1 (9)

Specifika samverkansrådet för social välfärd samt
vård och omsorg

Tjänsteställe
Förvaltningen regional
utveckling

Sekreterare
Ann-Louise
Gustafsson

Protokoll specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg
Tid: Fredag den 21 maj kl 13.00-16.00
Plats: Digitalt via Zoom
Vid protokollet
Ann-Louise Gustafsson
Sekreterare
Justerat den: 2021-06-07
Karin Sundin
Ordförande

Tom Rymoen
Justerare

Närvarande ledamöter:
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

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Karin Sundin

Region Örebro län

Närvarande ersättare:
John Hägglöf
Olle Isacsson

Lekeberg
Hallsberg

Övriga närvarande:
Ingmar Ångman
Madelene Andersson
Ann-Louise Gustafsson
Malin Duckert Ek
Stina Engelheart
Anna Bergemalm
Sara Norén
Linnea Hedkvist
Stellan Johansson
Camilla Pettersson
Lena Karlsson

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

TELEFON
019-602 70 00

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län (punkt 6)
Örebro kommun (punkt 6)
Region Örebro län (punkt 7)
Region Örebro län (punkt 7)
Region Örebro län (punkt 8)
Region Örebro län (punkt 9)
Region Örebro län (punkt 9)
Region Örebro län (punkt 10)

