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Tjänsteställe
Förvaltningen regional
utveckling

Specifika samverkansrådet för social välfärd samt
vård och omsorg

Sekreterare
Linnea Hedkvist

Protokoll specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg
Tid: Fredag den 19 november kl 13.00-16.00
Plats: Digitalt via Zoom
Vid protokollet
Linnea Hedkvist
Sekreterare
Justerat den: 2021-11-30
Karin Sundin
Ordförande

AnnaMaj Björk
Justerare

Närvarande ledamöter:
AnnaMaj Björk
Anita Bohlin Neuman
Veronica Wallgren
Christina Kuurne
Margareta Karlsson
Annica Sjöqvist
Anette Schön
Annica Zetterholm
Mathz Eriksson
Ulla Kalander Karlsson
Tom Rymoen
Marie Brorsson
Karin Sundin

Askersund
Degerfors
Hallsberg (del av mötet)
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Region Örebro län

Övriga närvarande:
Ingmar Ångman
Madelene Andersson
Linnea Hedkvist
Karin Brage
Anna Mann
Carina Persson

Johanna Rosenberg

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. En närvarokontroll genomfördes eftersom mötet var digitalt.
2. Val av justerare utöver ordförande
AnnaMaj Björk utsågs till justerare.
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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 september mötet. Protokollen bifogades kallelsen men
finns även på Region Örebro läns hemsida:
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/natverk-och-samverkan/?E-2-18747=18747#accordion-block-2-18747
6. Tema: Digitalisering inom vård och omsorg
Karin Brage och Anna Mann föredrog ärendet.
Projekt regional testbädd
Kommunerna står inför stora digitala utmaningar. För att nå målet att Sverige ska vara bäst
i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025 behöver takten ökas. Behovet av nya innovativa lösningar och testmöjligheter i verkliga förhållanden är
därför omfattande.
I regionen finns sedan år 2013 Testbädd äldre och funktionsnedsatta som drivs operativt
av Alfred Nobel Science park tillsammans med Örebro kommun. Syftet med testbädden är
att stödja utveckling och implementering av lösningar och innovationer som bidrar till äldres och funktionsnedsatta möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet. Arbete pågår nu med att utveckla en regional testbädd inom området välfärdsteknologi i
samverkan mellan alla kommunerna i Örebro län inom området socialtjänst och kommunal
hälso-och sjukvård.
Under 2019 har SWECO genomfört en förstudie för att se vilka behov och fortsättningar
kommunerna i länet har för att ingå i en gemensam testbädd. Förstudien visar följande:
 Den demografiska utmaningen
 Brist på kompetens kring e-hälsa och välfärdstjänster
 Det saknas strategi och omvärldsbevakning
 Kommunerna efterfrågar ökad samverkan med universitetet
 Ineffektivt att varje kommun ska driva digitaliseringsarbetet på egen hand
SWECO:s sammanfattning är att befolkningen i regionen blir snabbt äldre samtidigt som
personaltillgången minskar. För att möta den utmaningen behöver såväl kommunerna som
regionen initiera en samverkansstruktur som tar tillvara den kunskap som finns i regionen
och genom samarbete sprida goda exempel och idéer för att möta framtidens utmaningar.
Projekt regional testbädd löper över tre år med start 1 september 2021. Region Örebro län
är projektägare och finansiering sker med Regionala tillväxtmedel 1:1. Kommunernas
medfinansiering sker dels genom att man utser en innovationsledare på 25%-50% under 3
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år, dels genom en direkt finansiering (cirka 15 000kr/år för en medelstor kommun). Den
totala budgeten omsluter 8,2 miljoner kronor.
Sex kommuner i länet deltar i projektet; Örebro, Hallsberg, Ljusnarsberg, Karlskoga, Degerfors och Askersund.
Projektets mål är att skapa en upparbetad testbädd med en stöd- och samverkansstruktur
som ökar länets kommuner och andra utförares förmåga att i samverkan med forskning
och näringsliv testa välfärdsteknik och nya arbetssätt som alternativ till andra insatser.
Testbädden ska också bidra till en ökad kunskap kring e-hälsa och välfärdstjänster utifrån
