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Protokoll Gemensam chefsgrupp för social välfärd samt vård och omsorg 
samt chefsgrupp folkhälsa 
Tid: 3 juni 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Konserthuset Örebro                                                                                                                                                                                                                                      

 
Närvarande: 
Lena Adolfsson   områdeschef Nära vård, biträdande hs-direktör  
Karin Haster   områdeschef Psykiatri 
Karolina Strid   Hälso- och sjukvårdsstaben 
Katrin Eriksson  biträdande områdeschef Nära vård primärvård 
Martin Gunnarsson   biträdande områdeschef Specialiserad vård  
Lise Bergman Nordgren   biträdande områdeschef Psykiatri 
Martin Widlund   biträdande områdeschef Nära vård 
Maria Ståhl   Askersund 
Unni Johansson  Degerfors 
Jaana Jansson   Hallsberg  
Daniel Åhnberg   Hällefors  
Helen Willyams   Karlskoga  
Gabriella Mueller Prabin   Kumla  
Madelene Maxe   Laxå 
Ann-Mari Gustafsson   Lekeberg 
Madde Gustafsson   Lindesberg 
Camilla Hofström  Ljusnarsberg  
Fredrik Bergström   Nora  
Annika Roman   Örebro  
Johanna Viberg   Örebro 
Patrik Jonsson   Örebro  
Ann-Catrin Svantes Ohlson    Örebro 
Cecilia Ljung  enhetschef social hållbarhet västra länsdelen 
Ida Broman  folkhälsochef norra Örebro län 
Annika Karlsson Juliussen  folkhälsochef södra Örebro län  
Lisen Tang Kempe  strategisk planerare folkhälsa Örebro kommun 
Jonas Karlsson  verksamhetschef folkhälsa/samhälle RF-SISU 
Emma Lado  folkhälsokommunikatör ÖLBF 
Ingmar Ångman   Region Örebro län 
Anna Jakobsson  Region Örebro län 
Johanna Häll   Region Örebro län  
Malin Duckert Ek  Region Örebro län 
Hanna Turesson Bernehed  Region Örebro län 
Jenny Forsberg  Region Örebro län 
Linnea Hedkvist  Region Örebro län  
 

 
1. Inledning  
Ingmar hälsade deltagarna välkomna.  
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2. Dagordning 
Förslaget godkändes  

 
3. Rapport från gemensamt arbetsutskott  
Ingmar informerade 
Beslut har tagits angående antagande av reviderad överenskommelse 
kommunal hälso och sjukvård för asylsökande och tillståndssökande 
 
4. Förändringar i samverkansorganisationen 
Johanna Häll och Ingmar Ångman föredrog ärendet.  
 
Förslag till samverkansstruktur presenterades. Förslaget bygger på tidi-
gare utkast och workshoppar som genomförts i chefsgrupperna, och inne-
bär att samverkansstrukturen kompletteras med tre fokusgrupper; barn 
och unga, vuxna samt äldre. Uppdraget för dessa är att kartlägga behov, 
prioritera utvecklingsområden och hålla samman utvecklingsarbeten i lä-
net som berör målgrupperna. Utvecklingsledare på välfärd och folkhälsa 
leder arbetsprocesserna.  
I fokusgrupperna ingår representanter från nätverk som leds av välfärd 
och folkhälsa, övriga relevanta nätverk inom regional utveckling, lednings-
personer inom hälso- och sjukvården samt representanter från hälso- och 
sjukvårdens kunskapsstyrning.  
Förslag finns för styrning och budgetbeslutande grupper samt för arbets-
process och färdplan. 
 
I efterföljande diskussion ställdes frågor kring fokusgruppernas beman-
ning och storlek samt relationen till kunskapsstyrningsgrupperna och läns-
delsgrupperna. Fokusgrupp barn och unga kommer att fungera som LPO 
barn och unga i kunskapsstyrningsorganisationen.  
Synpunkter framfördes på att det är viktigt att förhålla sig till andra resur-
ser i form av barnhälsovård och äldreomsorgsöverläkare samt att använda 
länets folkhälsoresurser på rätt sätt.  
Länsdelsgruppernas sammansättning och funktion bör ses över så att de 
formas mer likartat. Viktigt att lyssna in verksamheterna och ha ett under-
ifrånperspektiv.  
Frågor ställdes kring förankring i skolchefsgruppen samt att vuxenutbild-
ningsperspektivet bör finnas med i fokusgrupp vuxna. Förslaget är ej dis-
kuterat i skolchefsgruppen däremot i styrgrupp barn och unga där skol-
cheferna och elevhälsan är representerade 
Bra med fokus på målgrupper istället för på organisation. 
Fråga ställdes kring vad fokusgruppernas uppdrag att kartlägga mm inne-
bär. Det stora praktiska arbetet kommer att genomföras av Välfärd och 
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folkhälsa och fokusgruppernas arbete blir att prioritera och hålla samman 
arbetet.  
 
Representanterna från regionens hälso- och sjukvård meddelade att de 
önskar mer tid för förankring av förslaget när det gäller bemanning av 
grupperna och relationen till andra grupperingar. 
  
Chefsgrupperna beslutade att skjuta fram beslut om förslag till föränd-
ringar i samverkansorganisationen till kommande möten med chefsgrup-
perna i augusti respektive september och att ta in synpunkterna i det fort-
satta arbetet.  
 
De bilder som visades finns i Projify. 

 
5. Nära vård en komplex utmaning samt hälsofrämjande arbete för för-

verkligande av Nära vård 
Hanna Turesson Bernehed och Malin Duckert Ek inledde dagens workshop 
med att beskriva de stora utmaningar som omställningen till nära vård in-
nebär, frågornas komplexitet samt behovet av mer fokus på hälsofräm-
jande och förebyggande arbete för att nå den regionala målbilden för 
nära vård.  
 
Inför mötet hade deltagarna uppmanats att titta på tre filmer framtagna 
av länsstyrelsen i Stockholm samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnom-
budsmannen och Fryshuset som beskriver nyttan av främjande och före-
byggande insatser för barn och unga: 

 Vi behöver göra mer tidigare 
 Vi behöver göra mer tillsammans 
 1000-kronorsloppet 

Under mötet tittade deltagarna på ytterligare en film från länsstyrelsen i 
Stockholm: 

 De 1000 första dagarna  
 

Linnea Hedkvist och Jenny Forsberg föreläste om främjande och förebyg-
gande arbete bland barn och unga i skolan samt bland äldre. 
 
En workshop genomfördes som innebar att deltagarna länsdelsvis disku-
terade och belyste hinder för att se möjligheter och rusta för förändring. 
En sammanställning av workshopen kommer att presenteras vid kom-
mande möte.  
 
De bilder som visades finns i Projify. 
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6. Avslutning 
Mötet avslutades med en kort utvärdering samt önskemål om förslag på 
teman eller områden som är värda att belysa vid nästa gemensamma 
chefsmöte.  
 

 
Kommande möten 2022:  
2 september - digitalt 
13-14 oktober - fysiskt 
11 november -digitalt 
9 december - fysiskt 
Samtliga dagar kl 13-16 förutom internatet i oktober.  

 