TELEFAX
019-602 70 08

INTERNET www.regionorebrolan.se

ORG.NR
232100-0164

PLUSGIRO
122500-2

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. En närvarokontroll genomfördes eftersom mötet var digitalt.
2. Val av justerare utöver ordförande
Tom Rymoen 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 februarimötet. Båda protokollen bifogades
kallelsen men finns även på Region Örebro läns hemsida:
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-ochsamverkan/?E-2-18747=18747#accordion-block-2-18747
6. Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet
Malin Duckert Ek, projektledare Välfärd och folkhälsa och Stina Engelheart, dietist Örebro kommun föredrog ärendet. Presentationerna bifogas.
Delöverenskommelse kring nutrition - förslag
Detta är en överenskommelse mellan region och kommun för att tydliggöra
ansvar och roller när det gäller nutritionsbehandling. Bakgrunden är en oklar
arbetsfördelning när det gäller nutritionsfrågorna och därmed risk för att patienten inte får den behandling som behövs. Den nya överenskommelsen ska
främja patientsäkerheten och nära vård.
Nutritionsvårdsprocessen består av riskbedömning, utredning av nutritionsproblem, åtgärder och/eller behandling, uppföljning och utvärdering. All personal, hela kedjan inom vård och omsorg, behöver ha nutritionskunskap. Förslaget till ny överenskommelse tydliggör varje parts ansvar i nutritionsvårdsprocessen – varje part organiserar sig därefter utifrån intentionerna för en god
och nära vård.
Kommunen ansvarar för basal nutritionsbehandling för personer med hälsooch sjukvård i hemmet. Regionen ansvarar för basal och specialiserad nutritionsbehandling för personer utan hälso- och sjukvård i hemmet, för patienter
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inneliggande på sjukhus samt patienter med sjukdomstillstånd som behandlas
av specifika team/enheter samt specialiserad nutritionsbehandling för personer med hälso- och sjukvård i hemmet.
Överenskommelsen innebär
 kvalitetssäkring och utökning av förskrivning av kosttillägg
 kompetenssäkring i form av gemensam webbutbildning för uppfräschning av grundkunskaper (fri för alla aktörer och kan genomföras flera
gånger), utbildning för förskrivningsrätt (tvådagarsutbildning för sjuksköterskor och läkare) samt en ny tjänst, ”dietist direkt”, som en stödjande resurs.
En uppföljning av överenskommelsen görs ett år efter att den beslutats, sedan
årliga uppföljningar och ev uppdateringar/förtydliganden. Även uppföljning av
förskrivningsrätten och ”dietist direkt”-resursen.
Frågor/synpunkter:
 Budget/ekonomi – ÖK är endast ett förtydligande av det som finns redan idag. Ingen omfördelning av kostnader i det här skedet.
 Stimulansmedel finansierar dietistresursen.
Överenskommelsen kommer att beslutas på nästkommande chefsgruppsmöte. Rådet ställer sig positiva till presenterad överenskommelse.
Status i projektet ”Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet
Hösten 2020 ägnades åt kartläggning av utmaningar och problem. Projektplanen ska nu fastställas och en planering av hösten pågår. Expeditionsresorna
flyttas fram till januari 2022 med hänsyn till arbetsmiljön.
När det gäller ”Målbild nära vård” så är en hemsida nu på plats,
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-ochuppfoljning/kommunsamverkan/malbild-nara-vard/, och den 27 maj bjuder vi
in till en Nära vård-lounge där vi kommer prata om begreppet nära vård och
titta på exempel.
Förändringsledarutbildning Nära vård – SKR
Sista anmälningsdag är 4 juni och utbildningsperioden 7 sept - 16 dec 2021.
Utbildningen är digital och kostnaden 0 kr. Den rekommenderas varmt för de
som inte redan har gått den.
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7. Kompetensförsörjning i vård och omsorg - rapport om pågående kompetensförsörjningsplanering
Sara Norén, projektledare och Anna Bergemalm, projektledning för Länsgemensam kompetensförsörjningsplan föredrog ärendet.
Projektet heter ”Trygga kompetensen för en god och nära vård – en länsgemensam kompetensförsörjningsplan”. Det började hösten 2020 och pågår till
juni 2022. Projektet är ett av flera projekt för att skapa förutsättningar för en
god och nära vård.
Den första delen i projektet handlar om en kartläggning av nuläget samt att
kommunerna får lyfta upp gemensamma utmaningar för att kunna kroka arm
tillsammans. Nästa steg är att göra en sammanställning över hur det ser ut
samt vad man vill satsa på och kroka arm kring. Sedan följer analyser och dialoger. Man tittar samtidigt på vad som kommer fram i övriga projekt kring god
och nära vård.
Vinsterna med projektet är att få en bild av kompetensförsörjningsläget och
på köpet en metod för att arbeta med kompetensförsörjning. Man får en
kompetensförsörjningsplan som ger stöd i omställningen mot en god och nära
vård och dessutom ett kollegialt lärande i de workshopar som genomförs i
projektet. Vårt län är lite unikt som gör detta tillsammans – inte så vanligt i övriga landet. Viktigt att se detta som en gemensam utmaning där alla är vinnare!
Män i hälsa – en satsning som haft bra effekter i Norge
https://mennihelse.no/, där har man nu 50/50 på utbildningar. Sjuhärad i Boråstrakten påbörjade ett projekt under våren, riktat till män som är arbetslösa/permitterade, för att testa detta. Projektet har fått pausas p g a regelverk, juridiken sätter stopp just nu. Frågan har förts upp till nationellt råd för
att titta på hur man kan lösa det juridiskt. Man avvaktar nu arbetet i väntan på
en lösning. Kontakten fortsätter med Sjuhärad. https://www.sjusam.se/man-ihalsa/
Frågor/synpunkter:
 Digitala läget och AI – hur kommer det in i arbetet? Karin Brage driver
ett projekt kring digitalisering och man kommer kontinuerligt stämma
av med henne hur det arbetet ser ut. Nya arbetssätt är en del i arbetet
och digitalisering är en del i detta.
 Genusperspektivet? En viktig del i nästa fas i arbetet, när vi tittar på
lösningar.
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Många nysvenskar söker sig till vårdutbildningar – hur vanligt är det i
vårt län? Kommer förmodligen visa sig i analyser och resultat.

Laget runt på temat – kort rapport om läget i den egna kommunen/regionen
och pågående arbete
Alla kommuner beskrev kort hur det ser ut i respektive kommun utifrån temat
”kompetensförsörjning inom vård och omsorg”.












