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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2020-04-01 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 20 mars 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 

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen (via Skype) 

Peter Björklund, folkhälsochef norra länsdelen 

Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa Region Örebro län 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2020-01-24 lades till handlingarna. 

 

2. Information om Överenskommelse 2020, insatser inom området 

psykisk hälsa samt medel för att stärka det suicidpreventiva 

arbetet på lokal och regional nivå  

Johanna Häll, Gun Loiske och Ida Broman informerade om arbetet 

med att ta fram en läns- och regionövergripande handlingsplan för 

psykisk hälsa. Bakgrunden är överenskommelser 2015-2018 mellan 

staten och SKR samt utifrån överenskommelsen 2019 de särskilda 

länsgemensamma medel på 7,8 miljoner kronor som utbetalats till 

Region Örebro län och välfärd och folkhälsa för att stärka samverkan 

för personer med behov av insatser från flera huvudmän. Utöver detta 

har även 1 miljon kronor i länsgemensamma medel delats ut 2019 för 

att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka 

brukarmedverkan i kommuner och landsting. Ytterligare medel har 

beslutats och kommer att delas ut för 2020.  

För att kartlägga nuläget och undersöka behov som dessa medel kan 

riktas mot har sedan hösten 2019 ett processarbete genomförts med ett 

stort antal möten och workshops. Identifierade områden att arbeta 
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vidare med är strategisk samverkansledning och  gemensam 

handlingsplan, processledningsteam, stöd till samverkan, samverkan 

mobila team, samverkan vuxna och äldre samt samverkan barn och 

unga 

 

Hittills beslutade aktiviteter inom ramen för de länsgemensamma 

medlen är att inom ramen för strategisk samverkan ta fram en 

gemensam handlingsplan samt att bygga upp kompetens inom området 

tjänstedesign. Övriga områden är processtöd för implementering av 

hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning för psykisk hälsa, gemensam 

planeringsprocess för SIP, samordnad informationstjänst, utveckla 

Maria Ungdom i länet, följeforskning kring TABB (Tillsammans för 

alla barns bästa i Örebro län), förstärka nuvarande BPSD –team 

(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) med en 

psykiatrisköterska och göra teamet länsövergripande.  

 

En struktur för en gemensam handlingsplan ska tas fram som även 

inbegriper suicidprevention. Inspiration är Västra Götalandsregionens 

handlingsplan Psykisk hälsa. Strukturen utgår från SKR:s Kraftsamling för 

psykisk hälsa.  

I handlingsplanen ingår en genomförandeplan med aktiviteter och 

finansiering som också ska fungera som underlag för uppföljning.  

 

När det gäller suicidprevention diskuteras huruvida det ska utgöra ett 

område för en egen lokal arbetsgrupp inom hälso- och sjukvårdens 

kunskapsstyrning för psykisk hälsa. I så fall finns behov av kommunala 

representanter i arbetsgruppen. Det finns behov av att knyta de 

länsdelsvisa folkhälsoteamen till det suicidförebyggande arbetet, likaså 

det civila samhället.  

 

De bilder som visades under presentationen finns i Projify. 

Mer information om det pågående arbetet kommer att ges vid 

kommande möten.  

 

 

3. Information om projekt CROSS – Civilsamhälle och Regionens 

Offentliga aktörer i Samverkan kring Samhällsutmaningar 

Lena Uvhagen informerade om arbetet med ansökan till Vinnova inom 

ramen för utlysning utmaningsdriven innovation (UDI).  

Medel kan sökas för samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att 

lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 

2030. Aktuell ansökan avser medel till ett samverkansprojekt CROSS 

som bygger på tidigare genomförd förstudie i västra länsdelen.  

Planerad projekttid är två år med start september 2020. Ingmar 

Ångman är projektägare och projektparter är från kommunerna 

Askersund, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Nora och Ljusnarsberg. Från 

Region Örebro län regional utveckling och från  hälso- och sjukvården 

vårdcentralerna i ovanstående kommuner. Från civila samhället deltar 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/psykisk-halsa/handlingsplan-psykisk-halsa/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/
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Möckelnföreningarna i Karlskoga/Degerfors och sedan kommer  

civilsamhället i deltagande kommuner att kopplas på efter hand.  

