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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist

2020-01-24

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa
den 24 januari 2020
Närvarande:
Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande
Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling
Katrin Larsson, hållbarhetschef Örebro kommun
Lisa Max, folkhälsoutvecklare södra länsdelen
Peter Björklund, folkhälsochef norra länsdelen
Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör Ö
Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län
Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa Region Örebro län

1. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från mötet 2019-12-11 lades till handlingarna.
2. Rapporter
Från arbetsgrupperna
Statistikgruppen
Linnea rapporterade från senaste mötet med statistikgruppen den 20
januari. Vid mötet diskuterades bl a tidigare genomförd analysverkstad
åldrande med livskvalitet (2019-11-26), Lägesrapport Liv och hälsa
ung 2020, pilotprojekt Liv & hälsa ung särskola, kommande
analysverkstäder, rapport socioekonomiska kluster tandhälsa hos barn
och unga 2017, presentationsverktyg för Liv & hälsa ung 2020,
uppdraget att identifiera och föreslå indikatorer för uppföljning av
verksamhetsplaner inom folkhälsoöverenskommelserna samt
uppföljning av statistikgruppen
Arbetsgrupp kunskapslyft folkhälsa

Postadress
Region Örebro län
Regional utveckling
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Organisationsnummer: 232100-0164
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Linnéa Hedkvist rapporterade om att nästa möte i arbetsgruppen hålls
den 24 februari och att en plan för insatser under 2020 då ska arbetas
fram.
Från protokoll
Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den
regionala samverkansstrukturen och regionens politiska organisation
lades till handlingarna.
Pågående ansökningar samt beslut om beviljade projekt
De medel som beviljats av länsstyrelsen för jämlik hälsa och lika
rättigheter hos unga finns förtecknade här. Totalt har 1 766 900 kr beviljats
till 20 projekt.
Margareta Johannson rapporterade att RS SISU Örebro län ansökt om medel
hos Arvsfonden för våldsförebyggande arbete inom idrottsföreningar och
gymnasieskolor med idrottsinriktade program. Projektet, som planeras över
tre, år ska bedrivas i samverkan med Teater Martin Mutter för att bygga en
teaterföreställning med utgångspunkt från ungas berättelser.