Askersund: En genomlysning pågår. Man försöker locka folk.
Hallsberg: Jobbar kontinuerligt med frågan och på att öka attraktiviteten.
Karlskoga: Just nu utbildas ett antal vårdbiträden till undersköterskor.
Under hösten kommer man utbildas inom olika teman, demens etc.
Utbildning av enhetschefer inom ledarskap, kultur, bemötande etc.
Kumla: Äldreomsorgslyftet pågår. Utbildar specialistundersköterskor –
ska finnas en i varje arbetsgrupp. Alla förvaltningar har en egen kompetensförsörjningsplan. Olika ledarskapsutbildningar pågår.
Laxå: Svårt att hitta sjuksköterskor. Äldreomsorgslyftet pågår. Några
går utbildning till specialistundersköterskor. Arbetsterapeuter finns.
Lekeberg: Använder äldreomsorgslyftet. Utbildar undersköterskor. Bra
kompetens hos de som finns.
Lindesberg: Har tidigare genomfört en kompetenshöjning. Mycket
energi har gått till heltidsresan. Gynnas av ett bra geografiskt läge.
Ljusnarsberg: Svårt att rekrytera sjuksköterskor och att få behålla dem.
Äldreomsorgslyftet pågår. Samhall kommer ta hand om tvätt och städ
från i höst.
Nora: Har redan många undersköterskor och har redan genomfört heltidsrättigheterna. Har utbildat specialistundersköterskor. Håller på att
upphandla företag som tar hand om städ etc, vilket kommer skapa mer
tid för vård och omsorg för vårdpersonalen.
Regionen: En ständig jakt efter specialistsjuksköterskor. Strukturen för
vidareutbildning av undersköterskor är på gång. Inom psykiatrin pågår
planering för utbildning av skötare.

