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Tjänsteställe
Förvaltningen för Regional
utveckling

Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård

Sekreterare
Ann-Louise
Gustafsson

Protokoll Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg
Tid: 13 mars 2020
Plats: Nittälven, Eklundav. 1, Region Örebro län
Närvarande:
Eva Slätmo
Ewa-Lena Sjöberg
Lena Adolfsson
Märtha Lundkvist
Elisabeth Liljekvist
Karin Haster
Mats Eriksson
Karolina Strid

USÖ - Medicin och Rehab – via skype
Närsjukvårdsområde söder och Örebro
Närsjukvårdsområde väster
Närsjukvårdsområde väster
Närsjukvårdsområde norr
Område Psykiatri – via skype
Område Habilitering
Hälso- och sjukvårdsstaben – via skype

Maria Ståhl
Ej tillsatt
Jaana Jansson
Ingrid Holmgren
Helen Willyams
Gabriella Mueller Prabin
Madelene Maxe
Ann-Mari Gustafsson
Madde Gustafsson
Charlotte Dahlbom
Fredrik Bergström
Annika Roman
Johanna Viberg
Patrik Jonsson
Ann-Catrin Svantes Ohlson

Askersund
Degerfors
Hallsberg – via skype
Hällefors – via skype
Karlskoga
Kumla – via skype
Laxå – via skype
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg – via skype del av mötet
Nora
Örebro – via skype del av mötet
Örebro – via skype
Örebro – via skype
Örebro

Madelene Andersson
Ingmar Ångman
Ann-Louise Gustafsson

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

1. Inledning
Ingmar hälsar deltagarna välkomna. Några av deltagarna deltar via skype
(se ovan).
2. Dagens agenda
Agendan godkänns.
3. Föregående möte
Anteckningarna läggs till handlingarna.

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 2
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST regionen@regionorebrolan.se

