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1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. En närvarokontroll genomfördes eftersom mötet var digitalt.
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.
5. Rapport från chefsgruppen social välfärd samt vård och omsorg
Två möten är genomförda sedan novembermötet. Man har bl a pratat om:
 Åtgärdsförslag efter tillsynsrapporterna från IVO om äldreomsorg och
samverkan kring hälso- och sjukvård.
 Reviderad handlingsplan för eHälsa har antagits – ska kompletteras
med aktivitetslista.
Protokollen finns på Region Örebro läns hemsida:
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-ochsamverkan/?E-2-18747=18747#accordion-block-2-18747
6. Tema samsjuklighet – beroende och psykisk sjukdom
Stefan Stjernström, verksamhetschef på Beroendecentrum, Tarja Nordling, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa och Hanna Turesson Bernehed, tjänstedesigner på Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet. Presentationer bifogas.
Stefan Stjernström
Underlaget i presentationen bygger på siffror från 2019 – före pandemin. De
mottagningar som hade flest besök var LARO (läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende) med 9792 besök och allmänmottagningen med
8391. I slutenvården var totalt 811 unika individer inlagda under 2019, många
av dessa individer var återkommande. De vanligast förekommande huvuddiagnoserna inom sluten beroendevård är alkoholberoende och problem orsakade av flera droger i kombination.
SMADIT, ”Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken” – totalt 1240 gånger,
för hela Örebro län, kom polisen in med patienter p g a narkotikabrott, ratteller drogfylleri etc.
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De planerade inläggningarna var under 2020 kraftigt påverkade av pandemin.
Målet är att ha så högt antal planerade inläggningar som möjligt – att ”fånga”
dem när deras situation är som bäst. Förutsätter god dialog och platstillgång
på psykiatrin. Läkarna har en viktig roll i detta flöde.
Just nu pågår rekrytering av halvtidschef för LARO, liksom tillfällig ökning av
sjuksköterskor för att möta fler patienter ur kön. Hyrläkare är säkrat fram till
v 36 – två läkare som arbetar varannan vecka. Mer dialog mellan LARO och
handläggare, på t ex socialtjänst, är helt avgörande.
På gång
 Länsdialoger planeras med västra länsdelen. Planerades redan 2020
men blev uppskjutet p g a pandemin. Utbildning, dialog kring svåra
ärenden, förhållningssätt och hur vi kan skapa flöden som hjälper invånarna bättre. Norra länsdelen är på gång med liknande upplägg.
 Maria ungdom har högre beläggning nu. Tjänstedesigner är inkopplad
för att jobba med hur vi kan få ut vården i länet.
 Extra dialog med Örebro kommun under pandemin ang hemlösa med
ev missbruk och samtida Covid-19.
 Inom regionen – sprututbytet med infektionskliniken.
 Bli bättre på att kalla till SIP. Formella SIPar är inte så många men man
deltar på många samverkansmöten.
Hanna Turesson Bernehed
Hanna jobbar med Maria ungdom men också med hälsolabb och samsjuklighetsutredningen. Hälsolabb, eller Experio Lab, är ett designnätverk mellan ett
antal regioner samt SKR och Regeringskansliet. Region Örebro län är tillsammans med Region Värmland och Region Västernorrland pilotregioner för att
använda designprocesser i utvecklingsarbetet – lyssna på och ta in användare
och medarbetare i arbetet. Just nu pågår detta i arbetet med samsjuklighet.
Man har tagit fram målbilder, ur ett patient- och brukarperspektiv, som bygger på egna erfarenheter. Av de 10 målbilder som togs fram har Örebro valt
att fokusera på fyra:



Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i kontakt med och som är
tillgänglig när jag behöver den
Inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både beroende
och psykisk ohälsa
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Bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt som
andra
En fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang

En stor workshop genomfördes digitalt den 14 januari. SKR introducerade och
berättade om målbilder etc. Man delades sedan in i olika grupper och jobbade
med olika målbilder. Ca 90 deltagare från olika regioner och kommuner. Bra
representation – personer med olika mycket närhet i verksamheterna men
också personer med beslutställning. Materialet från workshopen håller på att
sammanställas.
Ex på insikter man hittat – att samverkan fungerar bra på beslutsnivå, men att
informationen inte når fram ända ner till verksamheterna.
Ett arbete pågår nu för att verifiera analysen och sedan sammanställa materialet från workshoparna och delge regeringskansliet. Återkoppling av insikter
kommer ske till workshopdeltagare, styrgrupp etc. Hälsolabb tar sedan fram
en prototyp som testas i pilotregionerna för att sedan återkopplas till samsjuklighetsutredningen.
Laget runt på temat – hur ser det ut i den egna kommunen och samverkan
med regionen på det lokala planet?
Alla kommuner beskrev kort, utifrån temat samsjuklighet – beroende och psykisk sjukdom, hur det ser ut i respektive kommun. Några exempel på vad
kommunerna beskrev:





