens – problemet är känt men olöst! Delegation är
till för undantagsfall men idag bygger flera lösningar och organisationer på just
delegation. En lösning kan vara ändrad lagstiftning som medger avtalssamverkan om specialistsjukvård, SKL driver den frågan under hösten 2019. Under tiden som vi inväntar en eventuell ändring i lagstiftningen finns det tre perspektiv att beakta vid samverkan och avtal – patientsäkerhet, kompetens och ekonomi. Frågan är om Örebro län ska hitta egna lösningar eller invänta lagstiftningen?
En workshop genomfördes den 14 oktober med chefsgruppen för samverkan.
Syftet var att lyfta fram problemområden och behov som inte tillgodoses av
befintligt hemsjukvårdsavtal, samt få samsyn i problem- och behovsbilden.
Resultat från workshopen visade på följande prioriteringar inför framtagande
av nytt avtal för hälsa- och sjukvård i hemmet:
 Beskriva ett nuläge och ett önskvärt läge och processbeskrivningen ska
vara utifrån individen.
 Behov av en gemensam målbild som har koppling till slutbetänkandet
”God och nära vård” samt ”Målbilden för hälso- och sjukvården 2030 i
Örebro län”.
 Målbilden ska ägas/bäras av både den politiska nivån och tjänstemannanivån
Chefsgruppen beslutade 13 december 2019 att
 Ett projektdirektiv ska tas fram med uppdrag att utarbeta ett förslag till
ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet – en del i arbetet med god och nära vård.
Ingmar kompletterade med följande information:
 Ett projektdirektiv är utformat.
 Planen är att gå in i ett 2-årigt projekt. Börja med att ta fram en målbild och sedan gå in på det mer praktiska.
 Medel finns för en projektledare.
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Viktigt att projektledaren har ett nära samarbete med de som arbetar
med nära vård.
Också viktigt med politisk förankring – att ha dialog kring den här frågan även på hemmaplan.
Överenskommelsen kommer vara en ständig process – vi lever i en föränderlig värld.

8. Psykisk hälsa – förstärkt samverkan
Johanna Häll, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa och Gun Loiske, processledare på Psykiatrin, föredrog ärendet.
200 miljoner (varav 7,8 miljoner till Örebro län) fördelas till kommuner och
regioner gemensamt för insatser som syftar till att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän.
Uppdraget till arbetsgruppen var att ta fram ett underlag som ska ligga till
grund för beslut om användning av de medel som ställts till förfogande. Arbetsgruppen kommer i ett fortsatt arbete även ta fram en plan för arbetet.
För att ta fram underlaget har metoden ”Double diamond” använts: fånga –
förstå – förbättra – förnya.
Mycket tid och många möten har avsatts för arbetet. Vid mötena har man utgått ifrån frågeställningen ”Varför problem i samverkan kring personer med
psykisk ohälsa?” Resultatet visar att mycket handlar om problem i processerna
– ledningsprocesser, huvudprocesser och även stödprocesser. Det är svårt att
skapa de förutsättningar som är grundläggande för att samverkan ska fungera
– att alla ”spelare” kan se, höra och vara medvetna om vad som händer.
Arbetsgruppen har även gjort en kartläggning av befintliga planer, projekt,
verksamheter och idéer.
Slutsatsen är att ”det spretar”. En övergripande samordning kring psykisk
hälsa saknas i länet. Väldigt mycket är verksamhetsinriktat. Vi behöver gå från
verksamhetsfokus till fokus på individens behov.
Arbetet utmynnade i att man identifierade ett antal temaområden:
 Strategisk samverkansledning – en övergripande plan och samordning
saknas i länet kring psykisk hälsa – gemensam handlingsplan
 Processledningsteam
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Stöd till samverkan
Tema – samverkan mobila team
Tema – samverkan vuxna och äldre
Tema – samverkan barn och unga
Dessutom
o Fortsatt uppdrag för processledare
o Maria ungdom, utveckla för hela länet redan från start
o TABB följeforskning

