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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2021-11-04 Mötesanteckningar 
 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 4 november 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 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Ida Broman, folkhälsochef norra Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Johanna Bernström Högblom, processledare lokalt suicidpreventivt arbete Örebro kommun 

punkt 2 

Jan Sundelius, utvecklingsledare nära vård punkt 3 

Johanna Häll, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa punkt 3 

 
1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2021-08-26 lades till handlingarna. 
 

2. Processtöd suicidprevention 
Johanna Bernström Högblom, processledare för lokalt suicidpreventivt 
arbete, informerade om det uppdrag hon nyss påbörjat. Johanna är anställd av 
Örebro kommun. Uppdraget inleds med en lokal inventering av 
förutsättningar, arbete och behov i kommunerna där syftet är att matcha 
behov med de medel för suicidpreventivt arbete som finns länsövergripande.  
Syftet är också att processtödet ska skapa likvärdiga insatser i länet och vara 
ett stöd i detta arbete. Johanna kommer också att samordna MHFA 
länsövergripande. 
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Frågor/synpunkter: Inkluderas det civila samhället i uppdraget? Arbetet 
kommer att inledas med kommunerna men det civila samhällets arbete är 
viktigt.  

Johanna hänvisade också till det brev som tidigare skickats till chefsgruppen 

med beskrivning av processledarens uppdrag. 
 

3. Främjande och förebyggande arbete inom Strategi för hälsa/psykisk 

hälsa/nära vård 

Ingmar inledde med att prata kring perspektiven hälsofrämjande och 

förebyggande som viktiga delar av arbetet med omställningen till god och 

nära vård, psykisk hälsa och Strategi för hälsa. Detta betonas också från 

nationellt håll. Med tanke på de resurser som sammantaget finns i Örebro län 

i det lokala och regionala folkhälsoarbetet är nu frågan om chefsgrupp 

folkhälsa kan vara bärare av det hälsofrämjande och förebyggande spåret i 

pågående arbeten och hur samordnar vi arbetet i så fall? 
 

Jan Sundelius redovisade bakgrund och slutförslag till målbild för Nära vård 

samt den process med seminarier och digitala paneler som har genomförts 

och som lett fram till det slutförslag som nu finns. Förslaget till målbild pekar 

på en komplex omställning med tre viktiga drivkrafter och perspektiv: 

Invånarens upplevelse, organisationerna i samverkan – så arbetar vi samt 

medarbetarnas upplevelse. Fem nyckelord har identifierats: Tillit, samverkan, 

ansvar, personcentrering och hälsofrämjande. 

Förslaget har redovisats i kc/rd-gruppen och ett tilläggsdirektiv gavs som 

innebär att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget ska belysas. Därefter 

skickas förslaget ut för beslut i kommunerna och regionen.  

 

Johanna Häll presenterade förslag till ny organisation för samverkan i arbetet 

med omställningen till Nära vård, psykisk hälsa samt Strategi för hälsa. 

Bakgrunden är att arbetet är en komplex utmaning som kräver att vi arbetar 

tvärsektoriellt, att vi beaktar flera olika perspektiv som hälsofrämjande, 

psykisk hälsa samt personcentrering samt att det krävs en samverkans-

struktur som kan hantera flera olika perspektiv, målgrupper och utmaningar. 

Samverkan är en framgångsfaktor.  

Förslaget innebär att tre fokusgrupper bildas med inriktning barn och unga, 

vuxna och äldre. Grupperna bemannas med representanter från relevanta 

verksamheter men också utifrån folkhälsoperspektiv. Fyra viktiga perspektiv 

är gemensamma; Hälsofrämjande, Psykisk hälsa, Personcentrering och 

Digitalisering. I grupperna genomförs GAP-analyser och samordning sker 

med länsdelsgrupperna i detta arbete.  

 

Johanna avser att återkomma till chefsgruppen vid nästa möte i december för 

fortsatta diskussioner.  
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Chefsgruppen beslutade att ställa sig bakom utkastet till förslag och är 

positiva till att arbetet drivs vidare.  