aspekterna juridik, inköp och avtal, lönsamhet, etik, struktur för införande och utvärdering.
Projektets delmål är:
 Formalisera en struktur och organisation för testbädden
 Design och utveckling av testbäddsmodell för välfärdsteknik
 Genomförande av tester i testbäddens testmiljöer där kommunala verksamheter,
invånare, forskare och näringslivsaktörer samskapar kring välfärdsteknik
 Sprida erfarenheter av tester samt tydliggöra för företag och innovatörer vilka behov av välfärdsteknik som finns
Deltagande kommuns insats:
Testen ska utgå från de utmaningar som identifieras i den egna kommunen från en strategisk nivå till verksamhetsnivå.
Innovationsledaren ska initialt bygga upp en lokal struktur som bland annat innefattar kontakt med ledning, IT och upphandlingsansvarig. Innovationsledaren har en central roll när
det gäller organisering i kommunerna när det ska genomföras tester och utveckling och är
kontakten mellan den regionala testbäddsorganisationen och respektive kommun. Personen ska också främja utmaningsdriven innovation i sin kommun med stöd av Testbäddens
resursteam samt informera om Testbäddens verksamhet och aktiviteter i sin kommun.
Projektorganisationen består av ett resursteam, styrgrupp samt referensgrupper.
Frågor/synpunkter: Namnet testbädd känns svårt att förstå? Detta är Vinnovas namn på en
miljö/växtbädd där man under kontrollerade former kan bedriva utvecklingsarbete. Namnbyte kommer troligen att ske.
Vilken är den största utmaningen för att få en lyckosam testbädd? Det är att få till de lokala teamen så att man kan implementera verktyg och arbetssätt.
Handlingsplan för samverkan e-hälsa region och länets kommuner
Handlingsplanens syfte är att fastställa hur det gemensamma arbetet, mellan länets kommuner och Region Örebro län, inom området e-hälsa ska utformas för att stödja utveckling
och digital förändring.
Handlingsplanen och digitalisering är ett verktyg för att stödja en framgångsrik omställning
till en nära vård.
Handlingsplanen är ett övergripande dokument som gäller fram till 2025.
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Arbetet med tillhörande aktivitetsplan sker löpande, den revideras vartannat år, men enstaka tillägg tillkommer vid behov däremellan.
Exempel på aktiviteter:
 Genomförandeplan av att ansluta kommunerna till NPÖ Nationell PatientÖversikt.
Kommunernas nuläge med journalsystem har inventerats som ger kunskap om vilket stöd behövs lokalt.
 Säkra digitala möten via video. Arbete drivs för samverkan kring en gemensam
tjänst, en tjänst som behövs i alla verksamheter inte bara socialtjänsten.
 SDK, säker digital kommunikation, ett nationellt arbete för säkert utbyte mellan
olika myndigheter. En regional förstudie genomförs för samverkan mellan kommuner och regionen.
 ViSam, kommunernas och regionens samverkansmodell för planering och informationsöverföring. Modellen omfattar stöd för tre samverkansprocesser: bedömning/beslutsstöd, Samordnad individuell planering (SIP) och säker utskrivning.
 Inom området hemrehabilitering genomföra inventering och ge förslag till lösningar för IT, arbetssätt och vårdprocess.
 Temadag egenmonitorering för att öka kunskap och engagemang i frågan. Hemmet som främsta vårdplatsen är ett framtidsscenario.
 Konferens E-hälsa 2025 under 2022
En lednings- och arbetsstruktur för handlings- och aktivitetsplan finns framtagen.
Utmaningar i arbetet är följande:
 Att skapa kännedom och ägarskap och prioritering kring aktiviteterna hos respektive part
 Att hålla samman arbetet som sker på många olika nivåer, i olika sammanhang och
via olika initiativ
 Att det är 13 självständiga parter som samverkar.
Två frågor ställdes digitalt till mötesdeltagarna:
 Hur prioriterat är samverkan kring digitalisering hos er?
 Vad krävs för att din organisation ska arbeta aktivt med de gemensamma frågorna?
Kommunal samverkan inom e-hälsa
En gemensam handlingsplan för kommunal samverkan e-hälsa och välfärdsteknologi finns.
Syftet med denna är att genomföra olika aktiviteter i samverkan mellan kommunerna,
