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Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2022-08-30 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 30 augusti 2022 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling  

Lisen Tang Kempe, strategisk planerare folkhälsa Örebro kommun  

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen 

Jonas Karlsson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef södra länsdelen  

Ida Broman, folkhälsochef norra länsdelen 

Madelene Larsson, tf chef social hållbarhet länsstyrelsen Örebro län  

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Camilla Pettersson, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2022-06-20 lades till handlingarna. 

 

2. Årshjul 2022 – 2023 

Det sedan tidigare framtagna och reviderade årshjulet presenterades 

 

3. Plan för utvärdering av överenskommelser om samverkan för god, 

jämlik och jämställd hälsa  

Camilla Pettersson presenterade ett förslag till process för uppföljning och 

utvärdering av överenskommelserna om samverkan för god, jämlik och 

jämställd hälsa i Örebro län. Överenskommelserna löper t o m 31 december 

2023. Uppföljning och utvärdering genomförs under hösten 2022 av Camilla 

Pettersson och Maria Lindborg. Chefsgrupp folkhälsa är referensgrupp. 

Resultat presenteras vid uppföljningsdagen den 16 december 2022.  

 

Syftet med utvärderingen är att 
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 Skapa kunskap om och förståelse för överenskommelsernas betydelse 

för samverkan i och utveckling av lokalt och regionalt 

folkhälsoarbete.  

 Den kunskap och de lärdomar som framkommer av uppföljningen 

ska vara vägledande i formuleringen av nya överenskommelser.  

 

Förslag till frågeställningar inom följande områden diskuterades: 

 Folkhälsoperspektiv i ordinarie verksamhet 

 Ledning och styrning 

 Kunskap- och metodstöd 

 Samverkan med andra parter 

 Uppföljning och utvärdering 

 Övergripande 

 

  Metod samt förslag till informanter presenterades. 

   

  Diskussion/synpunkter:  

Finns det grupper internt inom välfärd och folkhälsa amt staben för hållbar 

utveckling som bör intervjuas? T ex gruppen för hälsofrämjande RÖL.  

Förslag gavs på att ordförande i länsdelsgrupperna/verksamhetschefer ska 

intervjuas.  

En fråga ställdes om politiker ska ingå i de lokala intervjugrupperna. Svar: I 

kc/rd-gruppen har uppfattningen varit att man inte behöver genomföra en så 

omfattande utvärdering som 2017. Därför bara tjänstepersoner denna gång.  

Intervjuerna ska vara framåtsyftande för att leda till förbättringar av 

överenskommelserna.  

Diskussion fördes om vilka lokala dokument som är relevanta att granska.  

Camilla tar kontakt med respektive folkhälsochef angående relevanta grupper 

och lokala dokument. Storlek på grupperna vid intervjuerna bollas med 

Camilla. 

 

Chefsgruppen beslutade att ställa sig bakom förslaget till utvärderingsprocess 

med de synpunkter som framkom under diskussionen. 

 

De bilder som visades finns i Projify.  

 

 

4. Tema: Diskussion kring uppdrag från KC/RD ”Skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att alla ungdomar ska fullfölja sina studier” 

 

Anna genomförde en workshop med chefsgruppen kring de frågeställningar 

som finns i uppdraget från kc/rd-gruppen. Diskussioner fördes kring vilka 
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insatser som lokalt kan lyftas fram som goda exempel och framgångsrika 

arbeten. Frågor som innebär utmaningar i samverkan lyftes också.  

 

Anna sammanställer resultatet av workshopen som sedan delges 

chefsgruppen. Förslag på svar på kc/rd-gruppens frågeställningar kommer att 

kommuniceras under perioden fram till sista svarsdatum den 31 oktober 2022.  

 

Uppdragsdokument finns i Projify.  

 

5. Arbetsgrupp inför uppföljningsdag den 16 december 2022.  

En arbetsgrupp ska tillsättas som planerar innehåll samt genomförande av 

uppföljningsdagen den 16 december. 

 

Chefsgruppen beslutade efter diskussion att arbetsgruppen ska bestå av en 

person från respektive välfärd och folkhälsa, staben för hållbar utveckling, 

kommunerna, RF-SISU samt ÖLBF (om de bedömer att de har tid till 

förfogande.  

 

6. Val av representant för chefsgruppen till LAG obesitas 

Chefsgruppen beslutade att utse Jonas Karlsson, RF-SISU 

 

7. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 16 

september 

Vid mötet kommer temat att vara hälsoekonomi. Anna Philipsson Från UFC 

kommer att hålla en basföreläsning och sedan ge exempel på tillämpning. 

Jenny Forsberg från välfärd och folkhälsa kommer att prata om ekonomiska 

effekter av fallförebyggande arbete. 

Frågan ställdes om möjligheten att redovisa lokala exempel. Örebro kommun 

och Karlskoga kommun kan bidra.  

 

8. Rapporter  

Pågående ansökningar 

Annika informerade om att etikansökning för utvärdering Seniorkraft har 

godkänts. 

 

Regional strategi föräldraskapsstöd 

Förslaget är nu ute på en första remissrunda 

 

Från nationella nätverk 

Lisen informerade om att nästa träff med SKR:s nationella 

folkhälsostrategnätverk för kommuner hålls den 14-15 september. 

Anna informerade om att nästa träff med SKR:s nationella 



 

4 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

folkhälsochefsnätverk för regioner hålls i oktober. 

  

9. Övriga frågor 

Samordning/samverkan inom regionen 

Ida och Annika lyfte frågan om en bättre samordning inom regionen kring 

olika frågor samt samordning av dessa med folkhälsoteamens pågående 

arbete. Man önskade en tydligare involvering i pågående planering även 

kopplat till kommande överenskommelser.  

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

 

 

 

 

 

 