Mycket pågår dock redan i länet. Vad kan vi göra mer och vad kan vi komplettera med i det pågående arbetet?
Fortsatt arbete med:
 Gemensam planeringsprocess – komplettera pågående SIP-projekt, digitala möten och digital plattform
 Samordnad informationstjänst
 Avvikelsesystem för samverkan
 Kunskapsstyrning
 R-ACT
 Maria ungdom
 TABB
 Närvaroteam i skolan – projektledning och utvärdering
9. Utveckling av samverkan med brukarorganisationerna
Johanna och Gun föredrog ärendet.
För att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner erhåller regionerna 24 miljoner som fördelas
till länen för insatser som syftar till att stimulera brukarmedverkan.
1 miljon till vårt län.
Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson och verksamhetsutvecklare Örjan Andersson fick i uppdrag att förankra ett förslag på hur pengarna ska användas
inom Brukarrörelsen (NSPH).
Förslag som ska till chefsgruppen för beslut 7 februari:
o Arvode för brukarmedverkan
o PEER support – befintlig tjänst utökas från 50 % till 75 % under 2020
o Brukarstyrda brukarrevisioner
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10. Reviderad överenskommelse om psykiatrisk hemsjukvård
Johanna föredrog ärendet.
En utvärdering gjordes av befintlig överenskommelse och Johanna och Örjan
Andersson fick då i uppdrag att göra en revidering. I den reviderade versionen
har man gjort ett förtydligande av målgrupp
 Personer över 18 år som bor i eget boende
 där läkaren utifrån egenvårdsbedömning bedömt att personen inte
klarar sin egen medicinhantering
 som har läkemedel utskrivet och där behandlingsansvaret ligger hos
öppenvården i psykiatrin.
Man har även förtydligat ansvarsfördelningen.
Revideringen innebär också en viss höjning av taxan – och den kommer sedan
justeras årligen enligt index.
Ledamöterna godkände revideringen.
11. Laget runt – läget i kommunerna
Alla berättade om aktuellt läge i sina respektive kommuner samt i regionen.
12. Rehabilitering i samverkan – uppföljning från föregående möte
Frågan är pausad men följs upp i chefsgruppen vid kommande möten. Det
finns just nu inget uppdrag till någon arbetsgrupp. Frågan hör samman med
hälso- och sjukvård i hemmet och nära vård.
Chefsgruppen beslutade vid senaste mötet att:
 Avvakta med piloter.
 Arbetsgruppen avslutas och tackas för gott arbete.
 Ta med frågan till hälso- och sjukvårdsledningen och till respektive
kommun – tillbaka till chefsgruppen i februari.
 Det man beslutade för ett år sedan gäller fortfarande:
”Chefsgruppen beslutar att det lokalt ska finnas möjlighet att pröva
andra gränssnitt och samverkansformer än vad som anges i den nuvarande hemsjukvårdsöverenskommelsen. Det kan innebära att man lokalt gör en överenskommelse om att arbetsterapeuter anställs på en
vårdcentral och fysioterapeut/sjukgymnast anställs i den kommunala
verksamheten.”
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Diskussion/synpunkter:
 Vad händer under ”pausen”? Inget aktivt på gång med ny ÖK men det
finns möjlighet att pröva andra gränssnitt och samverkansformer lokalt
(se chefsgruppens beslut ovan).
 Det finns ett uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en
plan för frågan.
13. Handlingsplan Social välfärd
Tarja Nordling, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet.
Handlingsplanen är fortfarande ett förslag – den 14 februari ska den till regionala tillväxtnämnden för beslut.
På förvaltningen Regional utveckling har vi under hösten 2019 genomgått en
HBTQ-utbildning och för ett par dagar sedan gjordes därför en genomgång av
handlingsplanen utifrån det perspektivet. Några justeringar gjordes.
I RUSen finns tre övergripande mål, 18 effektmål och tio prioriterade områden. Ett prioriterat område är ”Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. Välfärd och folkhälsa har tagit fram tre planer för det området: God,
jämlik och jämställd hälsa, Sammanhållande vård och omsorg (båda är antagna) samt Social välfärd (är ute på remiss).
HP Social välfärd är framtagen i samarbete med socialcheferna, alla chefsnätverk, beroendecentrums brukarråd, folkhälsochefer – den bygger på ett stort
deltagande.
I RUSen finns ett antal strategiska inriktningar. I HP Social välfärd har vi lagt till
ytterligare tre: kunskaps- och metodutveckling, förändringsledning, digitalisering.
Handlingsplanen innehåller fyra insatsområden: tillgängliga insatser med kvalitet för sårbara grupper, sårbara barns och ungas rättigheter, ekonomisk
trygghet, kompetensförsörjning.
Åtta delmål under insatsområdena:
 Ökad delaktighet för den enskilde
 Goda möjligheter till meningsfull fritid och social samvaro
 Ett liv fritt från missbruk och beroende
 Våldsfria nära relationer
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Goda uppväxtvillkor
Fullgjord skolgång
Ökad möjlighet till egen försörjning
Stärka det strategiska arbetet med kompetensbehov

Vissa delmål och insatsområden överlappar varandra.
Handlingsplanen är framtagen i bred samverkan med kommunerna. Alla
chefsnätverk har deltagit i framtagande och förslaget har sedan varit ute på
remiss i kommunerna. 14 februari ska den beslutas i regionala tillväxtnämnden.
14. Presentation av samverkansportalen – VVF-sidan
Ingmar och Ann-Louise visade VVF-sidan. Länk till sidan.
15. Kommande möten 2020
24 april kl 9-12
11 september kl 13-16
20 november kl 9-12
16. Förslag på nya frågor kommande möten
Följande frågor föreslogs:
 Samsjuklighet (missbruk, beroende, psykisk ohälsa) – planerade att bjuda
in någon från beroendecentrum till dagens möte, men p g a förhinder så
kommer han till nästa möte istället.
 Integration
 Hederskultur – goda exempel.
 Mejla gärna fler förslag på frågor till ingmar.angman@regionorebrolan.se
17. Övriga frågor
Taxan för besök på Familjerådgivningen
Familjerådgivningen är nu en verksamhet som ligger under socialtjänstlagen.
Beslut om taxan ska därför upp till beslut i kommunerna. Tillämpning från 1
juni.
18. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte, ett särskilt tack till
Claes-Mårten som deltog på mötet för sista gången. Ersättare är inte klart
ännu. Ordförande avslutade mötet.
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