inom område e-hälsa och välfärdsteknologi, för att uppnå målen i nationell strategi för ehälsa 2025 samt målen i den Regionala digitala agendan (RDA). I handlingsplanen finns aktiviteter som baseras på den LIKA-inventering (Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning) som genomförts i samtliga kommuner. Exempel på aktiviteter är komptenskart-
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läggning bland baspersonalen, temadagar o konferenser, nära samverkan med SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik samt LIKA-skattningar för att kartlägga digitaliseringsmognaden i kommunerna.
Mellan länets kommuner finns ett nätverk som träffas sex gånger per år.
Nätverkets övergripande uppdrag är att:
 Leda det kommungemensamma e-Hälsoarbetet med utgångspunkt i Vision e-hälsa
2025
 Driva utvecklingen framåt genom samverkan och lärande av varandra.
 Arbeta fram beslutsunderlag till socialchefsnätverket såsom t.ex. årlig handlingsplan
 Omvärldsbevaka, samt fånga upp kommunernas idéer inom e-hälsoområdet
 Fungera som referensgrupp till arbetsutskottet för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner inom e-hälsa som styrs av chefsgruppen för samverkan.
 Ingå i den Regionala samverkans- och stöd strukturen, RSS
Laget runt – vad pågår i respektive kommun inom området digitalisering?
Synpunkter som lyftes var:
 Viktigt att arbeta med enhetliga journalsystem.
 Pedagogisk information och kunskap behövs i verksamheterna och bland kommuninvånarna.
 Skapa digitala lösningar som inte möter motstånd
 Olika pilotprojekt pågår lokalt, t ex att handla matvaror digitalt.
 Tänka på att en del äldre inte har den digitala kompetensen
 Digitalisering är en förutsättning för att klara det ökande antalet äldre
De bilder som visades bifogas protokollet.
7. Liv och hälsa ung 2021 – uppföljning kring påverkan av Covid
Carina Persson, epidemiolog Staben för hållbar utveckling, föredrog ärendet.
Under våren 2021 genomfördes en uppföljande covid-undersökning av Liv & hälsa ung.
Senaste ordinarie Liv & hälsa ung-undersökning genomfördes i februari 2020, precis innan
pandemin nådde Sverige. 2021 års undersökning genomfördes som en uppföljningsundersökning bland elever i årskurs 9 och 2 på gymnasiet. 18 grundskolor och fyra gymnasieskolor deltog med totalt 2958 elever. Svarsfrekvensen var 76 % vilket var något bättre än för
2020 års undersökning i samma skolor, 72 %. 2021 års enkät bestod av ett urval av frågor
från den ordinarie undersökningen och dessutom lades frågor om pandemin in som handlade om oro, följsamhet till restriktioner och attityder, vaccin samt förtroende och framtidstro med avseende på hanteringen av pandemin.
Resultaten från undersökningen har sammanfattats i en rapport ”Liv & hälsa ung – ett år in
i coronapandemin”.
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Resultaten visar en försämring mellan 2020 och 2021 för frågor om hälsa när det gäller allmänt hälsotillstånd, tandhälsa, psykiskt välbefinnande, huvudvärk, värk i axlar, skuldror eller nacke, att vara irriterad/arg, stress och nedstämdhet. Förbättring kan ses för frågor
kring oro och ängslan samt orolig sömn.
För området levnadsvanor och attityder ses en försämring för frågor kring fysisk aktivitet,
minst 7 timmars sömn, måltids- och snusvanor. En förbättring ses för frågor kring dricker ej
alkohol och attityder till kompisars vanor (cigaretter och cannabis)
För övriga områden ses en försämring för frågor kring skoltrivsel, lektioner med fysisk aktivitet, tillit till andra, utsatthet, föreningsaktivitet, någon att prata med samt personlig
framtidstro. En förbättring ses för frågor kring att äta skollunch, skolk samt framtidstro för
världen.
Viktigt att notera att det inte är samma elever som svarat de olika åren.
Hela resultatsammanställningen finns på Region Örebro läns hemsida https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/folkhalsan-i-siffror/liv-och-halsa---ung/
Frågor/synpunkter: Hur sprids undersökningen? Dels via den statistikgruppen som regionen driver tillsammans med länets folkhälsoteam. Teamen tar med sig materialet till sina
