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Specifika samverkansrådet för social välfärd samt
vård och omsorg

Tjänsteställe
Förvaltningen regional
utveckling

Sekreterare
Lena
Karlsson

Protokoll specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg
Tid: Fredag den 11 september kl 13.00-16.00
Plats: Eken, Eklundavägen 1, Örebro samt digitalt via Skype
Vid protokollet
Lena Karlsson
Utvecklingsledare/Sekreterare
Justerat den: 2020-10-19
Karin Sundin
Ordförande

Annica Sjöqvist
Justerare

Närvarande ledamöter:
Karin Sundin
Anna-May Björk
Johanna Svärd
Veronica Wallgren
Christina Kuurne
Margareta Karlsson
Annica Sjöqvist
Anette Schön
Annica Zetterholm
Mathz Eriksson
Ulla Kalander Karlsson
Tom Rymoen
John Johansson

Region Örebro län
Askersund
Degerfors, deltog digitalt
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Närvarande ersättare:
Siv Ahlstrand
Jan Engman
John Hägglöf

Askersund
Kumla
Lekeberg

Övriga närvarande:
Ingmar Ångman
Madelene Andersson
Lena Adolfsson
Jan Sundelius
Margit Gehrke Flyckt
Lena Karlsson
Helena Svensson
Johanna Häll
Ida Broman
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1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.
2. Val av justerare utöver ordförande
Annica Sjöqvist, utsågs till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående möte och protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
Clas-Mårten Ingberg, Region Örebro län deltog på mötet för sista gången
200131, ordförande hälsar efterträdare Madelene Andersson, distriktsläkare
till profession och medicinsk rådgivare på välfärd och folkhälsa, välkommen till
gruppen.
5. Rapport från chefsgruppen social välfärd samt vård och omsorg
Chefsgruppen social välfärd samt vård och omsorg har haft fem möten (februari, mars, april, maj och september) sedan sista mötet för specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg (som var 200131). Mötena
har genomförts digitalt.
Protokoll från chefsgruppens möten finns på Region Örebro läns hemsida:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/Samverkansorganisation/Protokoll-samverkansorg1/Chefsgruppen/
6. Covid 19 – samverkan mellan regionen och kommunerna
Lena Adolfsson bitr hälso- och sjukvårdsdirektör, Madelene Andersson medicinsk rådgivare på välfärd och folkhälsa samt Jan Sundelius utvecklingsledare,
Region Örebro län, föredrog ärendet.
Lena inleder med att det blir en tillbaka blick från det förta covid-19 fallen i
Sverige, det arbete som länet vidtog i samverkan och det arbete och behov
som kvarstår när vi blickar framåt…
I slutet av januari kom det första covid-19 fallet till Sverige, en månad efter
hade vi flera fall i Sverige och det tog inte många veckor till så befann vi oss i
ett helt annat läge än vi är vana vid, vi stod mitt i en pandemi. I mitten av mars
konstaterades ett behov av att få igång ett samverkansnätverk i vårt län, två

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 2
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST regionen@regionorebrolan.se

