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Protokoll specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg 
 

Tid: Fredag den 17 september kl 09.00-12.00  
Plats: Digitalt via Zoom  

 
Vid protokollet 

 
 

Linnea Hedkvist 
Sekreterare 
 
Justerat den: 2021-10-15 
 
Karin Sundin   Veronica Wallgren 
Ordförande  Justerare 

 
Närvarande ledamöter: 

 

Anna-May Björk  Askersund 
Anita Bohlin Neuman  Degerfors 
Veronica Wallgren  Hallsberg 
Christina Kuurne  Hällefors 
Margareta Karlsson  Karlskoga 
Annica Sjöqvist  Kumla 
Anette Schön  Laxå 
Annica Zetterholm  Lekeberg 
Mathz Eriksson  Lindesberg 
Ulla Kalander Karlsson  Ljusnarsberg 
Tom Rymoen  Nora 
John Johansson  Örebro 
Karin Sundin  Region Örebro län 
 

Övriga närvarande: 
  

 Ingmar Ångman  Region Örebro län 
 Madelene Andersson  Region Örebro län 
 Linnea Hedkvist  Region Örebro län 
 Karolina Strid   Region Örebro län (punkt 6) 

Malin Duckert Ek  Region Örebro län (punkt 7) 
Jan Sundelius   Region Örebro län (punkt 7)  
Hanna Turesson Bernehed Region Örebro län (punkt 8) 
Katarina Wetter-Edman  Region Örebro län (punkt 8) 
Stellan Johansson   Region Örebro län (punkt 9) 
Ewa Slätmo, Region Örebro län Region Örebro län (punkt 9) 
Kristina Arnrup   UFC (punkt 10) 
Ylva Nilsagård  UFC (punkt 10) 
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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 
Veronika Wallgren 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 har genomförts sedan majmötet. Protokollen bifogades kallelsen men 
finns även på Region Örebro läns hemsida:  
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-sam-
verkan/?E-2-18747=18747#accordion-block-2-18747  

 
6. Inrättande av äldrevårdsöverläkare 
Madelene Andersson och Karolina Strid från Region Örebro län föredrog ärendet.  
Förslag finns om att inrätta en ny tjänst, 50 %, som äldrevårdsöverläkare vid en-
heten för hälsoval. Bakgrunden är pågående pandemi och kritik från Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Beslut i ärendet tas av regionstyrelsen. 
 
Uppdraget för äldrevårdsöverläkaren består av fyra delar: 

 Omvärldsbevakning 
 Utveckling 
 Uppföljning 
 Utbildning 

I arbetet ingår bl a riktlinjearbete, stöd till läkare och verksamhetschefer, arbeta 
med kvalitetsuppföljningar och utveckling samt fortbildning inom flera kompetens-
områden; medicinsk, etisk, juridisk. Syftet är skapa ett brett samarbete och att le-
verera bättre kvalitet inom äldrevårdsområdet.  
 
Frågor/synpunkter: 
Räcker 50 % för denna typ av tjänst? Bedömningen är att det ska räcka. Mycket un-
derlag finns redan nu och plattformar för samverkan har skapats. Arbetet inom den 
nya tjänsten kommer att följas upp.  
Finansiering? Tjänsten finansieras av Region Örebro län.  
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7. Tema: God och nära vård – gemensam målbild för länet 
Malin Duckert Ek och Jan Sundelius, Region Örebro län, inledde temapunkten med 
att beskriva processen för målbildsarbetet som bland annat innehållit seminarier, 
workshoppar och digitala paneler för medborgare och personal. Ett grundförslag 
finns som senast processades vid ett seminarium den 10 september. Målbilden ska 
nu fortsatt beredas  under september till oktober då ett förslag ska finnas klart för 
beslut i respektive  organisation.  
Förslaget baseras på den regionala utvecklingsstrategin, regionens målbild för 
hälso- och sjukvård samt samsjuklighetsutredningen och utgår från tre perspektiv; 
invånaren, samverkan/organisation, medarbetarna. Målbilden ska bidra till tillit, 
samverkan, ansvar, personcentrering samt hälsofrämjande arbete.  
 
Nästa steg i arbetet är fortsatt deltagande i SKR:s förändringsledarutbildning samt  
en egen utbildning för tjänstepersoner ”Leda i omställning”. Olika länsgemen-
samma arbeten ska genomföras bl a med överenskommelser hälso- och sjukvård i 
hemmet, trygga kompetensen, digitalisering och psykisk hälsa. Lokala processle-
dare ska anställas i kommunerna. 
Uppföljning kommer att ske av nationellt arbete som bl a inneburit nya sätt att ar-
beta genom att involvera invånarna via Experio labb.  
Målbilden ska följas upp gemensamt och verksamhetsplanen ska ses över så den 
fungerar tillsammans med målbilden. Region Örebro län kommer att delta som pi-
lotregion i arbetet med en ny äldreomsorgslag.  
 