organisationer och verksamheter för spridning, analys och insatser.
Hur undersöks äldres hälsa? Under 2022 genomförs återigen Liv & hälsa vuxen som riktar
sig till länsinvånare 18 år och äldre.
Ungas psykiska hälsa, hur ska resultaten tolkas eftersom tonårstiden är en känslig period i
livet? Det finns förslag om att fokusgrupper ska anordnas för att undersöka frågorna på
djupet via samtal med barn och unga.
De bilder som visades bifogas protokollet.
8. Covid 19 - kort lägesrapport
Madelene Andersson föredrog ärendet
Under vecka 46 har en svagt smygande ökning av antalet covidfall kunnat ses.
Sammanfattning av läget 2021-11-03 var:
 Konstaterad smitta hos vårdtagare finns i 1 av 12 kommuner vilket är fem personer
färre än föregående mättillfälle (6 oktober)
 Misstänkt smitta hos vårdtagare finns i 0 kommuner
 En person har avlidit sedan föregående mättillfälle
 Fyra personer har friskförklarats sedan föregående mätning (fyra kommuner)
 Konstaterad smitta hos personal (tre kommuner) vilket är en person färre än föregående mättillfälle
 Vaccinationstäckningen i Säbo är god.
De bilder som visades bifogas protokollet.
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9. Läget på länets korttidsplatser och SÄBO. I kölvattnet av Ivos tillsyn och en pandemi.
Madelene Andersson och Johanna Rosenberg, processansvarig kognitiv
t center hemsjukvård, föredrog ärendet.
Säbo, särskilt boende för äldre, är i första hand den enskildes hem men också en form av
individuellt behovsprövat särskilt boende för service och omvårdnad som kommunerna,
enligt socialtjänstlagen, ska inrätta för äldre människor som behöver särskilt stöd. En
mycket stor andel av dem som idag flyttar in och bor på SÄBO har omfattande multisjuklighet och tillhör de äldsta, sjukaste och sköraste i samhället. Medelåldern för äldre i Säbo i
länets kommuner låg 2020 mellan 82,4 och 87,8 år.
I landets kommuner avlider ca 10 % inom två månader och ca 30 % inom ett år, dock finns
stora variationer mellan landets kommuner. I Örebro kommun avlider ca 40 % inom ett år.
2020 bodde 3,8 % av personer 65 år och äldre i Säbo och 11,2 % av personer 80 år och
äldre.
Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har kommunerna
ett betalningsansvar för alla dygn i genomsnitt över tre dagar på månadsbasis. I september
till oktober 2021 har en ökning av utskrivningstiden i länet skett även om den fortfarande
ligger under tre dygn i genomsnitt, framför allt beroende på en ökning i Örebro kommun.
Bakgrunden är ansträngt vårdplatsläge i slutenvården och kö till vård och omsorgsboendeplatser i kommunen vilket leder till att personer blir kvar i slutenvården fast de är hemgångsklara.
Situationen har föranlett ett stort antal insatser för att minska utskrivningstiden och diskussioner förs om en gemensam åtgärdsplan ska tas fram och hur man ska se på frågan om
vårdplatser på kort och lite längre sikt.
Antalet utskrivningsklara dagar i somatisk vård i Örebro län har sjunkit markant från 2017
(18679 dagar) till 2021 där prognosen är 5570 dagar som är en ökning i förhållande till
2020 (4518 dagar).
Inom Region Örebro län sker olika åtgärder utifrån vårdnivå när det gäller äldrevård. Två
nya funktioner har inrättats; dels en processansvarig person för medicinskt kognitivt centrum, SÄBO och hemsjukvård (område nära vård), dels en äldrevårdsöverläkare (hälsoval).
Utifrån IVO:s rapport planeras fortsatt arbete och ett nära samarbete med äldrevårdsöverläkare och samverkan mellan kommunerna, område nära vård och specialiserad vård.
Minnesmottagningen vid Ängens vårdcentral i Örebro har funnits sedan 2011. Uppdraget
är länsövergripande och en ny utvärdering av verksamheten ska genomföras, den senaste
genomfördes efter två år. Initialt ska en processkartläggning och nulägesanalys göras. Viktiga frågor är hur målet ökad tillgänglighet för alla länets invånare ska uppnås samt om resursutökning behövs mot bakgrund av att äldre befolkning innebär ökad andel med kognitiv svikt.
Översyn av normtid för läkare på Säbo ska genomföras. Denna uppgår idag till tio patienter
per 60 minuter.