TELEFON
019-602 70 00

TELEFAX
019-602 70 08

INTERNET www.regionorebrolan.se

ORG.NR
232100-0164

PLUSGIRO
122500-2

huvudmän med ett sjukvårdsuppdrag. Förstärkt länssamverkan Covid-19 tillskapades som bestod av hälso- och sjukvården, smittskydd & vårdhygien, länets 12 kommuner, MAS/MAR nätverk, Hälsoval, Välfärd och folkhälsa, medicinska vårdgivare, kommunikation och webb samt Länsstyrelsen.
Madelene presenterar statistik på hur det har sett ut och hur det ser ut idag. I
början på våren, vad var det vi behövde ställa in oss på och vad behövde vi
greppa tag i? Arbetsprocessen bestod av fem områden;
- Analysera läget
- Processkartläggning
- GAP-analys
- Aktiviteter
- Prioriteringslistan
Snabbt skapades kontakter med bla Länsstyrelsen som hade uppdrag att samordna skyddsmaterial, länet skapade samordnad upphandling och fördelning
av skyddsmaterial - gemensam upphandlingsgrupp med två samordnande koordinatorer av Örebro kommun i samverkan med länsdelarna. Kommunerna
samlade in statistik till regional och nationell nivå m.m.
Läget i den kommunala vården och omsorgen är nu stabilt. Finns enbart enstaka personer med en pågående smitta och inga nya dödsfall har registrerats
och det finns tillräcklig mängd skyddsutrustning i verksamheterna. Behovet av
nuvarande gruppering förstärkt länssamverkan Covid-19 har minskat. Men behov kan förändras snabbt varav en plan för återaktivering har skapats. Arbetsgrupp med veckoavstämning tittar på datainsamlingar och gör en bedömning.
Följande indikatorer måste därför fortsätta att följas och rapporteras in;
→ Utbrott av smitta bland vårdtagare och eller medarbetare i kommunal
verksamhet.
→ Ökat antal inläggningar på sjukhus.
→ Ökad samhällsspridning.
→ Förändrade nationella beslut och direktiv som påverkar verksamheten.
→ Initiativ där någon av parterna ser ett behov att samverka runt en
större fråga
Vid en återaktivering sammankallas arbetsutskott som tar ställning till om den
större förstärkt länssamverkan Covid-19 gruppen ska kallas till möte. Kommunernas veckorapportering av smittläge och tillgång på skyddsutrustning blir ett
viktigt underlag för beslut till om grupperingar behöver sammankallas. Arbete
och behov som kvarstår när vi blickar framåt är bla uppföljning och lärande,
vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra, vilka är lärdomarna av
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denna resa? En del av uppföljningen kommer att genomföras av Välfärd och
folkhälsa, Regional utveckling.
Laget runt- läget i kommunerna vad gäller Covid-19:
Alla berättade om aktuellt läge i sina respektive kommuner samt i regionen.
Sammantaget har politikerna haft gott förtroende för verksamhetens möjligheter att hantera situationen och intagit en stödjande position. Man uttrycker
också att samverkan mellan kommunerna och regionen samt kommunerna
mellan fungerat mycket bra vilket varit avgörande för att kunna hantera situationen. Vikten av att dra lärdom både av det som fungerat väl och de brister
som visats under pandemin framhålls.
Lena Adolfsson bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om att provtagningsenheterna har utökats sedan början av september. Tre större Covidmottagningar i Örebro CV-området, Lindesberg och Karlskoga.
12 provtagningsstationer finns i:
Söder:
Askersund, Hallsberg, Kumla
Väster:

Laxå samt Covid mottagning i Karlskoga, utlämning av provtagningskitt till friska närstående i Degerfors.

Norr:

Kopparberg, Hällefors, Nora, Storå, Fellingsbro, Frövi samt Covid
mottagning i Lindesberg.

Örebro:

Odensbacken, Vivalla samt stor Covid mottagning på CV området i Örebro.

Region Örebro län har varit i framkant med att starta upp provtagningsstationer jämfört med övriga Sverige. Ordförande ger en stor eloge till Lena
Adolfsson som planerat och sett till att det genomförts i organisationen.
7. Slutrapport Samverkan vid utskrivning
Margit Gehrke Flyckt, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa, föredrog
ärendet.
Presentation av slutrapporten för arbetet med samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård. Projektet har haft en god måluppfyllelse, verksamheterna i länet har varit framgångsrika med att uppfylla den nya lagens krav,
antalet utskrivningsklara dagar har minskat under hela projekttiden och Öre-
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bro län har haft värden som ligger under rikssnittet, betalningsansvar för kommunerna har bara varit aktuellt vid något enstaka tillfälle och patienterna är
övervägande nöjda med utskrivningsprocessen.
Mål som projektet har uppnått är länsgemensamma riktlinjer och rutiner i utskrivningsprocessen för alla patientgrupper i ViSam, en modell för att följa upp
ekonomiskreglering i samverkan samt en resultatportal tillgänglig för samtliga
parter. Det som kvarstår att arbeta vidare med är simuleringsträning och kunskap kring SIP vid länets tre Kliniska träningscentra (KTC), ett ”Levande bibliotek” tillvarata patienters/närståendes erfaren-heter och kunskaper i vårdens
utveckling samt öka kompetensutveckling kring samverkan och delaktighet för
patienten i alla processer i ViSam projektet har identifierat några fortsatta utvecklingsområden:







Utveckla arbetet med SIP
Utveckla/stärka rollen som fast vårdkontakt i öppenvården
Öka patientens upplevelse av delaktighet och trygghet
Utveckla arbetet med patientkontrakt tillsammans med SIP
Bättre träffsäkerhet för preliminärt utskrivningsdatum
Besluta om indikatorer och uppföljningar