Frågor/synpunkter: 
Det främjande och förebyggande perspektivet lyfts allt oftare som en förutsättning 
för god hälsa i befolkningen och är ett viktigt spår i den fortsatta omställningen till 
god och nära vård.  

 
Laget runt – hur arbetar ni lokalt med omställningen till en nära vård? Vad pågår 
och planeras? 
Följande lyftes under diskussionen: 

 Många av kommunerna har tillsatt lokala samordnare och skapat samver-
kansgrupper med vårdcentralerna.  

 Många deltagare i länsgemensamma seminarier och SKR:s förändringsledar-
utbildning . 

 Positiva förväntningar finns på omställningen men också en viss oro finns 
för hur omställningen praktiskt ska fungera bl a med hänvisning till kultur-
skillnader.  

 Olika åsikter om arbetet forceras eller går för sakta  
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 Viktigt att arbetet förankras i olika politiska organ, att frågan gäller alla. Om-
ställningen är ingen stor partipolitisk fråga. Viktigt med stor enighet 

 Viktigt att lyfta förebyggande, främjande och rehabiliterande arbete, att ha 
ett salutogent tankesätt.  

 Samverkan med föreningslivet är viktigt likaså att utveckla samverkan mel-
lan socialtjänst förskola/skola och folkhälsoteam 

 Exempel på praktiskt arbete som pågår är hälsosamtal via hembesök hos 
äldre, samverkan med civila samhället, familjecentraler, omorganisation av 
hälso- och sjukvården för likvärdighet, utredning om framtida behov av sär-
skilt boende.  
 

8. Psykisk hälsa  
 
Ferieprojektet 
Hanna Turesson Bernehed, Region Örebro län, informerade om arbetet med att 
bygga första linjen för psykisk hälsa hos barn och unga och parallellt med det skapa 
en väg in med tydligare ansvarsfördelning mellan olika vårdnivåer och en gemen-
sam första bedömning. Arbetet sker länsövergripande och med stöd av nationella 
medel för psykisk hälsa 
Under våren 2021 har djupintervjuer med 46 ungdomar från olika delar av länet ge-
nomförts. Intervjuerna höll ett brett perspektiv kring psykisk hälsa, om vad som får 
en att må bättre eller sämre och hur man känner inför att söka stöd för sitt mående 
såväl från vänner och föräldrar som från skola och vård. För att ytterligare stärka de 
ungas delaktighet i utvecklingsarbetet anställdes fyra ungdomar av regionen under 
tre veckor i juni och juli. I teamet formulerades utmaningar utifrån intervjumateri-
alet, omvärldsanalyser och ungdomarnas egna erfarenheter. Därefter identifiera-
des möjligheter och idéer togs fram som utvecklades till designkoncept som sva-
rade på utmaningarna.  
Arbetet genomfördes utifrån principerna 

 Skapa förutsättningar för att må bra snarare än bota mig från att må dåligt  
 Det måste vara tillgängligt  
 Sociala grundregler 

Rapporter finns framtagna för arbetet med intervjuerna och för ferieprojektet. 
Dessa bifogas protokollet.  

 
Samsjuklighet, uppdrag till arbetsgrupp 
Katarina Wetter-Edman redovisade arbetet och deltagandet i den nationella sam-
sjuklighetsutredningen som genomförts med stöd av Experio Lab Sverige.  
Arbetet har nyttjat tjänstedesign som arbetssätt och fokuserat på tre områden:  

 Tre piloter, där Region Örebro län varit en. 
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 Uppföljningsprojekt där aktiviteter i nio organisationer fångat vad som är 
viktigt för invånare i Nära vård 

 Insikter till samsjuklighetsutredningen utifrån målbilder ur ett brukarper-
spektiv samt prototypa lösningar med brukare, patienter, kommuner och 
regioner.  

 
Hinder för att nå målbilderna togs gemensamt fram mellan de deltagande region-
erna. Ett slutbetänkande i samsjuklighetsutredningen kommer den 30 november 
2021.  
 
Region Örebro läns resultat och lärande: 

 Ta hänsyn till geografiska, kulturella, socioekonomiska  samt organisatoriska 
förutsättningar 

 Förberedelsetid krävs för att införa lagen 
 Förändrade arbetssätt och andra sätt att följa upp på 
 Nyttja existerande och tidigare arbetssätt 
 Ta hänsyn till de farhågor som identifierats i arbetet.  
 
