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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2021-06-03 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 3 juni 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 (kl 13-14) 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Johanna Häll, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 2 

Ida Broman, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 3 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2021-03-26 lades till handlingarna. 

 

2. Länsdelsresurs psykisk hälsa  

Johanna Häll informerade om att det inom ramen för länsgemensamma medel 

för samsjuklighet föreslås att varje länsdel ska tilldelas medel för en 

länsdelsresurs psykisk hälsa under två år. Bakgrunden är att det har framförts 

behov av resurser länsdelsvis för genomförande av handlingsplanen psykisk 

hälsa. I norra länsdelen finns en gemensam resurs för samordning och 

utveckling vilket visat sig vara en framgångsfaktor. Ett likartat arbetssätt i 

hela länet eftersträvas. Förutsättningarna är dock olika varför varje länsdel 

själva beslutar hur dessa medel ska användas. 

En uppdragsbeskrivning är under framtagande. Beslut om att tilldela medel,  

avsätta 500 tkr per länsdel år 2021 och 2022  har tagits i chefsgrupp för social 

välfärd samt vård och omsorg den 16 april.  

Johanna har träffat samverkansledarna och frågan kommer upp som ett 
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ärende i resp länsdelsgrupp innan sommaren. Tanken är att resursen, vars 

innehåll ska beslutas av resp länsdelsgrupp, ska hålla ihop arbetet i resp 

länsdel utifrån behov.  

 

Chefsgruppen diskuterade hur denna fråga har kopplats till 

folkhälsoöverenskommelserna och till chefsgrupp folkhälsa.  

 

Linnea informerade om att det kommit en fråga från Örebro kommun om 

kompetensutveckling genom materialet Psyk E Bas som finns i olika 

versioner. Frågan är om det finns intresse för hela länet att köpa in materialet. 

Johanna Häll tar med sig frågan till nätverket för funktionshinderscheferna 

för att undersöka intresset där samt till den lokala arbetsgruppen för suicid.  

 

3. YAM – Youth Aware of Mental health – beslut om pilotprojekt 

Ida Broman rapporterade om den uppdaterade förstudierapport som 

arbetsgruppen för YAM nu tagit fram samt hur processen sett ut hittills. 

Rapporten innehåller beskrivning av arbetsgruppens uppdrag, bakgrund, 

innehåll i förstudien, förslag till implementering av YAM samt 

omvärldsbevakning YAM.   

Arbetsgruppen föreslår att ett pilotprojekt ska dras igång och innebär att 

programmet genomförs i årskurs 8 under två år.  

Finansiering, som uppskattas till ca 2,61 mkr för två år, sker via regionala 

suicidpreventionsmedel och innefattar samordnarlöner för länsdelarna och 

regionalt, elevhäften och lektionsmaterial, utbildningskostnad för 

instruktörer, kringkostnader samt instruktörslön. Beslut om att avsätta medel 

har tagits i chefsgrupp för social välfärd samt vård och omsorg den 28 maj.   

 

En sammanställning av klasser och elever i åk 8 i Örebro län under hösten 

2020 visade att det totalt fanns 132 klasser med 3389 elever. Detta skulle 

kräva 660 lektionstillfällen av YAM (5 tillfällen per klass).  

En ej bindande intresseanmälan skickades ut till länets högstadieskolor i 

början av 2021. I dagsläget har 10 skolor anmält sig eller visat intresse. Alla 

skolor som är intresserade kan delta.  

En inventering av tänkbara instruktörer pågår och en instruktörsutbildning är 

preliminärbokad till november 2021. Förutsättningarna är att instruktörerna 

får frigöra tid för att genomföra YAM-lektioner om ca 40 timmar per termin.   

Samverkan kring instruktörer sker inom respektive länsdel.  

YAM-lektionerna beräknas starta i aktuella skolor i januari 2022. 

 

Under diskussionen framkom följande synpunkter: 

- Bra om arbetet kan kopplas till arbete med första linjen för barn och unga 

- Viktigt att samordna med kommande länsdelsresurser för psykisk hälsa 

 

Chefsgrupp folkhälsa beslutade att ställa sig bakom förslag om genomförande 

av tvåårigt pilotprojekt gällande YAM i Örebro län 
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Förstudierapporten och de bilder som visades finns i Projify.  