 

De bilder som visades finns i Projify.  

 

Ingmar redovisade den idébeskrivning som funnits tillgänglig i Projify;  

”Hälsofrämjande, samverkan mellan kommunerna, regionen och civila 

samhället, strategiskt arbete”. Syftet med det föreslagna arbetet är att är att ta 

fram och testa arbetssätt och strategier för att på ett systematiskt och 

personcenterat sätt arbeta med hälsofrämjande insatser i primärvården 

(kommunal och regional primärvård, var för sig och i samverkan). För att ge 

bäst effekt ska insatserna ha tydligt jämlikhetsperspektiv. Genom att arbeta 

med hälsofrämjande insatser kan ohälsa och vård- och omsorgsinsatser 

förhindras eller skjutas upp. Detta ger bättre livskvalitet för människan och en 

mer kostnadseffektiv verksamhet för region och kommun. 

 

Förslaget, som sker med stöd av nationella medel för Nära vård, innebär ett 

arbete med tre faser:  

 Fas 1 innebär en förstudie under ett år, med kartläggning av 

hälsoläget i länet, vilka hälsofrämjande insatser som idag sker i 

primärvården , vilken kunskap och evidens som finns kring  

hälsofrämjande insatser i primärvården, analyser osv.  

Planerade resurser är en projektledare 100% , tjänstedesigner 20% 

samt disputerad resurs 20 % för uppföljning utvärdering och 

följeforskning.  

 Fas 2 innebär projektarbete under ett år med inriktning på 

genomförande av pilot och/eller expeditionsresor. Planerade resurser 

är projektledare 100%, tjänstedesigner 40%  samt disputerad resurs 

20% för uppföljning, utvärdering och följeforskning.  

 Fas 3 som omfattar spridning och implementering ingår ej i 

projektidén och planeras utifrån tillgång till projektmedel samt mer 

djupgående kunskap om hur implementering kan ske.  

   

  Frågor/synpunkter: 

Innebär projektet en länsövergripande kartläggning? Ja. 

Tidplanen måste justeras. Rekrytering av projektledare kan kanske ske vid 

årsskiftet, därefter tas en projektbeskrivning fram. Projektarbetet kräver 

kunskap och förankring lokalt om omställningen till Nära vård.  

 

Chefsgruppen beslutade att ställa sig bakom idébeskrivningen och var 

positiva till att arbetet med att realisera den går vidare.  
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4. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 19 

november  

Anna J och Ingmar informerade om att önskemål finns från specifika 

samverkansrådet om tema ”Närmiljöer och trygghetsskapande arbete” vid 

mötet den 19 november. Frågeställningen är hur ett innehållsrikt program kan 

formas och vilka lokala erfarenheter i kommunerna som kan presenteras.  

 

Diskussionen gav följande synpunkter: 

- Viktigt att betona sociala frågor och inte enbart brott och skjutningar 

- Exempel finns från Karlskoga och Degerfors strategiska trygghetsskapande 

arbete med EST - Effektiv samordning för trygghet.  

- Trygghet och brottslighet är en maskulinitets- och genusfråga 

- Exempel finns från Askersund där en förening för motorburen ungdom har 

bildats. 

- Exempel finns från Örebro kommun med IOP VOX där ökad trygghet ett av 

fyra mål. I området finns sk VOX-värdar.  

- Kan man ta upp trådar från diskussionerna i Samhällsråd T och 

lagstiftningsförslag om lokalt BRÅ-arbete. 

 

Anna och Ingmar tackade för inspelen och tar med dessa i planering av temat 

vid specifika samverkansrådets kommande möte.  

 
5. Uppföljningsdag 17 december 2021 

Linnea informerade från arbetsgruppens arbete med programmet för 
uppföljningsdagen. Ett preliminärt program redovisades, se bilder i Projify.  
 
Frågor/synpunkter: Kommer det att finnas tid för reflektion kring samverkan 
och överenskommelser? Kan dessa ligga med som frågor i Menti? Detta tas 
med till arbetsgruppen.  
 