Via intervjuer har tre olika scenarier för placering av integrerad verksamhet.  
Arbetsgruppen har nu i uppdrag att: 
 Göra en kartläggning över vilka roller, ansvar och olika former av koordine-

ring som finns i samverkansprocessen för målgruppen 
 Kartlägga vilka insatser och behandlingsutbud som finns i de olika kommu-

nerna samt i Regionen  
 Kartlägga tidigare piloter och projekt, både i länet och övriga landet, för att 

dra lärdom av dessa 
 Genom patientresor belysa svaga punkter i systemet 
 Ta fram aktivitetslista med utvecklingsarbeten för beslut i chefsgrupp social 

välfärd samt vård och omsorg 
 
Frågor/synpunkter: 
Samsjuklighetsutredningen viktig och kan ge stora möjligheter för att göra ett rik-
tigt bra arbete och innebär decentralisering och koppling till Nära vård-arbetet.  
Under hösten kommer många konkretiseringar efter många utredningar. 
 
9. Covid 19 
 
Covid 19 – utvecklingen av smittan 
Madelene Andersson, Region Örebro län, lämnade en lägesrapport för utvecklingen 
av Covid 19 –smittan i länets befolkning, bland vårdtagare samt bland medarbetare 
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i kommunal verksamhet.  
Arbetsgruppen för förstärkt samverkan har avslutats och frågorna hanteras nu i 
chefsgrupp för social välfärd samt vård och omsorg.  För närvarande sker en ökning 
av smittan i länet och fler personer provtar sig. En tredje spruta för personer 70+ är 
inte aktuellt just nu men frågan diskuteras. I nuläget ges en tredje spruta till speci-
fika riskgrupper.   
 
Vaccinationerna – täckningsgrad 
Stellan Johansson, Region Örebro län, lämnade en lägesrapport för vaccinationsar-
betet. Rekommendation finns nu från Folkhälsomyndigheten om vaccination 12-
15-åringar och att den kan starta den 8 november efter höstlovet. Fram till dess är 
det viktigt att hinna vaccinera fler äldre över 15-16 år. Det är en låg täckningsgrad i 
åldrarna 18-49 år. Att kunna vaccinera i skolan är viktigt för hög täckningsgrad. För-
äldrarnas samtycke krävs. Planering sker tillsammans med skolhälsovården.  
I övrigt svårt att nå de socioekonomiskt svaga grupperna samt de unga. Ett massut-
skick ska ske till personer som är 18-45 år med erbjudande om vaccin. Planering 
sker också av drop-in vaccinering hos de vårdcentraler som har låg täckningsgrad. 
Stellan visade statistik över kommunernas täckningsgrad samt länet kontra riket 
2021-09-16. Statistiken bifogas protokollet. Ca 14 000 doser har getts till personer 
som bor utanför Örebro län, framför allt boende i Stockholmsområdet, Västra Göt-
aland och Värmland.  
 
Post-Covid 
Ewa Slätmo, Region Örebro län, informerade om arbetet med Post-covid.  
Hälso- och sjukvårdsledningens uppdrag innebär: 

 Kartlägga behov av utredning och rehabilitering efter genomgången covid-
19,  med särskilt fokus på primärvårdsnivån, inklusive den kommunala 
hälso- sjukvården och omsorgen 

 Utifrån resultat av kartläggning ge förslag på hur vårdtagare med behov av 
rehabilitering ska identifieras samt erbjudas insatser utifrån symtombild 

 Föreslå implementering och kommunikation i samband med detta. 
 

En styr- och arbetsgrupp har bildats som arbetat med kartläggning av nuläge och 
behov, omvärldsbevakning, sammanställning av ett lokalt anpassat bedömnings-
stöd samt ett förslag till organisation av postcovid-vården. Primärvårdens statistik  
t  o m mitten av maj 2021 visar att ca 650 patienter registrerats med postcovid-dia-
gnoser. Statistik över sjukskrivningar visar en ökning över tid och att fler kvinnor än 
män är sjukskrivna. Utifrån statistik, forskning och omvärldsbevakning är behovet 
av utredning, rehabilitering och andra åtgärder hos personer med postcovid 
mycket svårbedömt. Ett förslag för postcovid-insatser presenterades i juni 2021 
som innefattar åtgärder för egenvård, primärvård och en postcovid-mottagning 
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inom specialistvården för möjlighet att remittera vissa patienter utifrån definierade 
kriterier. Ett multidisciplinärt postcovid-rehabteam ska skapas med hemvist inom 
neuro- och rehabmedicinkliniken, bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, ku-
rator, logoped, läkare psykolog, ev i form av neuropsykolog, sjuksköterska samt 
andra professioner vid behov. Teamets omfattning är ännu inte klart, en beman-
ningsplan är påbörjad och rekrytering skall påbörjas inom kort. Diskussion pågår 
angående resurser. Kommunikationsplan tas fram med stöd av kommunikatör 
  
10. Forum 2.0 – uppdatering 
Kristina Arnrup och Ylva Nilsagård från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, 
UFC, informerade om historik samt arbetet inom ”Forum 2.0 - Samverkan för äldres 
hälsa och livsvillkor”. Syftet är att vara en länk mellan akademin, regionen, kommu-
nerna, praktiken och brukarna. Inriktningen ska vara att initiera forskning och 
forskningssamverkan mellan huvudmännen, bidra i implementering av ny kunskap, 
stimulera till större utvecklingsarbeten samt bidra till att kunskapsnivån höjs.  
Organisationen kring Forum 2.0 består av en styrgrupp, förankringsgrupp, lednings-
grupp samt en referensgrupp.  
 