Margareta rapporterade också att studieförbundet Bilda fått medel för
att utvärdera IoP (Idéburet offentligt partnerskap) Oxhagen/Varberga.
Anna Jakobsson rapporterade att staben för hållbar utveckling
tillsammans med andra regioner kommer att fördjupa arbetet med och
kunskapen kring hedersrelaterat våld. Samverkan ska ske med Amphi
för att ta fram ett filmmaterial. Arbete bedrivs inom ramen för medel
från socialstyrelsen för att motverka våld i nära relationer och vänder
sig i första hand till regionens hälso- och sjukvård.
3. Lägesbeskrivningar
Laget runt
Staben för hållbar utveckling
Anna Jakobsson informerade om att man på staben arbetar med att
revidera regionens program för hållbar utveckling.
Staben har tillsammans med tolkservice erhållit medel till kulturtolkar
för hälsoinformation till nyanlända med syfte att få till stånd bättre
dialog och fördjupad förståelse för svensk hälso och sjukvård För detta har
en barnmorska anställts i 2,5 år.
Marcus Olovsson slutar sin tjänst i februari och de kommer inte att
återbesättas.
Staben är involverade i arbetet i norra länsdelen där vårdcentralerna i
Hällefors och Kopparberg planerar att starta med hälsosamtal riktat till
vissa befolkningsgrupper. Den 5 februari genomförs en konferensdag
där även representanter från kommunerna, RF SISU, ÖLBF och andra
delar av regionen deltar.
På miljösidan kommer man att arbeta med återbruk av resurser när Ahuset på USÖ stängs.
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Staben arbetar vidare med uppdraget kring resfria möten.
Man arbetar också vidare med kost-mat-livsmedel, dvs mat kopplat till
hälsa och miljö.
I arbetet med barnkonventionen pågår utbildningsinsatser inom
regionen och arbetet ska fortsätta med att få igång insatser inom
verksamheterna.
Inom rörelsenätverket är fokus på att få igång arbetet bättre.
Södra länsdelen
Lisa Max informerade om personalsituationen i folkhälsoteamet som
pga att flera personer slutar är ganska ansträngt under våren och
sommaren. Ordinarie folkhälsochef kommer igång på heltid i
september 2020.
En planeringsdag för teamet genomförs den 19 februari.
Örebro läns bildningsförbund
Kristin Lundström informerade om att man kommer att medverka i
konferensdagen den 5 februari som handlar om vårdcentralernas
planerade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg
RF SISU Örebro län
Margareta Johansson informerade om att även de kommer att delta i
ovan beskrivna konferensdag den 5 februari.
Folkhälsoenheten har fått medel från staten via RF till jämlik idrott.
Detta innebär att kärnresurserna kan användas på ett bättre sätt. Totalt
finns ca 1 miljon kronor till länets idrottsföreningar för särskilda
insatser.
Man har också fått extra medel, 400 000 kr för arbete i utsatta
områden, Brickebacken, Varberga-Oxhagen och Stocksätter i
Hallsberg.
I arbetet med jämställdhet och maskulinitet arbetar man med ett projekt
inom Svenska fotbollförbundet: ”Sätt bollen i rullning” som omfattar
fotboll, innebandy och basket. Daniel Alsarve kommer att arbeta med
en förstudie i sex månader.
Samverkan kommer att ske med Staben för hållbar utveckling kring
utbildning i SFI-grupper om idrottsfrågor. Ej klart vilka kommuner
som ingår än.
Projekt Kvinna i fokus fortsätter i norra länsdelen så länge gruppen
asylsökande finns där.
Norra länsdelen
Peter Björklund informerade om att teamet är involverade i arbetet med
hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg (se ovan).
Träff kommer att genomföras med kommunernas representanter i
specifika samverkansrådet för folkhälsa.
Arbetet i teamets styrgrupp ska utvecklas.
Familjesamverkansteamets verksamhet har kommit igång.
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Teamet har fått uppdrag från Nora kommun att genomföra en
barnkonsekvensanalys av ett förslag som handlar om ny organisation
för förskola och skola.
Område välfärd och folkhälsa
Ingmar Ångman informerade om att projekt Cherries nu är igång med
Lena Uvhagen som projektledare.
Lena U arbetar också med en Vinnova-ansökan kring samverkan
primärvård och civila samhället, en uppskalning av tidigare projekt i
västra länsdelen. Ansökan lämnas in i mars 2020.