8. Uppföljning av RUSens handlingsplaner
Linnea Hedkvist, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa, föredrog ärendet.
Uppföljningsrapporten är utskickad i samband med kallelsen.
Rapporten är ett sätt att följa upp de tre handlingsplaner som finns inom Område välfärd och folkhälsa utifrån den Regionala utvecklingsstrategin: God
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jämlik och jämställd hälsa, Sammanhållen vård och omsorg samt Social välfärd. Syftet med rapporten är visa vilket arbete som pågår och att analysera
om vi är på väg i rätt riktning.
Detta är en intern uppföljning och den omfattar inte eget arbete inom regionens hälso- och sjukvård. Det handlar mycket om samverkan och det ger insikter inför kommande revideringar.
De utmaningar vi ser är att handlingsplanerna är väldigt breda och övergripande. Vid kommande revideringar behöver vi tydligare utgå ifrån en omvärldsanalys. Utvecklingen behöver också i större utsträckning riktas mot
främjande och förebyggande arbete. I framtiden – en handlingsplan istället för
tre (fyra om man inkluderar Psykisk hälsa-planen).
Utifrån de fyra handlingsplanerna (inkl Psykisk hälsa-planen) finns det åtta insatsområden och utifrån dessa har aktivitetsområden arbetats fram i samverkan med kommunerna och civila samhället. Därefter har aktiviteter planerats
– allt från generella hälsofrämjande aktiviteter som riktar sig till hela befolkningen, till specifika förebyggande eller behandlande insatser riktade till grupper av befolkningen eller till individer. Många aktiviteter pågår, både på kortare och på längre tid, och många av aktiviteterna kan kopplas till flera olika
insatsområden.
9. Covid 19 – utvecklingen av smittan
Madelene Andersson, Stellan Johansson från styrgruppen för Covidvaccinering
och Camilla Pettersson, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa, föredrog
ärendet. Presentationer bifogas.
Vaccinationer
Det aktuella smittläget i länet är en kombination av högre smitta och av mer
provtagning. När det gäller antal vårdade på sjukhus så har vi haft en hektisk
period under april och maj. Glädjande är det antal givna doser vaccin i kommunal verksamhet i länet – ett jättejobb har gjorts som vi ser ett resultat av
nu. Konstaterad smitta hos vårdtagare finns i 3 av länets 12 kommuner.
Alla kommuner har gjort sitt yttersta under vaccineringen och vi är nu framme
i fas 4 – den stora gruppen. Fas 4 genomförs med 5-årsintervaller för att inte
bokningssystemet ska kollapsa – de som är äldst först. Vi är inte färdiga i fas 13 trots att vi är framme i fas 4 – personalgrupperna förändras succesivt. Det
har jobbats hårt för att nå ut till de utsatta grupperna – arbete har inletts för
att rikta information och rekrytering till vaccination. Hans Fredlund har dragit
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igång vaccinering på fängelser och i Vivalla pågår också ett arbete. Det har bl a
utbildats vaccinationsambassadörer.
Antal givna vaccinationer hittills – ca 108 800 första doser och 44 803 andra
doser. Fortfarande många doser som ska distribueras. Tidsbokning finns endast för de doser som finns tillgängliga för nästkommande vecka.
När det gäller täckningsgrad för kommuner så ligger Hällefors och Ljusnarsberg lågt. Extrainsats är gjord där, men litet gensvar trots detta. Stor andel av
befolkningen där har dock vaccinerats i andra närliggande regioner och det
syns inte i vår statistik – så högre täckningsgrad egentligen. Även vårt län vaccinerar personer från andra län, vi ligger dock med ett litet minus.
Avgörande för vaccinationerna är hur mycket vaccin vi får till länet. Vi ligger
inte på något lager utan använder allt vi har. Pfizer ligger efter med sina leveranser och de kommer därför öka under juni månad, man går sedan ner på
normallevererans under juli igen. Andra upphandlingar är på gång.
Samverkan under pandemin – vad tar vi med oss?
Syftet med enkäten var att identifiera olika erfarenheter kopplat till arbetet
med covid-19 och hur vi kan använda dem i framtida arbete med att skapa effektivare samverkan. Särskilt fokus på patientnära och brukarnära verksamheter.
Enkät skickades ut till 364 personer i kommunal och regional regi, främst chefer men även andra funktioner. Svarsfrekvensen var 31% vilket är lågt, men
stor respekt för den situation vi befann oss i. 79% av svaren är från kommunal
verksamhet och 21% från regional hälso- och sjukvård. Utskicket av enkäten
gick ut till fler inom kommunal verksamhet.
Många svarade att man varit tvungen att prioritera ner vissa arbetsuppgifter, t
ex utvecklingsarbete, aktiviteter kopplade till social och kulturell aktivering för
brukare, drop-in verksamhet etc. Nya arbetsuppgifter tillkom istället, t ex lagerhantering och inventering av skyddsutrustning, omställning till ökad provtagning och analyser etc.
På frågan om det finns uppgifter som fortsatt kan vara lågprioriterade svarade
52% från regionen och 32% från kommunen ja. Att det finns grupper som gynnats av de prioriteringar som gjorts ansåg 48% från regionen och 27% från
kommunen. Men det är framförallt grupper som missgynnats, det anser så
många som 96% i regionen och 69% i kommunen.
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Man tycker att samverkan har fungerat väldigt bra – samtliga medelvärden
ligger över 8 på en skala 1-10. Samverkan i form av möten, gemensamma arbetsgrupper, möjlighet till utbildning och att fråga om råd. 83% i kommunen
och 100% i regionen anser att de samverkansformer som skapats bör fortsätta
efter pandemin.
Men man ser också att det finns behov av att utveckla samverkan – tydligare
forum för samverkansfrågor, tydligare mål och syfte samt skapa en samsyn i
gemensamma frågor.
10. God och nära vård – överenskommelsen
Lena Karlsson, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa föredrog ärendet. Presentationen bifogas.
Redovisning av användning av medel 2020
Totalt pågår tre projekt i samverkan mellan kommunerna och regionen inom
God och nära vård ÖK; ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet,
gemensam kompetensförsörjningsplan och gemensamt ehälsoarbete/digitalisering. Medlen 2020 är fördelade i dessa tre projekt. De
kommunala medlen används dessutom till kommunala lokala processledare.
Planering 2021
Nya medel för 2021. Länk till ”Överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)”:
https://skr.se/download/18.47e5b952177449c0feba4717/1612168629010/Ov
erenskommelse_God_och_nara_vard%202021.pdf
Fyra utvecklingsområden
 Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
 Förstärkning av ambulanssjukvården
Totalt får länets kommuner drygt 41 miljoner i år. ÖK för 2021 är mer styrd
och har inriktade utvecklingsområden: Nära vård (30 milj), vårdens medarbetare (6 milj) och vidareutbildning (4 milj). Medlen för de kommunala lokala
processledarna kommer att dubbleras 2021.
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Utvecklingsområden i omställningen till en nära vård som vi i Örebro län skulle
behöva jobba med: Hälsofrämjande, personcentrerat arbetssätt samt digitalisering och utveckling av välfärdstekning i hemmet.
11. Teman till kommande möten


Integration och hederskultur – goda exempel



Konsekvenser och fortsatt arbete efter IVO-granskningar



Inrättandet av syn- och hörselkonsulenter



Uppföljning av samsjuklighet



Digitalisering och samverkan kring system – strävan mot att systemen
”pratar samma språk”

Kom gärna med fler inspel.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Kommande möten och andra viktiga datum
17 september och 19 november.
14. 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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