Nuläget för Forum 2.0 är följande: 

 en handlingsplan fastställdes i november 2020,  
 en forskningsledare Nära Vård har rekryterats. Uppdraget för denna är att 

bygga & utveckla forskningsområdet, Initiera och stödja forskning samt ak-
tivt utveckla samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom reg-
ionen, Örebro Universitet och länets kommuner  

 kartläggning av relevanta forskningskompetenser genomförs 
 kontakter tas med presumtiva doktorander 
 anpassad utbildning ”Vad forskning är och kräver” genomförs 
 omvärldsspaning och deltagande i nationella nätverk 
 Pågående specifika forskningsprojekt 
 Fortsatt aktivitet inom ramen för överenskommelserna med de akademiska 

vård- och omsorgsboendena Akvarellen och Trädgårdarna 
 

Under hösten 2021 planeras en utvärdering av Forum 2.0 samt de akademiska 
vård- och omsorgsboendena.  
 
Pågående uppdrag inom ramen för handlingsplanen 2020-2023: 
”Inom regionen (RÖL och ORU) tillgänglig kompetens och samverkanspotential 
inom forskningsområdet äldre ska vara kartlagd”. En inventering är genomförd ge-
nom kontakter med ca 40 forskare inom Region Örebro län och ca 40 forskare vid 
Örebro universitet.  
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”Minst två igångsatta större utvecklingsprojekt där forumet givit stimulans och 
stöd”. Inom detta pågår att i dialog identifiera frågor och utvecklingsidéer från 
verksamheterna och att Forum 2.0 bidrar med vetenskaplig kompetens i utveckl-
ingsarbetet.  
 
”Minst två forskningsprojekt initierade i samverkan mellan forumets tre samver-
kansparter genom att fånga större utvecklingsarbeten med forskningspotential”.  
Inom detta pågår: 

 utvärdering av kommunernas och regionens arbete med covid-19 pandemin 
via Nära vård-organisationen Regional utveckling.  

 Införandet av ett rehabiliterande arbetssätt och ökad individuell rehabilite-
ring till äldre personer på särskilt boende (Trädgårdarna; presumtiv dokto-
rand) 

 Upplevelse av ensamhet för personer boende på vård och omsorgsboende 
(Trädgårdarna) 

 Anpassad utbildning i Good Clinical Practice för kommunpersonal medver-
kande i forskning ska vara framtagen och genomförd 2022-06-30. Arbete 
pågår 
 

En halvdagsutbildning riktad till chefer och medarbetare ska genomföras för att sti-
mulera till klinisk forskning.  
 
De erfarenheter/reflektioner som Kristina och Ylva lyfte var: 

 Strategi i överenskommelser och styrdokument 
 Kontaktvägar och samverkansstruktur 
 Kompetens och infrastruktur 
 Finansieringsfrågan – pågående 
 Förankring - hur spegla handlingsplanen ..? 
 Hur fångas frågor upp? 
 Begrepp – hur pratar vi samma språk? 

 
11. Teman till kommande möten 
I dagordningen fanns förslag till teman för kommande möten:  

 Integration och hederskultur – goda exempel  
 Konsekvenser och fortsatt arbete efter IVO-granskningar 
 Inrättandet av syn- och hörselkonsulenter 
 Digitalisering och samverkan kring system – strävan mot att systemen ”pra-

tar samma språk” 
Ordföranden uppmanar samtliga deltagare att komma med fler inspel. 
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12. Övriga frågor 
Deltagarna diskuterade hur kommande möten ska hållas, digitalt eller fysiskt. 
Skilda synpunkter fanns, en del vill gärna ha digitala möten , en del fysiska möten. 
Förslag fanns på att dagordningen för mötet får styra. Det vore bra med bland-
ning. Bättre diskussioner när man ses. Kanske varannan gång digitalt och varan-
nan fysiskt.  

 
13. Mötet avslutades 
Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte och avslutade mötet. 
 
 
 
Nästa möte med specifika samverkansrådet social välfärd samt vård och omsorg: 
19 november kl 13 – 16.  

 
Protokoll från Specifika samverkansrådens möten hittar du här: 
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/politisk-styr-
ning/radgivande-organ-och-kommitteer/specifika-samverkansrad/  

 
 