Har varit svårt att få plats – många kommuner har fått köpa platser på
andra ställen, viket har påverkat kommunerna ekonomiskt. En förklaring är att renovering och pandemi har lett till omfördelning av platser,
vilket betyder att hela psykiatrin har haft färre platser under 2020.
Det är missbruket som behandlas – inte de sjukdomar som ligger till
grund för missbruket.
Viktigt att titta på kvalité vid samverkan inte bara antal genomförda
möten. Bättre struktur på hur vi jobbar tillsammans.

Ingmar sammanfattade punkten:
 Dialogen mellan beroendecentrum och länsdelarna är viktig – att skapa
förståelse kring vad som behöver förbättras.
 Stärka ungdomssidan, driva på utvecklingen av Maria ungdom – det
finns intresse från flera kommuner kring samverkan kring ungdomar.
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Samverkan på individnivå, SIP – hitta fungerande system för samverkan. Ett arbete pågår.

7. Läkarbemanning på vårdcentralerna
Lena Adolfsson, områdeschef Nära vård och bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Örebro län och Helena Svensson, HR-strateg Region Örebro län, föredrog ärendet.
Helena visade statistik på tillgången till distriktsläkare i januari 2021 kopplat
till antal listade patienter per länsdel. Tillgången slår olika beroende på vilken
typ av patienter man har. 1800 per distriktsläkare är en målsättning.
När det gäller södra länsdelen har Kumla vårdcentral dubbelt så många listade
som övriga, Kumla har också de flesta distriktsläkarna. Askersund och Hallsberg har inga ST-läkare. För att kunna ha ST-läkare krävs specialist på plats för
att klara handledningen. Man planerar att organisera för att hjälpa varann i att
handleda i länsdelarna.
Det har även startat en intern bemanningspool för primärvården. Läkarna anmäler sig till den på sin lediga tid. För att använda bemanningspoolen krävs att
vårdcentralerna använder den istället för hyrläkare.
Hyrläkarkostnader 2020 utgjordes av 2,4% av de samlade personalkostnaderna inom HS-förvaltningen. Pandemin kan ha påverkan på den siffran. Även för
primärvården har kostnaderna minskat. Om vi lyckas anställa de specialistläkare som blir klara de närmast åren kommer dessa siffror att sjunka ytterligare.
Sammanfattningsvis
 Utifrån behov finns det för få läkare inom primärvården. Fördelningen
av egna läkare är ojämn – särskilt i södra länsdelen.
 Utbildningsträngsel, handledarkapacitet och lokalytor utgör utmaningar.
 Beroendet av hyrläkare är långsamt på avtagande. Satsningar på fler
ST-läkare har gjort att vi kommande år kan räkna med ett tillskott på
nya specialister i allmänmedicin.
 Beroenden av nya arbetssätt, nya teamsammansättningar och samarbeten över verksamhetsgränserna gör skillnad och behöver fortsätta
att utvecklas.
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Lena kompletterade:
Detta är ett viktigt fokusområde i uppdraget att skapa en sammanhållen primärvård i länet. Vårdcentralerna och kommunerna ska vara navet i hälso- och
sjukvården. Viktigt med kontinuitet – särskilt när det gäller svårt sjuka. Att
hjälpa varann över länsdelarna kan också påverka att patienter inte listar om
sig. Telefontillgängligheten är ett fokusområde i arbetet.
8. Covid – rapport från Förstärkt samverkan och vaccinationer
Lena Adolfsson, Kristina Luhr, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa och Madelene Andersson, medicinsk rådgivare Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet. Presentationen bifogas.
Vaccinationer
Styrgruppen för vaccination för Covid-19 finns i Region Örebro län. Regionen
har ansvaret och kommunerna är behjälpliga. Välfärd och folkhälsa är länk
mellan kommunerna och samordnar information och planering. Örebro kommun har egen direktkontakt. Veckovis avstämningar.
Dessa tre grupper vaccineras först:
 Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
 Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst
