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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2021-03-26 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 26 mars 2021 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling (punkt 10- ) 

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  

Marie Cesares Olsson, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 2 

Lena Uvhagen, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

Fredrik Söderqvist, forskningsledare folkhälsa Universitetssjukvårdens forskningscentrum 

(UFC), punkt 5    

Kristina Arnrup, verksamhetschef Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), punkt 5    

Hanna Turesson Bernehed, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 10 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2021-02-01 lades till handlingarna. 

 

2. Föräldraskapsstöd samt representation i den strategiska arbetsgruppen 

från chefsgrupp folkhälsa 

Marie Cesares Olsson informerade om samverkan kring föräldraskapsstöd i 

Örebro län, dels historik, dels pågående arbete och organisation. Sedan 2018 

finns en strategisk arbetsgrupp för föräldraskapsstödsutveckling bestående av 

representanter från Region Örebro län, Socialtjänst, förskola/skola samt 

länsstyrelsen. Uppdraget för arbetsgruppen är att följa upp överens-

kommelsen  om samverkan kring familjecentraler, anordna mötesplatser för 
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lärande och erfarenhetsutbyte, sammanställa utdata från familjecentraler, vid 

behov diskussioner om start av nya familjecentraler, samordna utvecklingen 

av föräldraskapsstödjande program i länet samt att stimulera utvecklingen av 

stödjande organisation för föräldraskapsstöd på lokal nivå. Arbetsgruppen vill 

nu att chefsgrupp folkhälsa utser en gemensam representant i gruppen.  

 

Mål för föräldraskapsstödsarbetet under 2019-2021 är att det i länets alla 

kommuner ska finnas en stödjande organisation för föräldraskapsstödsarbetet, 

att alla föräldrar har tillgång till ett evidensbaserat/strukturerat föräldraskaps-

stödsprogram samt att vidmakthålla och stärka familjecentralernas kvalité.  

Kopplat till den strategiska arbetsgruppen finns ett antal nätverk och 

arbetsgrupper som stödjer pågående insatser och ett antal utvecklingsområden 

planeras.  

 

Chefsgruppen diskuterade det redovisade arbetet och beslutade att utse Peter 

Björklund som representant i den strategiska arbetsgruppen.  

 

De bilder som visades finns i Projify. 

 

3. Sammanslagning av styrgrupper för Nära vård och Psykisk hälsa, 

representation från chefsgrupp folkhälsa  

Ingmar informerade om pågående diskussioner om en sammanslagning av 

styrgrupperna för psykisk hälsa och Nära vård. Inför beslut avvaktar man den 

nya organisationen för regionens hälso- och sjukvård.  Arbete pågår med att 

ta fram en målbild för Nära vård-omställningen samt diskussioner om 

kopplingen mellan lokal arbetsgrupp (LAG) suicid och styrgrupp psykisk 

hälsa.  I den nya styrgruppen bör det finnas representant från chefsgrupp 

folkhälsa för att bevaka det hälsofrämjande perspektivet. Kristin är sedan 

tidigare utsedd representant i styrgrupp Psykisk hälsa. Arbetet är relativt 

omfattande med uppskattningsvis månadsvisa möten. Beslut bör tas vid 

kommande chefsgruppsmöte. 

 

4. Insatsområde åldrande med livskvalitet, beslut om aktiviteter i 

samverkan 

Med utgångspunkt från chefsgruppens workshop om aktivitetsområden inom 

insatsområdet åldrande med livskvalitet som genomfördes den 1 februari 

2021 presenterade Lena Uvhagen ett förslag från arbetsutskottet. Förslaget 

innebär följande: 

 Chefsgruppen initierar inget länsgemensamt operativt arbete i 

nuläget, det lokala arbetet är utgångspunkten för fortsatt arbete vilket   

kan ändras på sikt 
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 Tre frågor ses som tydligt gemensamma, där regionalt stöd och 

samordning är viktigt: 

- Sammanställning, uppföljning och utvärdering kring pågående och 

initierade insatser 

- Behovsanalyser och kunskapssammanställningar  

- Statistik och analys 

 Kopplat till ovanstående behöver regionen definiera sin roll vilken 

utgår från roll- och uppdragsbeskrivningen för utvecklingsledare 

folkhälsa samt vilket stöd som kan erbjudas 

 Ett kommande utvecklingsarbete och kunskapslyft kring 

hälsofrämjande och förebyggande arbete i God och nära vård kan 

tillkomma som en gemensam fråga 

 

Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget.  