Arbete pågår med genomförande av Liv & hälsa ung-enkäten i länets
samtliga berörda skolor utom en (liten fristående gymnasieskola).
Anders Trumberg ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, 40 %
under fem månader, ta fram en kunskapsöversikt om familjecentraler.
Marie Cesares Olsson deltar under våren 2020 i Örebro universitets
arbete SOIL, Social impact lab, med temat ”Nya verktyg och mått ska
hjälpa familjecentraler” som utgångspunkt.
Arbete pågår med att utveckla arbetet med de prioriterade
insatsområdena i handlingsplanen för god, jämlik och jämställd hälsa.
Örebro kommun
Katrin Larsson informerade om att arbete pågår med kommunens
hållbarhetsprogram som varit ute på remiss och där många svar
kommit in. Revidering pågår och beslut väntas prel i
kommunfullmäktige i juni 2020.
Man upplever generellt ett uppsving för folkhälsoarbetet i kommunen.
Omorganisation pågår inom socialförvaltningen som innebär att
myndighetsutövning genomförs tillsammans med skolan. Sociala
insatser ska genomföras i egen regi i egen förvaltning. Verksamheten
för stödjande och förebyggande insatser kommer att inbegripa
folkhälsoarbetet.
Arbete med psykisk hälsa innebär medel till folkhälsostrategiskt arbete.
Medel från Delegationen mot segregation (Delmos), totalt 22 miljoner,
har överförts till 2020.
Revision kommer att genomföras av kommunens barnrättsarbete.
En social investering kommer att omfatta rörelse hos äldre, framför allt
i tredje åldern.
Migrant WVS
Linnea Hedkvist rapporterade. Kontakt söks med Institutet för
framtidsstudier för att få fram en offert för de insatser som avser deras
arbete. Välfärd och folkhälsa övertar arbetet från södra länsdelens
folkhälsoteam för att undersöka ev gemensamt arbete i länet. Linnea
kommer också att delta i en nationell konferens arrangerad av
Invandrarindex, ett företag som också genomför undersökningar bland
personer i SFI-undervisning.
Demokratinätverket
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Linnea Hedkvist rapporterade om att nätverkets första möte för denna
mandatperiod hölls i början av december med många deltagare från
kommunerna, länsstyrelsen, polisen och civila samhället. Nästa möte
hålls den 27 mars.
Vid ett möte i slottet den 4 september 2019 undertecknade
landshövdingen tillsammans med Peter Örn, Ordförande Kommittén
Demokratin 100 år, ”Deklaration för en stark demokrati”. Tanken är
att länets kommuner ska underteckna deklarationen och arbeta lokalt
med insatser för en starkare demokrati.
Statsbidragsportalen
Vid möten har en arbetsgrupp diskuterades med syftet att identifiera
olika källor för att söka medel till folkhälsoarbete. Bea Scherp lyfte då
frågan om gemensam tillgång till Statsbidragsportalen som är en
kommersiell tjänst för kommuner med information om vilka
statsbidrag som är utlysta. Välfärd och folkhälsa fick i uppdrag att
undersöka tjänstens innehåll, kostnader mm.
Linnea Hedkvist visade en film från Statsbidragsportalen som visar hur
tjänsten ser ut men även kostnader som för en kommun uppges vara ca
3.000 kr per månad för max fem användare.
Efter diskussion beslutade chefsgruppen att inte fortsätta diskussion om
samverkan kring denna tjänst.
4. Statistikgruppens uppdrag att
” identifiera och föreslå indikatorer för uppföljning av
verksamhetsplaner inom folkhälsoöverenskommelserna”
Statistikgruppen har ett uppdrag att identifiera och föreslå indikatorer
för uppföljning av verksamhetsplaner inom folkhälsoöverenskommelserna. Chefsgruppen diskuterade detta. Viktigt är att de aktiviteter som
genomförs inom ramen för samverkansplanerna följs upp på ett sådant
sätt så att man följa om de insatser som gjorts har påverkat de mål som
finns inom det aktuella området. De indikatorer som ska användas för
uppföljning blir då viktiga och är en del av statistikgruppens uppdrag.
Chefsgruppen diskuterade också den rapport ”Uppföljning ur ett
tillitsperspektiv” som tagits fram till Tillitsdelegationen av Louise
Bringselius. I rapporten anges ett antal grundprinciper vid tillitsbaserad
uppföljning och hur syfte, fokus, form, perspektiv och tidpunkt skiljer
sig åt mellan traditionell och tillitsbaserad uppföljning. En fråga att
diskutera vidare är om dessa kan användas i uppföljningen av
