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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2021-02-01 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 1 februari 2021 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling  

Katrin Larsson, hållbarhetschef Örebro kommun  

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef södra länsdelen 

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen  

Peter Björklund, folkhälsochef norra länsdelen 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Helena Sundberg, integrationssamordnare staben för hållbar utveckling, punkt 2 

Chadi Jaber, kulturkommunikatör tolk- och översättarservice, punkt 2 

Lena Uvhagen, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2020-12-10 lades till handlingarna. 

 

2. Kulturdialog genom tolk 

Helena Sundberg och Chadi Jaber informerade om projektet 

Kulturdialog genom tolk som genomförs i samverkan med Borlänge 

kommuns tolkförmedling och Linnéuniversitetet. Projektet finansieras 

med medel från  Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och 

pågår under perioden mars 2020 – juni 2022.  

 

Projektets övergripande mål är: 

 målgruppen/nyanlända ska få redskap att hantera sin nya 

tillvaro, få tillgång till ett välfungerande mottagande, 

samhällsservice och rättssäkra likvärdiga möten med 
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offentliganställda, samt att offentliganställda upplever att deras 

arbete är rättssäkert och likvärdigt i möten med nyanlända. 

 Ge möjlighet för olika samhällsaktörer inklusive nyanlända att 

ta del av insatsen och att upplägget formaliseras genom 

kursplaner för de tolkar som ska utbildas samt metodstöd för 

tolkarna att använda i dialogföreläsningarna.  

 Insatsen i framtiden förmedlas av offentligt drivna 

tolkförmedlingar. 

 

Målgrupp 

• Tredjelandsmedborgare (dvs personer som inte har ett 

medborgaskap i ett EU-land). Nås främst genom föreläsningar 

på SFI-utbildningar. Kan bli aktuellt med föreläsningar inom 

andra områden t.ex. gymnasiets språkintroduktionsprogram. 

• Kundverksamheter. 

 

Projektet har hittills genomfört 77 dialogföreläsningar för 

kundverksamheter varav 52 i Örebro län. För tredjelandsmedborgare 

har 156 dialogföreläsningar genomförts, varav 104 i Örebro län. Planer 

finns också på att arrangera 3 kundkonferenser i Örebro. Syftet med 

dessa är att nå ytterligare kunder med projektets insatser.  

Fråga uppkom om olika aktörer i civila samhället eller andra 

verksamheter/organisationer utanför kommun eller region kan vara 

målgrupp: svaret på detta är ja. Finns intresse för en dialogföreläsning 

kontakta Helena S.  

 

Följeforskning för att utvärdera föreläsningarnas effekt genomförs av 

Linnéuniversitetet genom observation av föreläsningar, 

fokusgruppsintervjuer med föreläsningsdeltagare och 

kulturkommunikatörer. 

 

De bilder som visades finns i Projify. 

 

3. Aktivitetsområden i samverkan  
En sammanställning av insatsområden och aktivitetsområden med 

effekter och till områdena kopplade arbetsgrupper diskuterades.  

Ingmar lyfte frågan om chefsgruppen för folkhälsa bör utse 

representant till den strategiska arbetsgruppen för föräldraskapsstöd. 

En fråga lyftes också om antalet olika grupper inom 

föräldraskapsstödsområdet och om det finns risk för dubbelarbete.  

Chefsgruppen beslutade att till nästa möte bjuda in Marie Cesares 

Olsson för fortsatt diskussion.  
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4. Aktivitetsområdet Åldrande med livskvalitet 

Inom ramen för aktivitetsområdet Kvalitets- och utvecklingsarbete 

förebyggande/främjande hälsosamt åldrande, fyra hörnpelare ledde Lena 

Uvhagen en workshop där målet var att komma fram till olika aktiviteter i 

samverkan. Inför mötet hade en inventering av pågående insatser i länet 

genomförts som Lena  presenterade. Gemensamma områden som kan skönjas 

är statistik/epidemiologiska underlag, seniormässa/Seniorfestival/Balansera 

mera, praktiska arbeten: Seniorkraft, Seniorpuls, Idrott för äldre…, MHFA, 

kunskapshöjande insatser samt samordning och samverkan kring äldrefrågor i 

länsdelarna i olika typer av grupperingar.  

 

Två grupparbeten genomfördes: 

1. Vad innebär kvalitets- och utvecklingsarbete i samverkan? Vad ska det 

leda till?  

2. Vad skulle kunna stärka det lokala arbetet? Utifrån Vad är kvalitets- och 

utvecklingsarbete i samverkan, samverkansplanerna och Vad vill vi ha ut 

av ett gemensamt arbete? 

 

Chefsgruppen beslutade att ge Lena och Linnea i uppdrag att sammanställa 

anteckningarna från och resultaten av workshopen för fortsatta diskussioner 

vid nästa möte. Folkhälsocheferna ombads att ta hem frågorna till sina team. 

Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta fram ett förslag till aktiviteter till nästa 

möte.  

 

De bilder som visades finns i Projify. 

 

5. Inför möte med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 5 februari 

Kommande möte med det specifika samverkansrådet hålls den 5 

februari. Mötets tema är Rörelse och fysisk aktivitet  genom hela livet 

och dess betydelse för en god, jämlik och jämställd hälsa. Hur stärker 

vi gemensamt samverkan inom detta område? Arbetet med fysisk 

aktivitet för personer med funktionsnedsättning kommer också att tas 

upp. Temadiskussionerna kommer att ledas av Margareta Johansson 

och Erik Hellmén från RF-SISU som gärna tar emot input till mötet.  

 

Chefsgrupp folkhälsa lade informationen med godkännande till 

handlingarna.  

 

6. Rapporter  

Från arbetsgrupp sociala och folkhälsokonsekvenser av Covid19 
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Linnea rapporterade från arbetsgruppens möte och den rapport om sociala och 

folkhälsokonsekvenser av Covid19 som tagits fram och som nu kommer att 

layoutas. Arbetsgruppen har också tagit fram en lista över olika grupperingar 

av tjänstepersoner och förtroendevalda som kan vara målgrupper för att 

presentera materialet.  

Arbetsgruppen förslår att den får i uppdrag att ta fram ett 

presentationsmaterial utifrån rapporten som kan användas vid fortsatt 

kommunikation. Arbetsgruppen föreslår också att man fortsätter att bevaka 

frågan samt återkommer när det är dags för att ta fram ytterligare rapport.  

 

Chefsgrupp folkhälsa beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag.  

  

Ny organisation hälso- och sjukvården RÖL 

Ingmar informerade om pågående översyn av hälso- och 

sjukvårdsorganisation inom Region Örebro län. Hittillsvarande sju 

områden omvandlas till fyra; Nära vård, Psykiatri, Forskning och 

utveckling samt Specialiserad vård.  

Befintliga närsjukvårdområden kommer att ingå i Nära vård. 

Ambitionen är att värna arbetet lokalt samt i länsdelarna. Den nya 

organisationen beräknas träda ikraft den 1 september 2021.  

 

 Pågående ansökningar 

Katrin rapporterade att man inom ramen för Delmos nationella nätverk 

för 32 kommuner för att minska och motverka segregation kommer att 

få möjlighet att ansöka om 5 miljoner kronor för fortsatt arbete under 

2021/22.  

 

Margareta rapporterade att man räknar med fortsatta bidrag från 

Delmos för insatser mot segregation i Varberga-Oxhagen. 

 

Annika rapporterade att södra länsdelen tillsammans med norra 

länsdelen erhållit medel från länsstyrelsen för arbete med våld i nära 

relationer.  

 

Ingmar rapporterade att det inom ramen för projekt Cherries finns möjlighet 

för verksamheter i västra länsdelen att ansöka om medel utifrån ”call for 

solution”.  

 

Cecilia rapporterade att TSI-projekten i länet förlängts och kommer att erhålla 

fortsatta medel från Socialstyrelsen och Skolverket.  
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Linnea rapporterade att arbetet med en förstudie för att minska barnfattigdom 

i Örebro län har startat och att man i projektet tittar på möjligheter att  söka 

medel för olika typer av insatser.  

 

 Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den 

regionala samverkansstrukturen och regionens politiska organisation 

lades till handlingarna. 

 

7. Övriga frågor 

Ny hemsida Region Örebro län  

Ingmar och Linnea informerade om regionens nya hemsida nu ligger 

ute. Synpunkter på användbarhet och innehåll tas gärna emot. 

 

Huskurer för psykisk hälsa 

Linnea informerade om Huskurer för psykisk hälsa som är ett initiativ 

från Uppdrag psykisk hälsa och som presenterar fem huskurer som 

beskriver hur man kan stärka sig själv med enkla knep. Samtliga 

huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående. 

Forskningsledare Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) 

Ingmar informerade om att UFC skapat en ny tjänst som 

forskningsledare folkhälsa och att man anställt Fredrik Söderqvist, 

tidigare Region Västmanland. Chefsgruppen beslutade att bjuda in 

Fredrik till nästa möte.  

 

Ingmar informerade om att ny forskningsledare för Nära vård blir Ylva 

Nilsagård.  

 

8. Driv och hinder under dagens möte 

 

Driv:                                            

Bra teknik med breakoutrooms 

Bra innehåll. 

Bra med diskussion i breakout rooms   

Bra uppstyrt och väl förberett möte. 

Bra genomgångar av Lena och Linnea 

Bra med två raster 

 

Hinder: 

Lång tid för skärm 

Jobbigt med allt sittande. Men får ta 

eget ansvar för att stå. 

Saknar sociala kringsnacket 

 

  

 

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/huskurer-for-psykisk-halsa/