 Nära hushållskontakter till personer som har hemsjukvård eller hemtjänst
Det är Pfizer/BioNTech covid-19 vaccin som används i kommunerna. Vaccinet
frysförvaras i specialfrysar. Ampuller kan kylförvaras i fem dagar, när det har
blandats till och dragits upp i sprutor måste det ges inom fem timmar.
Så här går det till:
Kommunens sjuksköterska tillfrågar den äldre, om ja så upprättas en hälsodeklaration. Vaccinationen, dos 1 och 2, ordineras av distriktssköterska, sjuksköterska med jämförbar utbildning eller av läkare. Antal doser bokas genom
Välfärd och folkhälsa. Kommunen får besked vilken tid och var man kan hämta
bokade doser (eller ampuller om man vill blanda själv). Sjuksköterskan ställer
sedvanliga frågor (feber osv) och ger dos 1 om inget hindrar. Kopia på hälsodeklarationen skickas till regionen för dokumentation i journalsystemet och
efter minst 3 veckor kan dos 2 av samma vaccinssort ges. Hälsodeklarationen
skickas till regionen för registrering och 1-2 veckor därefter har personen gott
skydd mot covid-19.
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Hur långt har vi kommit?
 Alla på SÄBO i länets kommuner vaccinerades klart med dos 1
under v 2
 Personer med hemsjukvård och deras hushållskontakter kommer ha
fått dos 1 under v 5
 Personer med hemtjänst och deras hushållskontakter inventeras och
vaccineras nu
 Parallellt vaccineras dos 2 tre veckor efter dos 1
 Till och med v 5 är 10.829 doser givna av kommunerna
 Personalen vaccineras nu vid noderna i regionens regi
Antal smittade ute i kommunerna sjunker – väldigt få som är smittade.
Förstärkt samverkan
Arbetet har blivit lite lugnare. Varje vecka kommunicerar man ut veckans viktiga – tre viktiga punkter. En första rapport från utvärdering av samverkan i
pandemiarbetet är på gång. Ganska låg svarsfrekvens p g a den andra vågen i
pandemin. Många beskriver att samverkan fungerat bra. Arbetsuppgifter har
fått prioriterats bort. Återkommer med mer information när rapporten är klar.
Antigentester – inte så enkelt som det verkade… Dessa tester är inte så pålitliga som PCR-testerna, framförallt inte vid negativt svar. En pilot planeras på
akutmottagningen i Karlskoga, ytterligare pilot planeras i två kommuner. Tillgång till provtagning påverkar behovet av antigentester – just nu finns fler tider för provtagning än efterfrågan, och snabba och tillförlitliga svar, då blir
behovet av antigentester inte lika stort.
Ny rutin avseende syrgasbehandling på SÄBO till personer med Covid-19. Under perioden 7 dec - 17 jan skrevs 13 syrgaskoncentratorer ut – MASar, distriktsläkare och lungsektionen är nöjda. Innebär dock en ökad arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter.
Sammanfattning av smittläge. Minskad smitta på boenden – kurvan är på väg
ner från andra vågen, vaccineffekten? Personal, som förra veckan. Inte riktigt
samma nedgång inom hemtjänsten. Inte lika många dödsfall under andra vågen, orsaken är förmodligen att man är bättre på att testa och att fånga upp
symtomfria individer – inte bara att man blivit bättre på att vårda. Man upplever inte att det finns kvarstående symtom på de som varit sjuka på SÄBO eller
i hemsjukvården.
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9. IVO-granskningen
Lena Adolfsson och Madelene Andersson föredrog ärendet. Presentationen bifogas.
I början av juni gjorde IVO en granskning av medicinsk vård av patienter med
Covid-19 som vårdats på SÄBO. Den innehöll fyra beslutspunkter:





Det har under pandemins gång förekommit att äldre som bor på särskilt boende inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes
behov.
Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga i vården och behandlingen.
Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har
inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin
Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19
p g a brister i primärvårdens patientjournaler.