samverkansplanerna?
Örebro kommun har påbörjat ett arbete med uppföljning i enlighet med
den sk Helhetsmetodiken. Detta arbete bör återkopplas till
statistikgruppen.
5. ÖLBF:s förutsättningar att involveras i länsdelarnas
folkhälsoarbete
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Vid föregående möte uttrycktes ett önskemål från chefsgruppen att
tillsammans med ÖLBF diskutera ÖLBF:s förutsättningar att
involveras i länsdelarnas folkhälsoarbete.
Kristin Lundström informerade dels om hur man i ÖLBF generellt
arbetar, dels hur hon specifikt arbetar utifrån rollen som
folkhälsokommunikatör samt hur rollen formas.
Folkbildningen i länet har samverkansmöten i länsdelarna kallade FLS
(folkbildningens lokala samverkansgrupp). Dessa kan vara en bra
plattform för folkhälsoteamen att träffa representanter för
studieförbund och övrig folkbildning för diskussion om olika
samverkansinsatser. Kristin kommer att ta med sig frågan till ÖLBF:s
styrelse och redovisar vid kommande möten. Tills vidare deltar Kristin
i folkhälsoteamens möten.
6. Inför möte med specifika samverkansrådet den 31 januari
Ingmar Ångman informerade om dagordningen för mötet den 31
januari med det specifika samverkansrådet för folkhälsa. Fokusområde
vid mötet är Överenskommelse psykisk hälsa samt Psykisk hälsa barn
och unga.
7. Uppföljningsdag den 28 februari
Linnéa Hedkvist informerade om pågående arbete med
uppföljningskonferensen den 28 februari som genomförs av den
arbetsgrupp som utsetts av chefsgruppen. Dagen delas mellan två
målgrupper; länets folkhälsoarbetare under förmiddagen samt regionalt
samverkansråd, kc/rd-gruppen, förtroendevalda och tjänstepersoner i
styrgrupper m fl under eftermiddagen.
Under både för- och eftermiddag planeras en posterutställning med ett
exempel från resp parts samverkansplan som under särskilt utsatt tid
ska redovisas för deltagarna och ligga till grund för fortsatta
diskussioner under dagen. Arbetet med dessa posters genomförs av
Lisen Tang Kempe, Margareta Johansson och Kristin Lundström i
samarbete med kommunikatör från staben för hållbar utveckling. Resp
folkhälsoteam kontaktas för att komma överens om det material som
ska läggas in i postermallen.
Anna Jakobsson informerade om att planerna på att uppmärksamma
media inför uppföljningsdagen och att publikt förmedla vad som
genomförs inom ramen för överenskommelserna. Anna vill att resp
part återkopplar goda exempel till henne som kan ingå i denna
information.
8. Uppföljningsrapport 2019 samt verksamhetsplan 2020 till Kc/Rd
Ingmar Ångman informerade om de utkast till uppföljningsrapport resp
verksamhetsplan som han arbetat fram. Dessa diskuterades. Peter
Björklund framförde synpunkter på hur resurser i form av tjänster hos
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välfärd och folkhälsa beskrivs i förhållande till resurser i de olika
folkhälsoteamen. Ingmar tog med dessa för revidering av förslagen.

9. Övriga frågor
Mötesplats social hållbarhet

Linnea Hedkvist rapporterade från ett webbinarium den 23 januari
arrangerat av Mötesplats social hållbarhet där rapporten State of Health
in the EU presenterades och diskuterades. Bakom rapporten står EUkommissionen, OECD, European Observatory on Health Systems and
Policies. Vid seminariet diskuterade representanter från
Folkhälsomyndigheten, Region Östergötland, Socialstyrelsen och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med EUkommissionen och OECD vad rapportens resultat innebär för den
svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i
Sverige.
Första inbjudan till Mötesplatsens årliga konferens den 12-13 maj i
Örebro har nu skickats ut. Tema för konferensen är Människan, mötet
och platsen – socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen
Driv och hinder under dagens möte
Driv:
Bra samtalsklimat
Intressanta frågor
Balans i dagordningen
Konstruktivt och
lösningsfokuserat

Hinder:
Mötet går för långsamt
Punkten laget runt bör
förberedas. Kan lätt sväva ut
Vi bör vända på dagordningen
Vi bör tydliggöra beslut resp
information och diskussion

Linnea Hedkvist
Utvecklingsledare folkhälsa
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