 

4. Länsövergripande processledare lokalt suicidförebyggande arbete  

Ingmar informerade om att en funktion som processtödjare suicidprevention 

ska rekryteras. Syftet är att intensifiera arbetet med suicidprevention genom 

att bistå länets kommuner i det suicidpreventiva arbetet, samt att praktiskt 

stödja länsövergripande insatser. Uppdraget handlar om att utveckla 

kunskapsunderlag för kommunalt suicidpreventivt arbete,  bevaka 

uppdateringar av rutiner och riktlinjer, bistå kommuner i att skriva 

handlingsplaner för suicidprevention, bistå den lokala arbetsgrupp som finns 

inom suicidprevention med planering, genomförande och uppföljning  

samt bistå i inventeringar, sammanställningar och dokumentation.  

Funktionen är en visstidsanställning på heltid under två år, placerad inom 

Örebro kommun och finansieras via överenskommelsemedel för 

suicidprevention. 

 

De bilder som visades finns i Projify 

 

5. Nyval av representant till den strategiska arbetsgruppen för 

föräldraskapsstöd  

Som representant för chefsgrupp folkhälsa i den strategiska arbetsgruppen för 

föräldraskapsstöd utsågs Annika Karlsson Juliussen.  

 

6. Mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa 2021-05-21 samt 

inför möte 2021-09-17 

Ingmar rapporterade från mötet med det specifika samverkansrådet för 

folkhälsa den 21 maj. Mötets tema var denna gång främjande och 

förebyggande arbete i omställningen till Nära vård och diskussion om vad  

folkhälsoparterna kan bidra med. Exempel på pågående hälsofrämjande och 

förebyggande insatser i norra länsdelen gavs.  

Staben för hållbar utveckling redovisade sitt arbete med kulturdialoger genom  

tolk.  

Andra frågor diskuterades var uppföljningsdagen 2021 samt uppföljning av 

handlingsplaner inom område Välfärd och folkhälsa.  

 

7. Tema:  Det epidemiologiska arbetet är en framgångsfaktor i länets 

folkhälsoarbete. Hur får vi in kunskap och analyser i ordinarie styrning 

och ledning för utveckling mot god, jämlik och jämställd hälsa  

Som underlag för fortsatt epidemiologiskt arbete samt 

befolkningsundersökningar diskuterade chefsgruppen hur regionens 

epidemiologiska underlag används i ledning och styrning samt vilka 
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hälsofrämjande åtgärder och insatser som har genomförts utifrån regionens 

epidemiologiska underlag.  

Sammantaget konstaterade chefsgruppen att resultaten från undersökningarna 

är viktiga underlag för planering, prioritering och uppföljning av riktade 

insatser lokalt. Utgör även underlag för ansökningar om projektmedel. 

Kompetensstödet från epidemiolog och analytiker genom kvalitetssäkring av  

underlag och analysstöd är viktigt.  

Fördjupningsrapporterna används frekvent. Arbetet med Liv & hälsa ung 

särskola är ett viktigt utvecklingsarbete. Skulle behövas även för 

introduktionsklasserna.  

Resultaten används som indikatorer till lokala och regionala politiska mål. 

Dock kan treårs- och fyraårsintervallerna i undersökningarna vara ett problem 

vid uppföljning. 

Power BI för att redovisa resultat upplevs som ett värdefullt verktyg. 

Bra att kunna jämföra mellan kommuner och över tid. Långa tidsserier är en 

styrka. Folkbildningen framförde behovet av att ta fram ett studiematerial för 

att diskutera resultaten från undersökningarna.   

 

8. Sammanställning nätverk och arbetsgrupper 

Linnea rapporterade att tidigare uppdrag med sammanställningen av de 

arbetsgrupper och nätverk som är kopplade till chefsgrupp folkhälsa kommer 

att genomföras under sommaren för återkoppling vid kommande möte.  

 

9. Uppföljningsdag 2021 

Linnea rapporterade från arbetsgruppen inför uppföljningsdag 2021. 

Tidpunkten har nu flyttats och dagen genomförs som ett fysiskt möte den 17 

december. Om pågående pandemi kräver detta genomförs mötet digitalt. 

Målgruppen diskuterades och kompletterades med funktioner från hälso.- och 

sjukvården.  