Regionen tar kritiken på stort allvar och har börjat arbetet med åtgärder. Orsaksanalys och åtgärdsförslag har tagits fram för respektive beslutspunkt – se
presentationen.
Omfattande åtgärder är inledda. Organisatoriska förändringar, översyn av avtal mellan regionala, privata och kommunala vårdgivare, utformning och implementering av gemensamma riktlinjer och förstärkning av fortbildningsinsatser etc. Gemensamma utbildningsinsatser, kommun och region, är en viktig
del i arbetet.
Fyra boenden i länet är också granskade – kritiken liknande avseende dokumentation men också kritik gällande brister i bemanning och kompetensnivå
hos personal.
10. Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet
Malin Duckert Ek, projektledare för ÖK om hälso- och sjukvård i hemmet, föredrog ärendet.
Projektet ska leda till ett förslag för ny ÖK för hälso- och sjukvård i hemmet,
med utgångspunkt från intentionerna i en god och nära vård. Målbilden är att
den nya ÖK ska skapa bättre förutsättningar för ett fungerande samspel mel-
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lan huvudmännen, patienterna ska möta en sammanhållen vård och leveransen ska vara personcentrerad.
En förutsättning som lyfts fram i betänkandet Nära vård är förstärkning av
primärvården – inkl kommunens hälso- och sjukvård. Utöver en organisatorisk
omställning handlar god och nära vård om ett förhållningssätt och en kulturförflyttning för att uppnå förväntad effekt. Begrepp som personcentrerad
vård, ökad tillgänglighet, delaktighet, förebyggande och rehabiliterande perspektiv är vägledande.
Vid en workshop med Chefsgruppen hösten 2019 identifierades fyra problemområden: Ledning, organisation och perspektiv, Resurser, Gemensam målbild,
Förändrat nuläge.
Arbetsgrupper har tillsatts inom följande avtalsområden: Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande, Hemsjukvård för barn under 18 år, Hemsjukvård psykiatri, Hemsjukvård. Med anledning av Coronapandemin och därmed
en ökad utmaning att bemanna grupperna kommer de avlösa vararandra istället för att arbeta parallellt – men inom ramen för tidsplanen.
Som arbetsmetod använder man sig av tjänstedesign. Man kommer även göra
en expeditionsresa inom rehabiliteringsområdet, dvs skicka ut expeditioner
(pilotprojekt) för att testa vilka förutsättningar som krävs. Expeditionerna
kommer skickas ut i september.
En ny ÖK förutsätter en gemensam målbild för Nära vård. Vi behöver få en
samsyn i vad Nära vård betyder i det här sammanhanget. Detta är också ett
krav för att få ta del av de nationella medel som fördelas ut inom ramen för
god och nära vård.
I arbetet med att ta fram en målbild kommer projektet bjuda in till workshops
(digitalt) följande datum: 23 april (halvdag), 31 maj (heldag) och 10 september
(halvdag). Målgruppen är utsedda politiker, chefstjänstemän, ekonomichefer,
HR-chefer och folkhälsochefer. Inbjudan kommer.
11. Yrkesresan
Ingmar Ångman, områdeschef Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet.
Erbjudande från SKR till alla landets kommuner att ansluta sig till ett system
för kompetensutveckling för medarbetare. Det har funnits ett program för
detta sedan flera år i Göteborgsregionen och intresse har väckts när detta prePOSTADRESS
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

senterats. Flera kommuner har vänt sig till Göteborg och velat ansluta till programmet. Göteborg har lämnat över frågan till nationell aktör och en förstudie
är gjord. Man ska under fem år utveckla fem yrkesresor. En finns redan – Barn
och unga. Övriga fyra kommer att utses tillsammans med anslutna.
De som deltar i programmet jobbar interaktivt, med förberedelser, träffas för
att diskutera, har föreläsningar, möts i de olika regionerna och har uppgifter
mellan träffarna. Barn och unga finns i tre nivåer – för nya medarbetare, för
de som jobbat några år och för erfarna. Ett utbud finns även för chefer – ledarskap och organisation.
Erbjudandet riktar sig till alla kommuner och kostar ca 2 kr per invånare och år
– beroende på hur stor del av landets kommuner som ansluter sig. Man förbinder sig att vara med under 7 år och förutsättningen är att utbildningen genomförs på regional nivå. Svaret ska vara inne 15 februari. Två kommuner i länet avstår – Lindesberg och Örebro – är tveksamma till att binda sig under 7 år
eftersom man inte vet vilka yrkesgrupper det kommer gälla. Karlskoga, Hällefors och Ljusnarsberg har inte bestämt sig. Övriga har valt att tacka ja. Minst
60 % måste tacka ja på nationell nivå.
Det finns material på SKRs hemsida om man vill läsa mer.
12. Teman till kommande möten


Integration och hederskultur – goda exempel



Menn i helse – kompetensförsörjning i vård och omsorg



Konsekvenser och fortsatt arbete efter IVO-granskningar



Inrättandet av syn- och hörselkonsulenter



Uppföljning av samsjuklighet

Kom gärna med fler inspel.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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14. Kommande möten och andra viktiga datum
 21 maj, 17 september och 19 november. Ev ändra starttiden för kommande möten till kl 8:30.
 Workshop för Målbild god och nära vård - 23 april (halvdag), 31 maj
(heldag) och 10 september (halvdag)
15. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte och avslutade mötet.
Protokoll från Specifika samverkansrådens möten hittar du här:
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/politiskstyrning/radgivande-organ-och-kommitteer/specifika-samverkansrad/
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