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

Fördelning av antalet Säboplatser per vårdcentral i länet varierar stort (0-212) och ska ses
över. Det finns ingen korrelation mellan antal listade patienter per vårdcentral och antal
SÄBO-platser.
Utredning pågår om en Universitetsforskningsenhet med tre delar; geriatriska kliniken
USÖ, Ängens vårdcentral och Tullhuset, Örebro kommun.
Frågor/synpunkter: Hur kan man sprida kunskap om att minnesmottagningen är länsövergripande? Många idéer finns för att utveckla mottagningen, både mobila och digitala.
De bilder som visades bifogas protokollet.
10. God och nära vård – Beslutsunderlag målbild
Ingmar rapporterade om att den förslaget till målbild nära vård har diskuterats i kommunchefs/regiondirektörs-gruppen (kc/rd) som gav ett tilläggsuppdrag om att belysa de ekonomiska konsekvenserna av målbilden. Ett förslag kring detta har skickats ut till gruppen som
ska besvaras skriftligt. Förslaget till målbild beräknas skickas ut före årsskiftet för beslut i
respektive organisation.
En delrapport har tagits fram som ger en översikt dels för kommunerna, dels för regionen
för 2021 års överenskommelsemedel. Rapporten fanns med i kallelsen till dagens möte.
11. Medborgardialog med ungdomar om psykisk hälsa
Karin rapporterade om den medborgardialog med ungdomar i åldern 18-25 år kring psykisk
ohälsa som beredningarna för Psykiatri, hjälpmedel och habilitering samt Närsjukvård genomfört under maj och juni 2021. Sammanlagt har 19 videomöten genomförts med 48
personer, 31 flickor och 17 pojkar, från Örebro, Lindesberg, Hallsberg och Hällefors. Sammanfattning av alla samtal har redovisats och diskuterats på en seminariedag 1 september,
gemensam för de båda beredningarna.
Syftet med medborgardialogen var att få kunskap om hur ungdomar i åldern 18-25 år tänker och funderar kring psykisk ohälsa men också att få förslag och underlag för förbättringsåtgärder inom den nära vården och psykiatrin.
De områden som diskuterades med ungdomarna var:
 Attityder
 Covid-19
 Information och kunskap kring psykisk hälsa och vård vid psykisk hälsa
 Bemötande från vården
 Önskvärt
 Förbättringsområden
Medborgardialogen har dokumenterats i en slutrapport som bifogades kallelsen till dagens
möte.
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12. Datum nästa års möten
Förslag:
11 februari 9-12 (fysiskt möte)
6 maj 13-16
9 september 9-12
18 november 13-16
Specifika rådet beslutade i enlighet med förslaget.
13. Teman till kommande möten
Följande teman diskuterades och lyftes fram:
 Integration och hederskultur – goda exempel
 Barnfattigdom – en förstudie om läget i länet
 Samverkan med civila samhället
 Inspirationsmöte med alternativa metoder för mötena den 11 februari med båda
specifika samverkansråden. Studiebesök för båda råden?
 Finns det särskilda önskemål för laget runt-diskussionerna?
14. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna för dagens möte och avslutade mötet.

Nästa möte med specifika samverkansrådet social välfärd samt vård och omsorg: 11 februari 2022 kl 9 – 12.
Protokoll från Specifika samverkansrådens möten hittar du här:
https://www.regionorebrolan.se/sv/organisation-och-politik/politisk-styrning/radgivande-organ-och-kommitteer/specifika-samverkansrad/
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