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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist

2021-08-26

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa
den 26 augusti 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, punkt
Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län
Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF
Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare norra Örebro län
Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa
Ida Broman, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, punkt 3
Johanna Ek, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4
Carina Persson, epidemiolog staben för hållbar utveckling, punkt 5
Linda Bååk, analytiker staben för hållbar utveckling, punkt 5

1. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna från mötet 2021-06-03 lades till handlingarna.
2. Forum för utvärdering, uppdrag mm
Utifrån utbildningsdagar under våren kring uppföljning och utvärdering samt
diskussioner i arbetsgrupp Kunskapslyft folkhälsa har ett förslag till
uppdragsbeskrivning för Forum för utvärdering tagits fram. Syftet är att
tillhandahålla en plattform för kontinuerliga diskussioner kring
projektplanering med uppföljning och utvärdering som viktiga
framgångsfaktorer.
Uppdraget för Forum för utvärdering är att möjliggöra kontinuerliga
diskussioner och erfarenhetsutbyte, kunskaps- och metodstöd samt
handledning för uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet i Örebro län.
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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Förslag till beslut:
 Att anta förslag till uppdragsbeskrivning för Forum för utvärdering.
Chefsgrupp folkhälsa beslutar i enlighet med förslaget
3. Ny organisation hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson informerade om den nya
organisationen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, bakgrund,
innehåll och process.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fick 2019 i uppdrag att genomföra en
utvärdering av befintlig organisering av hälso- och sjukvården och i
den beakta det pågående arbetet med Målbild 2030.
En ny organisation har beslutats där syftet är att
 skapa möjlighet till personcentrerad verksamhet
 enklare och tydligare styrmodell
 bättre matcha Målbild 2030.
Målet är att skapa
 en jämlik vård med god tillgänglighet, hög kvalitet och
patientsäkerhet
 bättre förutsättningar för samverkan över verksamhetsgränser
 ökat fokus på medarbetarskap och bättre arbetsmiljö.
Två nya områden, Nära vård och Specialiserad vård finns från den 1
januari 2021. En ny organisation inom områdena införs 1 september
2021 som ska
 Minska variation
 Stärka en sammanhållen ledning och styrning
 Stärka förmågan till lokalt förändrings- och utvecklingsarbete
 Möjliggöra omställningen till den nära vården
 Möjliggöra utvecklingen av den högspecialiserade vården
Frågor/synpunkter:
Viktigt med tillgänglighet till hälso- och sjukvård i hela länet. Större
fokus på främjande och förebyggande arbete är viktigt inom hälso- och
sjukvården . Samverkan med psykiatrin kring första linjen psykisk
ohälsa.
Ordförande tackar för informationen. Underlag finns i Projify.

4. CROSS Lägesbeskrivning
Johanna Ek informerade om nuläget i arbetet med Cross - Civilsamhälle och
regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar.
Syftet med Cross är att skapa

www.regionorebrolan.se

3 (6)