Uppföljningsdagen kommer att ingå som SKR:s planerade dialogmöten kring 

uppdraget Strategi för hälsa.  

 

Chefsgruppen beslutade att ge arbetsgruppen uppdrag att fortsätta arbetet i 

enlighet med den föreslagna inriktningen.  

 

10. Uppföljning av handlingsplaner Välfärd och folkhälsa 

Linnea Hedkvist informerade om den rapport som tagits fram som en 

genomgång av pågående arbete med handlingsplan för god, jämlik och 

jämställd hälsa, social välfärd, god och sammanhållen vård samt psykisk 

hälsa.  Syftet är att presentera pågående arbete samt att se om arbetet har rätt 

riktning och är på väg mot att uppfylla det önskvärda läget i den regionala 

utvecklingsstrategin. Uppföljningen är intern på Välfärd och folkhälsa och 
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inte heltäckande för alla aktörer. Den omfattar inte regionens hälso och 

sjukvård förutom det som sker i samverkan mellan kommunerna och 

regionen.  

Rapporten ger insikter inför kommande revideringar av handlingsplanerna 

och de utmaningar som identifierats är att handlingsplanernas bredd gör att 

det inte finns resurser som svarar mot de mål och insatser som 

handlingsplanerna sammantaget spänner över samt att handlingsplanerna 

tydligare behöver utgå från en omvärlds- och behovsanalys. 

Utvecklingsarbetet behöver i större utsträckning riktas mot hälsofrämjande 

och förebyggande insatser, en FoU funktion inom regional utveckling 

behöver utvecklas likaså samverkan mellan den offentliga verksamheten och 

det civila samhället.  

 

11. Rapporter  

 

Pågående ansökningar 

Margareta informerade om att RF-SISU beviljats medel från Delmos för 

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

mötesplats VOX Örebro. En modell för att arbeta i samverkan i segregerade 

områden ska tas fram. Inom ramen för rörelsenätverket planeras en ansökan 

till Vinnova.  

Cecilia informerade om att Karlskoga kommun beviljats medel från 

länsstyrelsen för att utveckla en introduktionsförskola i samverkan mellan 

skola och socialtjänst. 

Annika informerade om att medel beviljats från Cherries-projektet för arbete i 

Laxå med att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.  

Anna informerade om att ansökan till Vinnova för projekt ”Gröna rum” ej 

beviljats.  

Linnea informerade om att Stadsmissionen Örebro och Rädda Barnen 

beviljats medel från Delmos för arbete mot barnfattigdom.  

  

Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den regionala 

samverkansstrukturen och regionens politiska organisation lades till 

handlingarna. 

 

  Personalsituationen i teamen 

Diskussion fördes om personalsituationen i länets folkhälsoteam eftersom det 

fn finns flera vakanser. Chefsgruppen konstaterade att det finns svårigheter 

att rekrytera då det inte finns någon grundutbildning i folkhälsovetenskap vid 

Örebro universitet.  

 



 

6 (6) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

12. Övriga frågor 

Katrin lyfte en fråga från Örebro kommun om eventuellt samarbete med 

forskare vid Örebro universitet med fokus epidemiologi och nutrition. Hjälp 

med kontaktvägar för rekrytering av personer till intervjuer efterfrågas samt 

även diskussion om utvecklingsarbete kring mat och hälsa.  

Chefsgruppen föreslog Katrin att Örebro kommun bjuder in länets 

folkhälsoteam till en gemensam diskussion med Örebro universitet. 

 

 

13. Driv och hinder under dagens möte 

Driv:                                            

Bra diskussionsklimat 

Positiv stämning, energi, relevanta 

frågor som tas upp 

Bra information som tas upp 

Bra dagordning! 

Tillåtande diskussioner och trevligt att 

ses  

Bra inspel har kommit fram att arbeta 

vidare med, ex vad gäller 

befolkningsundersökningarna 

Mycket matnyttigt. Hann bra. 

Stor delaktighet och bra utbyte 

Viktigt med tid att diskutera, inte bara 

information 

 

 

Hinder: 

Pandemin, tröttsamt med långa 

digitala möten  

Att ses och ätit sommartårta hade ju 

varit trevligt 

 

  

 
 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

 

 

 