Chefsgruppen beslutade att ställa sig positiva till inriktningen på 
Uppföljningsdagen 2021 
 

6. Kvalitativt arbete med Liv & hälsa ung  

Anna informerade om att det vid redovisning av resultat från Liv & hälsa 

ung-undersökningarna, återkommande ställs frågor från politiker och 

tjänstepersoner om varför svaren ser ut som de gör. Med anledning av detta 

har en arbetsgrupp bildats inom Staben för hållbar utveckling där man 

undersöker möjligheterna att genomföra en kvalitativ fördjupning av 

resultaten t ex med inriktning på psykisk hälsa, utsatthet och  

genusperspektiv.  

Diskussioner fördes om vilka liknande insatser som redan nu genomförs i 

länet, var man möter man barn och unga lokalt, är det på skolor, fritidsgårdar 
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etc. I länet finns Sydnärkes ungdomsråd och Ungdomsfullmäktige i 

Karlskoga. Ska samverkan ske med Demokratinätverket som har lyft 

ungdomars delaktighet och inflytande som en viktig framtida fråga. I Örebro 

finns Tegelbruket och i Kumla finns fritidsgårdar kopplade till alla 

högstadieskolor. I skolan möter man alla barn oavsett var de sedan finns på 

fritiden.  

Anna betonade att arbetet är under utveckling och uppmanade chefsgruppen 

att återkoppla tankar från folkhälsoteamen till henne. 

 
7. Rapporter  

Healthy Cities Sverige 
Linnea informerade om att regionstyrelsen vid möte den 31 augusti beslutade 
att ansöka om medlemskap i WHO-nätverket Healthy Cities Sverige. Som 
politisk företrädare utsågs Behcet Barsom, vice ordförande i regionstyrelsen, 
och Välfärd och folkhälsa fick uppdraget att utse en tjänsteperson som 
kontakt till nätverket.  
En fråga till nätverket kommer att vara hur regionen kan företräda de 
kommuner i länet som inte är medlemmar i Healthy Cities Sverige och hur 
information och kunskap kan spridas ”uppifrån och ner samt nerifrån och 
upp”.  
Nätverket genomför ett publikt webbinarium den 19 november, öppet för alla, 
med temat Barn och ungas jämlika livsvillkor. Anmälan senast 17 november.  

 

Pågående ansökningar 

RF SISU: Margareta rapporterade att de fått länsstyrelsemedel för att 

implementera kvinna till kvinna i ord verksamhet 

Örebro kommun: Katrin rapporterade att Vinnova beviljat 4 miljoner kronor 

till projekt Den lekfulla staden, som handlar om social hållbarhet i 

stadsplanering.  

 

  Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den regionala 

samverkansstrukturen och regionens politiska organisation lades till 

handlingarna. 

 
Från arbetsgrupper 
Arbetsgrupp kunskapslyft folkhälsa. En plats i arbetsgruppen är vakant .    
Cecilia fick uppdraget att utse person från västra länsdelen.  
 
Linnea informerade om att det första mötet med Forum för utvärdering hålls 
den 26 november.  
 

Cherries ny utlysning 

Ingmar informerade om den nya utlysningen av medel inom ramen för 
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projekt Cherries, se denna länk  

 

8. Förslag mötestider 2022 

27 januari  fm eller em 

11 Mars  (gemensamt med chefsgrupp social välfärd samt vård och  

                     omsorg) 

 21 april  fm  

  16 juni  fm eller em  

  25 augusti  fm eller em 

  27 oktober  fm eller em 

  1- 2 december  internat? 

16 december      uppföljningsdag  

 

Beslut tas vid nästa chefsgruppmöte den 8 december 
 

12 Driv och hinder under dagens möte 

Driv:                                            
Bra och innehållsrikt möte 

Bra koppling till specifika rådet 

Bra upplägg tid och innehåll 

Bra diskussion om nära vård 

Bra dragningar och intressant om nära 

vård. 

Bra med mer info om Nära vård. 

Behövs! 

 

 

Hinder: 
En person hade stundtals dålig 

uppkoppling 

 

  

 
 
Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

 

 

 