Förslag till fortsatt arbete efter projektavslut är kvartalsvisa mätningar, statistik från nationella mätningar och rapportportalen. Förslag på indikatorer på
årsvisa mätningar 1-2ggr/år, specifika regionala mätningar med kvalitativ inriktning. I slutrapporten beskrivs det fortsatta arbetet efter projektavslut vad
gäller ViSam organisation och roller.
Diskussion/synpunkter:
 Dialog från gruppen, vikten av att arbeta vidare med avvikelser
8. Nära vård-övergripande plan för samverkansarbetet
Lena Karlsson, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa Utvecklingsledare
äldreområdet och Helena Svensson HR-strateg kompetensförsörjning Regionkansliet, HR-staben föredrog ärendet.
Lena och Helena har fått i uppdrag av Ingmar Ångman och Lena Adolfsson att
utarbeta och presentera aktiviteter i det länsgemensamma arbetet kopplat till
överenskommelse medel från SKR och SoU 2020:19. I förslaget finns tre huvudområden till det länsgemensamma samverkansarbetet i utvecklingssatsningen för omställningen till en god och nära vård;
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1. Överenskommelse hälso- och sjukvård i hemmet
2. E-hälsa och digitaliseringsarbete
3. Gemensam kompetensförsörjningsplan.
Område 1. Projektledare startade upp arbetet i slutet av juni. Inom projektet
kommer pilotprojekt att använda som metod för att utforska och fördjupa
vissa områden, först ut i förslag till pilotprojekt är förstärkt rehabilitering och
nutrition och stöd för hälsofrämjande matvanor. Område 2. E-hälsa och digitaliseringsarbete pågår ett arbete att ta fram uppdrag att stödja arbetet i omställningen till en god och nära vård utöver det pågående program och aktiviteter som redan är antagna. Området 3. gemensam kompetensförsörjningsplan kommer det bli två projektledare på vardera 50%, rekryteringen beräknas
vara klar till oktober.
De tre projekten är både i genomförande och i slutresultat avhängiga varandra
för att få till delar i omställningen till god och nära vård. För att ta tillvara på
synergieffekterna och för att få till en samordnad utveckling kommer Lena
Karlsson på Välfärd och folkhälsa ha ett ansvar för att hålla samman projekten.
Diskussion/synpunkter:
 Kompetensfrågan är viktig för framtiden
 Geriatrisk kompetens i kommunerna
 Rehab är ett utvecklingsområde
 Stärka dokumentationssystemen samt att system ska kunna kommunicera med varandra, NPÖ är ett steg i rätt riktning men är även en nationell fråga för Sveriges kommun och regioner (SKR)
9. Psykisk hälsa – förslag till gemensam handlingsplan för länet
Johanna häll, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa och Ida Broman, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet.
Nationella stimulansmedel och plan för psykisk hälsa 2020-2022.
Johanna och Ida informerar om fördelningen av medel från 2019 och 2020
som är uppdelade inom områdena stärka samverkan, brukarmedverkan och
suicidprevention. Medlen är fördelade utifrån kommunala och regionala-,
länsgemensamma-, och region medel.
Uppdraget påbörjades hösten 2019 med en grundlig inventering, utreda vilka
utvecklingsbehov som finns för personer som är i behov av insatser för sin psykiska ohälsa. Arbetet har skett i dialog och i syfte att skapa delaktighet samt
med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Till bakgrundsmaterial har
statistik och fakta från myndigheter använts. Vad som framkommer är att det
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finns ett behov av strategisk samverkanslösning och att det saknas en övergripande plan och samordning i länet kring psykisk hälsa. Förslag till plattform för
utvecklingsarbetet har tagits fram.
Syftet med handlingsplanen:
- ge en gemensam bild av utmaningar behov
- sätta fokus på länsgemensamma och lokala utmaningar
- ligga till grund för vilka aktiviteter som ska finansieras med samverkansmedel, brukarsamverkansmedel och medel för suicidprevention
- fungera som stöd för planering av utvecklingsarbetet
Arbetet med psykisk hälsa ska finnas i tre nivåer genom insatser för att främja,
tidigt möta och ett hållbart stöd till dem som behöver.
Handlingsplanen är på remiss uti i länet fram till 16 september 2020. Remissvar skickas till johanna.hall2@regionorebrolan.se
Diskussion/synpunkter:
 Samordningsförbunden som finns i länet
 Viktigt att det blir en levande plan som ska kunna förändras över med
hänsyn/exempel utifrån covid-19 och alla äldre människor som ej kunnat gå ut
10. Överenskommelse om tandhälso- och hälsoundersökning av placerade barn
Överenskommelsen skickades ut innan mötet. Specifika samverkansrådet
ställer sig bakom överenskommelsen.
11. Möten 2020
20/11 kl. 9-12.00
12. Förslag på nya frågor till kommande möten
- Läkarbemanningen vid vårdcentralerna – fråga från Askersunds kommun
- Samsjuklighet – information om beroendecentrums arbete och samverkan
- TABB projektet – information
- Integration och hederskultur – goda exempel, sätter på vänt
Ordförande sammanfattar, tema till nästa möte blir fokus på barn och unga
samt familjecentralerna.
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte.
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