 

De bilder som visades finns i Projify. 

 

5. Besök av Fredrik Söderqvist, ny forskningsledare folkhälsa UFC     

Universitetssjukvårdens forskningscentrum.  

Fredrik Söderqvist och Kristina Arnrup från UFC presenterade sig.  

Fredrik berättade om den nya rollen som forskningsledare folkhälsa som är en 

satsning för att akademisera folkhälsoarbetet med förankring i såväl strategi 

för klinisk forskning och innovation som den regionala utvecklingsstrategin 

för Region Örebro län. I uppdraget ingår att bevaka, stödja och stimulera 

folkhälsovetenskaplig forskning, utveckla samverkan mellan olika funktioner 

inom området, undervisa och handleda samt bedriva forskning.  

 

När det gäller den egna forskningen berättade Fredrik om utveckling och 

testning av en ny metod för att främja psykiskt välbefinnande bland elever i 

svensk gymnasieskola, den så kallade SIM-metoden samt att det planeras 

forskning utifrån de riktade hälsosamtalen i socioekonomiskt utsatta delar av 

länet (Hällefors och Ljusnarsberg). 

 

De bilder som visades finns i Projify. 

 

6. Reviderad sammanställning av arbetsgrupper och nätverk 

Linnea presenterade en uppdaterad version av sammanställningen av 

arbetsgrupper och nätverk som är kopplade till chefsgrupp folkhälsa. 

Diskussioner fördes om vilka grupper och nätverk som är relevanta att ta med 

i sammanställningen.  

Chefsgruppen beslutade att ge Linnea i uppdrag att revidera efter inspel under 

mötet och sedan skicka ut sammanställningen till chefsgruppen för fortsatt 

https://www.simsweden.se/


 

4 (6) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

översyn.  

 

7. Möte med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 5 februari  

Ingmar rapporterade från mötet med det specifika samverkansrådet för 

folkhälsa den 5 februari. Mötets tema var 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? Medverkande var 

Margareta Johansson och Erik Hellmén från RF-SISU samt Marie Cesares 

Olsson från Välfärd och folkhälsa. Vidare diskuterades också prioriterade 

aktivitetsområden folkhälsa Örebro län utifrån överenskommelserna, 

uppföljningsdag 2021 samt sociala och folkhälsokonsekvenser Covid 19.  

 

Chefsgruppen diskuterade möjliga teman för kommande möten och förslog 

redovisning av TSI och TABB för att visa på samverkan både lokalt och 

regionalt.  

Önskemål fanns också om att dagordningarna till specifika samverkansrådet 

ska skickas ut i förväg till chefsgruppen för att underlätta lokal input.  

 

8. Kunskapslyft folkhälsa, förslag från  arbetsgrupp 

Linnea presenterade arbetsgruppens förslag till innehåll i Kunskapslyft 

folkhälsa under 2021-22. Förslaget innehåller tre delar: 

1. Pågående utbildningsdagar utvärdering där dag 2 genomförs den 19 maj. 

2. Skapa ett Forum för utvärdering i samverkan där syftet är att  

lyfta aktuella insatser, planera och göra utvärdering, lokalt, regionalt och 

tillsammans. Start efter sommaren 2021 då vi gemensamt lägger upp 

mötesstruktur, omfattning mm 

3. Separata föreläsningar om samverkanskompetens i utbildningssyfte 

 

Chefsgruppen beslutade i enlighet med arbetsgruppens förslag  

 

9. Uppföljningsdag 2021, från arbetsgrupp 

Linnea presenterade förslag från arbetsgruppen med inriktning inför 

uppföljningsdag 2022: 

 Dagen genomförs efter sommaren 2021 för att möjliggöra fysiskt 

möte. Plan B är ett digitalt möte.  

 Målgruppen är folkhälsoteamen i länet, tjänstepersoner inom  

regionen och länsstyrelsen som arbetar med folkhälsa och social 

hållbarhet, politiker och tjänstepersoner i styr- och ledningsfunktion 

för folkhälsoarbetet samt styrelserna i  ÖLBF och RF-SISU 

 Innehållet föreslås som diskussion om resultatet från 

uppföljningsdagen 2020, redovisning av genomförda och/eller 

pågående aktiviteter i samverkansplanerna, folkhälsa och Covid-19 

samt fokus på insatser för psykisk hälsa utifrån ett främjande och 
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förebyggande perspektiv.  