TELEFON
019-602 70 00

TELEFAX
019-602 70 08

INTERNET www.regionorebrolan.se

ORG.NR
232100-0164

PLUSGIRO
122500-2
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4. Beslut om Överenskommelse om hälso- och tandhälsoundersökning av
placerade barn
Lena Adolfsson föredrar ärendet.
Eva Frantz och Ingrid Gustavsson har hjälpt till att ta fram den här ÖK.
Placerade barn har inte jämlika förhållanden med övriga barn – därav kom
en ny lagstiftning i april 2017. P g a den förändrade lagstiftningen har det
gjorts tillägg i ÖK. Ev kommer ytterligare några finjusteringar göras när
den nu ses över av personer som är mycket insatta i ämnet. Slutversionen
kommer när finjusteringarna är klara.
Ansvaret för hälso- och sjukvårdsundersökningar hos barn 0-5 år ligger naturligt hos BVC. Efter en lång diskussion om ansvaret för barn 6-17 år har
man valt att koncentrera det till barn- och ungdomsmottagningen i
Karlskoga, vilket kommer fungera fullt ut efter sommaren. Läkarundersökningar enligt LVU som tidigare.
Nya flödet kommer vara på plats efter sommaren. En kommunikationsplan är på gång. ÖK finns i projify.
Viktigt med uppföljning i chefsgruppen – detta är en utsatt grupp.
Chefsgruppen beslutar att anta ÖK.
5. Psykisk hälsa
Ida Broman och Gun Loiske föredrar ärendet.
Olika teman är identifierade. En önskan finns också att ha en gemensam
handlingsplan. Det har redan tagits beslut på att Johanna och Gun ska
vara processtöd i arbetet med ÖK på olika procentsatser. Det har också
beslutats om processtöd till kunskapsstyrningen, Maria ungdom och
TABB. Nu behöver beslut tas på fler förslag.
Komplettera BPSD-teamet med en psykiatrisjuksköterska. BPSD-teamet
ska vara ett team som kommunerna kan kontakta vid fall som man inte
riktigt kan hantera, t ex fall i gränslandet mellan demens och psykiatri.
Man får idag många frågor från kommuner ang bl a bemötande vid dessa
fall.
Närvaroteam – implementera en modell för att främja närvaro och förebygga frånvaro på två olika skolor i två kommuner. Det övergripande syftet är att förbättra skolnärvaron och förebygga frånvaron genom stöd och
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hjälp till ökad systematisk samverkan så att elever får rätt insatser i rätt
tid.
Många delar i de tre handlingsplaner som är framtagna utifrån
RUSen är gemensamma – psykisk hälsa är en sådan del. Det har tidigare
inte funnits en gemensam plan i länet för arbetet med psykisk hälsa. En
gemensam handlingsplan skulle förenkla arbetet. Ett förslag är att identifiera några områden för länsgemensamma aktiviteter och att bygga en
struktur för gemensam handlingsplan med inspiration från VGR. Tanken
är att kunna bygga en genomförandeplan utifrån de temaområden som
Gun och Johanna tagit fram.
Förslag:
 Att medel avsätts för aktivitet runt en gemensam planeringsprocess – ca 50 000 kr. OK
 Att medel avsätts för aktivitet runt samordnad informationstjänst ca 50 000 kr. OK
 Att medel avsätts enligt idébeskrivningen, BPSD-team med psykiatrisjuksköterska – 700 000 kr. Kommunerna i norr vill ta hem frågan för diskussion, behöver också få tillgång till den referens som
hänvisas till i idébeskrivningen (finns nu endast på regionens
intranät). Ställningstagande i frågan meddelas Ingmar senast 31
mars. Beslut i frågan kommuniceras sedan via mejl.
 Att medel avsätts för närvaroteam i länet enligt idébeskrivning –
700 000 kr. Innan beslut måste frågan förankras i skolchefsgruppen. Ingmar informerar gruppen om deras inställning när så har
skett och detta kommuniceras sedan till chefsgruppen för beslut.
 Att ge arbetsgruppen (Johanna Häll, Gun Loiske, Ida Broman) i
uppdrag att utforma en handlingsplan, i samverkan, för psykisk
hälsa – med avrapportering i chefsgruppen 29 maj. OK
Chefsgruppen beslutar enligt ovan.
6. Tjänstedesign som verktyg vid utvecklingsarbete – förslag om försöksverksamhet
Gun Loiske föredrar ärendet.
Diskussioner har förts med Thomas Edman om en projektanställning för
arbete med att utveckla tjänstedesign som verktyg vid utvecklingsarbete.
Tjänstedesign används bl a i Värmland i vårdprocesser för att ta reda på
behovet hos den grupp som är i behov av hjälp. Ett sätt att se hur det är
att vara patient som tar sin utgångspunkt i brukarens behov. De som gör
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analysen är inte hälso- och sjukvårdsfolk och ser därmed på detta med
andra ögon.
Förslag:
 Att arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med tjänstedesign som metod och att medel motsvarande 870 000 kr avsätts för
att projektanställa designer 100%, bygga intern kompetens och
projektanställa Thomas Edman från Experiolab på 10%.
Chefsgruppen beslutar att godkänna förslaget.
Anställningen kommer ligga under Välfärd och folkhälsa.
7. Covid-19
Eva Slätmo, Martin Widlund och Gunlög Rasmussen informerar.
Information från Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare:
Utifrån aktuellt läge – resurser går till de som är sjuka och de äldre, dvs de
som riskerar att bli allvarligt sjuka. Provtagning prioriteras för personal
inom sjukvård och äldrevård. Man följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika onödiga besök. Undantag vid allvarlig sjukdom.
Liknande rekommendationer vid äldreboenden. Anpassning vid varje unik
situation men rekommendationen är att inte ta emot besökare. Information kommer inom kort via länsstyrelsen.
Vårdpersonal som varit på resa i riskområde och varit direktexponerad av
person med smitta ska i väntan på provsvar inte befinna sig på arbetsplatsen.
Frågor:
Hemtjänstinsatser – förhållningssätt där? Ensamhetsproblematiken? Okej
att göra undantag om det är väldigt viktigt med besök. Viktigt att tänka restriktion, men viktigt att ta hänsyn till olika behov. Generell rekommendation att inte vara sjuk när du hälsar på anhöriga. Vid smitta på avdelning
– totalförbud för besök.
Andra verksamheter – funktionshinder, grupp- och servicebostäder etc?
Rekommendationerna gäller för de som är äldre och de som har andra
samtidiga sjukdomar.
Dagvård? Alla aktiviteter ställs in just nu.
Information från Martin Widlund, chef på infektionskliniken:
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Provtagningsverksamhet pågår på nya akutmottagningen – både för personal och för personer som utsatts för exponering. Behov av att hjälpas åt
framöver om fallen ökar. Materialförsörjningen måste säkras upp. Det
finns även en provtagningsenhet som kan åka ut. Inriktningen är att bekräftade fall med symtom ska till infektionskliniken och tas om hand där.
8. Övrigt
Alla är nöjda med genomförandet av mötet, bra att kunna delta via Skype.
9. Kommande möten 2020
17 april, 29 maj, 4 september, 13 november, 11 december.
Internat 15-16 oktober.