• Gemensamma krafter! Använda samhällets hela kraft.
• Nya arbetssätt, identifiera välfärdsluckor
• Stöd och hjälp tidigare för flera
• Nytta för individen
• Minskad belastning på hälso- och sjukvården
• Jämlik hälsa
Projektmålen är att uppnå:
• Fungerande samverkansstruktur
• Lösningar på välfärdsluckor
• Bild av framgångsfaktorer och svårigheter
• Generaliserbar modell
Projektet innehåller sex olika delprojekt i sex kommuner; Askersund, Kumla,
Karlskoga, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Varje delprojekt har sin egen
inriktning och styrs lokalt. Kommunernas beslut att delta styr vilka
vårdcentraler som deltar. Regionens roll är att utgöra projektledning för
helheten och att ta fram en generaliserbar modell.
I projektet används MUCF:s modell för samverkan för utvärdering där man
tittar på förutsättningar för samverkan och hur den övergripande processen
fungerar. En tidplan för projektet finns och pga av pandemin har en ansökan
om förlängning av projektet till februari 2023 skickats till Vinnova. I slutet av
projektet kommer spridningsseminarier att anordnas.
Ordförande tackar för informationen. Underlag finns i Projify.
5. Liv & Hälsa ung Covid-uppföjning 2021
Carina Persson och Linda Bååk informerade om Liv & hälsa ung, coviduppföljning 2021 som genomförts i ett drygt tjugotal av länets skolor med
elever i årskurs nio och gymnasiets år 2. Enkätundersökningen har
genomförts med ett urval av de enkätfrågor som ställdes 2020 och sist i
enkäten har ett antal nya frågor direkt relaterade till pandemin ställts. En
rapport som beskriver resultaten har tagits fram som nås via regionens
hemsida.
Carina och Linda presenterade antal svarande, svarsfrekvens och vilka
förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som identifierats mellan
2020 och 2021. Dessutom pandemirelaterade frågor kring oro, följsamhet till
restriktioner och attityder, vaccin samt förtroende och framtidstro med
avseende på hanteringen av pandemin.
Ordförande tackar för informationen. Underlag finns i Projify.
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6. Arbetsplan för höstens möten och mellanliggande samverkansarbete
Ingmar inledde diskussionen genom att lyfta de aktivitetsområden som
chefsgruppen tidigare beslutat om och att ett återkommande tema på
chefsgruppens möten kan vara inspiration och erfarenhetsutbyte kring de
prioriterade områdena.
Annika presenterade den modell för återkommande samverkansmöten som ca
fyra gånger per år hålls mellan folkhälsoteamet i söder och Välfärd och
folkhälsa. Målet är att få fram ett underlag för arbetsfördelning mellan
parterna utifrån samverkansplanerna. Syftet är fortsätta arbete med
samverkansplanerna, tydliggöra ansvar och rollfördelning samt ta fram
process för uppföljningsplaner. Annika lyfte också framgångsfaktorer och
områden som kan utvecklas kring samverkansplanen och uppföljningen. De
bilder som visades finns i Projify
Gruppdiskussioner fördes om viktiga frågor att lyfta gemensamt och hur vi
skapar ett effektivt mellanliggande arbete i samverkan. Följande synpunkter
framkom:
- Jobba vidare med frågor kring uppföljning och utvärdering
- Koppla arbetet i chefsgruppen till det specifika rådet för folkhälsa på ett
bättre sätt. Den modell som Annika presenterade upplevdes som bra och
värd att arbeta vidare med.
- Kontinuitet i representationen vid länsdelsmöten från Välfärd och
folkhälsa.
- Skapa en röd tråd i chefsgruppens möten, genomföra temadiskussioner.
Ett tema kan vara hur chefsgruppen kan vara ett aktivt stöd till rådet.
- Uppföljning vid möte i december.
Mötet ställde sig positiv till en liknande modell som i södra länsdelen i alla
länsdelarna.
Synpunkterna kring chefsgruppens innehåll och teman tas vidare till
beredning inför höstens kommande möten. Frågan om samverkansmodell för
länsdelsmöten tas om hand av resp folkhälsochef.
7. Specifika samverkansrådet för folkhälsa, inför möten 2021-09-17 och
2021-11-19
Inför kommande möten med specifika samverkansrådet för folkhälsa
diskuterade chefsgruppen följande frågor:
- Hälsofrämjande och förebyggande arbete i förhållande till Nära vårdomställningen.
- Psykisk hälsa kopplat till området måluppfyllelse i skolan.
8. Rapporter
Pågående ansökningar
Margareta och Anna rapporterade att en ansökan skickats till Vinnova om
medel till utveckling av Rörelsenätverket.
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Katrin rapporterade att Örebro kommun skickat en ansökan till Vinnova för
att utveckla social hållbarhet i den fysiska miljön genom funktionsanpassning
av lekplatser.
Sammanställning nätverk och arbetsgrupper
Linnea hade inför dagens möte skickat ut en revidering av den
sammanställning av nätverk och arbetsgrupper som tidigare tagits fram.
Chefsgruppen beslutade att lägga denna till handlingarna och återkomma när
förändringar sker.
Processledare lokalt suicidförebyggande arbete
Ingmar rapporterade att en processledare för det lokala suicidförebyggande
arbetet nu anställts som tillträder den 29 september. Personen är anställd av
Örebro kommun men ska vara behjälplig lokalt i länets alla kommuner.
Rörelsegruppen/LPO barn och unga/styrgrupp barn- och unga
Ingmar rapporterade om nuläget kring rubr grupper och hur organisationen
kommer att se ut framåt. Ett förslag finns men frågan är parkerad tills vidare.
Man avvaktar också de nationella riktlinjer för barn med övervikt som
beräknas skickas ut på remiss i december av Socialstyrelsen.
Remiss revidering av RUS, läs mer här, gemensamt svar från
folkhälsocheferna?
En revidering av RUS pågår och möjlighet att lämna remissvar finns tom den
30 september. En remisskonferens genomförs den 29 september. Vid tidigare
remiss av RUS togs ett gemensamt remissvar fram av
folkhälsostrateggruppen. Folkhälsocheferna beslutar själva om detta ska ske
även denna gång.
Från protokoll
Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den regionala
samverkansstrukturen och regionens politiska organisation lades till
handlingarna.

9. Driv och hinder under dagens möte
Driv:
Hinder:
Konstruktivt möte
Bra, givande och matnyttiga
presentationer.
Värdefullt med lägesbeskrivningar.
Bra dragningar.
Bra upplägg
Bra inspiration

Ser fram emot fysiska träffar
Bättre med fysiska möten
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Linnea Hedkvist
Utvecklingsledare folkhälsa
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