 

Projektets mål är att skapa en ny form av samverkan mellan offentlig 

sektor och civilsamhälle kring välfärdsluckor som utgår från 

medborgarnas behov. Samverkansformen ska anpassas efter lokala 

behov och förutsättningar samt göras generaliserbar. Elva delmål har 

tagits fram samt även tidplan och plan för finansiering. Totalt omfattar 

budgeten ca 8,3 miljoner kronor. Ansökan sker senast den 31 mars. 

Beslut om medel tas före sommaren 2020 

 

De bilder som visades under presentationen finns i Projify  

 

4. Uppföljning av Uppföljningsdag 28 februari 

Linnea Hedkvist informerade om den arbetsgrupp som planerade 

uppföljningsdagen den 28 februari nu sammanställt de synpunkter som 

och svar som kom in via Menti både under för – och eftermiddagen 

gruppdiskussioner. Arbetsgruppen hade valt att göra sammanställning 

transparent för att chefsgruppen ska kunna se fördelning av svar inom 

olika temaområden. De mest förekommande synpunkterna fanns inom 

områdena samverkan, samsyn, gemensamt arbete, kunskapsutveckling, 

styrning och ledning 

Chefsgruppen uppfattning var efter diskussion att sammanställningen 

inför redovisning i det specifika samverkansrådet ska ”trattas ner” 

ytterligare och gav Linnea i uppdrag att genomföra detta. 

 

Sammanställningarna finns i Projify likaså de svar som inkommit i den 

efterföljande utvärderingen av uppföljningsdagen.  

 

 

5. Uppföljning av processmöten samverkan 

Anna Jakobsson rapporterade från de två processmöten som 

genomförts med chefsgrupp för folkhälsa och som resulterat i tre 

handlingsplaner: handlingsplan mailkultur, handlingsplan nyfikenhet 

och delaktighet på/i varandra och på varandras uppdrag och 

kompetenser samt handlingsplan samverkan.  

 

I handlingsplan samverkan föreslår arbetsgruppen ett omtag med 

samverkansplanerna inför 2021. Chefsgruppen diskuterade förslaget 

och beslutade dels att arbetet med samverkansplanerna ska 

kompletteras med de synpunkter som framkom under 

uppföljningsdagen den 28 februari, dels att ett gemensamt dokument 

som beskriver processen framåt  (vad, inte hur) ska tas fram till 

chefsgruppsmötet den 5 juni. Detta kan sedan förankras i kc/rd-

gruppen och bli innehållet i den verksamhetsplan som årligen ska 

lämnas in till denna grupp.  

En arbetsgrupp utsågs bestående av Peter Björklund, Cecilia Ljung, 

Annika Karlsson Juliussen, representant från Örebro kommun samt 

Linnea Hedkvist.  
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Med utgångspunkt från handlingsplan mailkultur hade Anna Jakobsson 

utarbetat ett förslag till mailkultur. Efter diskussion beslutade 

chefsgruppen att förslaget ska tas som rekommendation i fortsatt 

mejlväxling. Beträffande förslag till mer inspirerande chefsmöte 

folkhälsa så hade arbetsutskottet till dagens möte disponerat om 

dagordningen och att förändringen därmed fortlöpande kan utvärderas.  

 

6. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 24 

april 

Ingmar Ångman informerade om att temat för mötet kommer att bli det 

prioriterade insatsområdet i handlingsplan för god, jämlik och 

jämställd hälsa, Inkluderande arbetsliv. Mötet ska hålla hos Stiftelsen 

Activa och innehålla presentationer från Stiftelsen Activa, länets 

finansiella samordningsförbund samt från arbetsmarknad och 

utbildning om handlingsplan kompetensförsörjning.  

Dessutom kommer fokus också att läggas på vad som framkom under 

uppföljningsdagen den 28 februari.  

