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Protokoll Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg 
Tid: 29 januari 2021 kl 13:00-16:00   
Plats: Digitalt via Zoom 

 
Närvarande: 
Eva Slätmo   USÖ - Medicin och Rehab  
Ewa-Lena Sjöberg   Närsjukvårdsområde söder och Örebro 
Jeanette Gunther (ers Ewa-Lena)   OlausPetriVC 
Lena Adolfsson   God och nära vård 
Märtha Lundkvist  Närsjukvårdsområde väster  
Elisabeth Liljekvist   Närsjukvårdsområde norr  
Karin Haster  Område Psykiatri  
Mats Eriksson  Område Habilitering  
Karolina Strid  Hälso- och sjukvårdsstaben  
 
Maria Ståhl   Askersund 
Marjo Koivumaa  Degerfors 
Jaana Jansson  Hallsberg  
Daniel Åhnberg  Hällefors 
Helen Willyams  Karlskoga  
Gabriella Mueller Prabin  Kumla  
Madelene Maxe  Laxå  
Ann-Mari Gustafsson  Lekeberg  
Madde Gustafsson  Lindesberg  
Charlotte Dahlbom  Ljusnarsberg  
Fredrik Bergström  Nora  
Annika Roman  Örebro  
Johanna Viberg  Örebro  
Patrik Jonsson  Örebro  
Ann-Catrin Svantes Ohlson  Örebro  
 
Madelene Andersson  Region Örebro län  
Ingmar Ångman  Region Örebro län 
Johanna Häll  Region Örebro län 
Lisa Lilja  Region Örebro län  
 
Malin Ek Duckert  Region Örebro län 
Johanna Furberg   Region Örebro län 
Karin Brage  Region Örebro län 
Anna Mann  Region Örebro län 
Stina Engelheart  Örebro kommun  
 
 

1. Inledning  
Ingmar hälsar deltagarna välkomna. En närvarokontroll görs eftersom mö-

tet genomförs digitalt. 

 

http://www.orebroll.se/
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2. Dagens agenda  
Agendan godkänns.  

 

3. Föregående möte  
Anteckningarna läggs till handlingarna. 

 

4. Covidfrågor 
Johanna Furberg från Vårdhygien och Lisa Venberg från smittskydd infor-
merar:  
Antalet fall minskar i landet och även i Örebro län. Förra veckan hade vi 
ungefär 600 nya fall och det ser ut att minska även denna vecka. Det är 
inte läge att andas ut utan vi måste fortsätta hålla i för att det inte ska 
blossa upp igen. Minskningen syns i alla åldersgrupper.  
 
När personer konstateras smittade måste man från och med nu anmäla 
om personen är vaccinerad för att man ska kunna se om sjukdomen byter 
igenom trots vaccin. Från och med nästa vecka görs extra tester på 10% 
av proverna för att identifiera nya stammar. 
 
Frågor/Synpunkter: 
(Helen Willyams)Några kommuner kan se tecken på att smittan sprids 
trots att personal använder skyddsutrustning och sprit etc. Johanna svarar 
att de från smittskydd kan se att skyddsutrustning inte alltid används på 
rätt sätt och uppmanar övriga att höra av sig om ytterligare utbildningar 
behövs. Hon påtalar också att det är viktigt att chefer är med på utbild-
ningarna för att kunna stötta sin personal. Material finns för stöd för att 
genomföra egenkontroller och de som vill ta del av det kan maila Johanna 
Furberg.   
Annika Roman tipsar om att i Örebro har en chef eller utsedd person varit 
närvarande varje arbetspass och haft koll på och informerar om hur 
skyddsutrustning mm ska användas. 
 
Charlotte Dahlbom undrar om personer i riskgrupp vaccineras om de är 
inneliggande på sjukhus men på grund av det är begränsad tillgång till 
vaccin görs inte detta i dagsläget. 
 
Regionen tittar över om kommunerna kommer ersättas för arbetsinsat-
serna som görs vid vaccineringen. Carolina Stridh ser över frågan under 
nästa vecka tillsammans med ekonomichefen Ingrid Domberg. 
 