 

Chefsgruppen beslutade att ge arbetsgruppen uppdrag att fortsätta arbetet i 

enlighet med den föreslagna inriktningen.  

 

10. Rapporter  

Första linjen psykisk hälsa barn och unga  

Hanna Turesson Bernehed informerade om pågående arbete att med stöd av 

arbetssättet tjänstedesign undersöka hur första linjen psykisk hälsa barn och 

unga kan utvecklas. Semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med 46 

unga i åldern 12-23 där de flesta är 18-19 år. Av de intervjuade, som är 

spridda över hela länet och med olika intressen och bakgrund, är majoriteten 

tjejer. Arbetet ska ge ett underlag som ska analyseras och användas i 

utvecklingsarbeten inom både primärvård och psykiatrin.  En 

sammanställning och återkoppling av resultaten kommer att ges till 

ungdomarna. I slutet av april görs återkoppling till berörda politiska  

beredningar för diskussion om ytterligare intervjuer och undersökningar.  

 

 Förstudie barnfattigdom 

Linnea informerade om att projektet Förstudie barnfattigdom i Örebro län 

startar den 1 april och att en projektledare på 40% under ett år, Maria 

Lindborg,  rekryterats genom tjänsteköp från Örebro kommun. Projektet ägs 

och drivs av Välfärd och folkhälsa.  

 

Pågående ansökningar 

Margareta informerade om att RF-SISU lämnat in  en ansökan till Delmos för 

fortsatt arbete och samverkan med Örebro kommun, Region Örebro län m fl i 

mötesplats VOX Örebro. Ansökningar i Cherriesprojektet 

Cecilia informerade om att man i västra länsdelen beviljats medel för fortsatt 

arbete med TSI, tidiga och samordnade insatser. Medel har erhållits från 

MUCF för fortsatt arbete med ungas delaktighet. Interna ansökningar har 

gjorts för sommarlovsaktiviteter samt Ungdomens hus i Karlskoga.  

Katrin informerade om att Örebro kommun lämnat in en ansökan till Delmos 

om 5,2 miljoner för fortsatt DELMOS-arbete enligt tidigare beviljad ansökan, 

bl a Lov Örebro, Borta bra men hemma bäst, Yrkesspår och Ungdomspoolen.  

Annika informerade om att södra länsdelen beviljats medel för fortsatt arbete 

med TSI, tidiga och samordnade insatser.  

 

  Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 till KC/RD  

Ingmar informerade om den verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 

2021som lämnats in till kommunchefs- och regiondirektörsgruppen. 
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Dokumenten avser det specifika samverkansrådet för folkhälsa och 

chefsgrupp folkhälsa.  

Chefsgruppen beslutade att lägga informationen med godkännande till 

handlingarna.  

 

 Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den regionala 

samverkansstrukturen och regionens politiska organisation lades till 

handlingarna. 

 

11. Övriga frågor 

Healthy Cities Sverige 

Linnea informerade om att diskussion pågår om Region Örebro län ska 

ansöka om medlemskap i föreningen Healthy Cities Sverige. Regionrådet 

Bechet Barsom och Linnea har deltagit som observatörer vid föreningens 

årsmöte den 18-19 mars 2021.  

 
Ny förvaltningsorganisation Karlskoga kommun 

Cecilia informerade om ny förvaltningsorganisation i Karlskoga kommun 

från och med den 1 april 2021. Tidigare folkhälsoförvaltning och 

samhällsbyggnadsförvaltning slås samman i en ny förvaltning. Översyn av 

folkhälsoverksamhetens placering inom kommunorganisationen ska 

genomföras.  

 

12. Driv och hinder under dagens möte 

 

Driv:                                            

Intressanta och komplexa frågor 

Bra externa presentationer och samtal 

Bra pauser – tillräckligt 

Bra med deltagande från UFC 

Bra variation 

Stor delaktighet 

Bra dagordningar – hjälper till i 

förberedelser 

 

 

Hinder: 

Rörelsepauser skulle behövas 

Alla kunde inte delta hela tiden 

 

  

 
 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

https://www.healthycities.se/