Chefsgruppen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

! Kommentar från sekreteraren: Mötet med specifika samverkansrådet 

för folkhälsa den 24 april är inställt. Nästa ordinarie möte hålls den 11 

september.  

 

7. Förslag Kunskapslyft 2020 
Margareta Johansson och Linnéa Hedkvist informerade om förslaget som 

arbetsgruppen för Kunskapslyft tagit fram och som innebär två spår för 

kunskaps- och kompetensutveckling 2020. Förslaget bygger på de 

kompetens- och utvecklingsbehov som länets folkhälsopersonal angav vid 

uppföljningsdagen den 28 februari.  

 

Det första spåret innebär att en heldag anordnas under hösten som inriktas på 

”Utvärdering – från ax till limpa” och som innefattar områdena nuläge – 

analys – orsaksinventering – målsättning – insatser – uppföljning – 

utvärdering – implementering. Målgruppen är personal i länsdelarnas 

folkhälsoteam, RF-SISU, ÖLBF, välfärd och folkhälsa, staben för hållbar 

utveckling samt även inbjudan till, berörd personal hos länsstyrelsen, övriga 

områden inom regional utveckling och kommuner.  Heldagen genomförs av 

statistikgruppen.  

 

Det andra spåret handlar om att genomföra ett utvecklingsarbete inom 

området ”Samverkanskompetens”. Utöver folkhälsopersonalen i länet kan 

samverkan ske med andra pågående projekt och processer, t ex psykisk hälsa 

och TABB. Förslaget är att arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta arbetet 

med att ta fram ett förslag till hur och när detta kan genomföras.  

 

Arbetsgruppen fick i uppdrag att återkomma med budget för de två spåren. 

Förslaget finns i Projify.  
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Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget.  

 

8.  Rapporter 

 

Vårdriktlinjer för fysisk aktivitet på recept 

Anna Jakobsson informerade om att vårdriktlinjer för fysisk aktivitet 

på recept nu tas fram. Läggs in i Projify så snart de är klara.  

 

Inom hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningssystem och lokal 

programgrupp levnadsvanor görs en översyn av modellen fysisk 

aktivitet på recept (FaR).  Bl a ses roller och ansvar mellan hälso- och 

sjukvården och RF-SISU över. 

 

Margareta Johansson informerade om att en ny modell för samverkan 

mellan psykiatrin, hälso- och sjukvården och RF-SISU tas fram och 

blir en bilaga i samverkansplanen för Region Örebro län och RF-SISU.   

 

Pågående ansökningar 

Örebro kommun ansöker hos Vinnova för ett projekt med fokus på 

rehabiliterande arbetssätt.  

 

RF-SISU ansöker hos Jämställdhetsmyndigheten för ett 

pärlbandsprojekt med fokus på våldsprevention bland pojkar som 

idrottar och/eller som är i flykt.  

 

Västra länsdelen arbetar med ett Arvsfondsprojekt som handlar om 

folkhälso- och brottsförebyggande arbete och mötesplatser för unga.  

 

Linnea Hedkvist informerade om status vad gäller ansökan om medel 

för att genomföra World Value Survey Migrant. Frågan diskuteras fn 

med länsstyrelsen och arbetsmarknad och utbildning inom regional 

utveckling.  

 

Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den 

regionala samverkansstrukturen och regionens politiska organisation 

lades till handlingarna. 

 

9. Möten hösten  2020 
Chefsgruppen beslutade att höstens möten hålls: 

26 augusti kl 13.15 – 16.15 

13 oktober kl 14.00 – 16.30 

16 oktober eftermiddag (gemensamt möte med chefsgrupp för social välfärd 

samt vård och omsorg) 

 10 december kl 8.30 – 16.00 

 

 Teman för resp möte diskuteras vid nästa chefsgrupp.  
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10. Övrigt 

Driv och hinder under dagens möte 

 

Driv: Hinder: 

Digitala möjligheter 

Hunnit med  

Förändrad dagordning 

Fysiskt möte 

Coronan splittrar 

Tekniken 

  

 

 

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 