5. E-hälsa 
Karin Brage och Anna Mann rapporterar om det arbete som pågår inom 
området e-hälsa. PPT finns i Projify. 
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Uppföljning av supportorganisation: En uppföljning ska göras eftersom 
regionen och kommunerna gemensamt finansierar organisationen. 
Uppföljning av temadag kring distansmonitorering: Arbetsgruppen ska ta 
fram en process och målgrupp som kan vara aktuell för distansmonitore-
ring. Patienter med KOL, hjärtsvikt och diabetes är grupper som skulle 
kunna vara aktuella för distansmonitorering. 
Synpunkter framförs att det är viktigt att komma igång och börja prova 
och att varje länsdel kan fundera på lämpliga målgrupper. Förslag på mål-
grupp kan skickas till Karin Brage eller Jan Sundelius.  
 
Pilot e-tjänster 1177: Patrik framför att Örebro är intresserade av att vara 
pilotkommun i ett projekt tillsammans med 1177 där man vill titta på att 
lägga in information om kommunerna samt skapa möjlighet att boka tider 
etc i kommunal verksamhet. I dagsläget handlar det om kommunal hälso 
och sjukvård. 
 
Årsuppföljning aktivitetslista: Anna går igenom aktiviteter som har ge-
nomförts under 2010. Listan finns i presentationen i Projify. 
 
Handlingsplan: Befintlig handlingsplan för samverkan e-hälsa har uppda-
terats och man har förtydligat kopplingar till nationella och regionala vis-
ioner. Aktuell aktivitetslista 2020-2021 har kopplats till inriktningsmålen. 
Madelene framför att regionens representanter önskar att handlingspla-
nen är mer konkret och innehåller aktiviteter. Aktivitetslistan som är mer 
konkret och kommer att skickas ut så fort den är layoutad.  
 
Beslut: Chefsgruppen beslutar att anta handlingsplanen.  
 

6. IVOs granskningar av läkarbedömningar i kommunal äldreomsorg i sam-
band med pandemin och MAS rapporten om läkartillgång   
Fortsatt diskussion efter förra chefsmötet i december. Madeleine presen-
terar regionens svar på IVOs granskning samt de åtgärder som regionen 
planerar. Presentationen finns i Projify. 
Regionen instämmer till viss del i kritiken från IVO, bland annat i syn-
punkten att dokumentationen är undermålig. Regionen anser dock att en 
del kritik är väldigt allmän och ser likadan ut i alla regioner. Lena A berät-
tar att regionen nu arbetar med en rad åtgärder. Mycket är regionens in-
terna förbättringsarbete men några saker kommer behöva göras i samver-
kan med kommunerna. IVOs granskning av den kommunala SÄBO verk-
samheten i samband med pandemin har utlovats att lämnas under januari 
månad men har ännu inte kommit. Efter det behöver man se över vad 
som är gemensamma utvecklingsfrågor som behöver hanteras i samver-
kan. 
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Regionen menar också att huvuddelen av den vård och behandling som 
givits till äldre i samverkan med privata vårdgivare och regionens tolv 
kommuner är både god och säker. Regionen har dock inte på ett jämlikt 
sätt levererat en god vård till alla äldre inom SÄBO, de har brustit i doku-
mentation och uppföljning . 
 
Chefsgruppen delas in i smågrupper och återkopplar kort sina diskuss-
ioner. Fredrik informerar om att Nora har ett bra samarbete med vård-
centralen och har bestämt att vårdcentralens och kommunens medarbe-
tare från och med 2021 får delta på varandras arbetsplatsträffar. Man 
kommer byta namn på samverkansgrupperingen till ledningsgrupp för 
nära vård.  
Ammi framför att det är värdefullt när tex vuxenhabiliteringen och geria-
triken kan komma ut till kommunerna och stötta i vissa frågor och kom-
plexa situationer. Många är överens om att det är viktigt med bemötande 
och det personella och att jobba mer personcentrerat och tillitsbaserat. 
En viktig del i arbetet framöver är att göra det attraktivt att arbeta inom 
vård och omsorg.  
Ingmar sammanfattar att det finns en fantastisk gemensam strävan efter 
att kommuner och regionen ska samverka för att göra det så bra som 
möjligt för våra gemensamma patienter/brukare. Trots hård kritik mot 
verksamheten blir samtalet konstruktivt och framåtsyftande. Diskuss-
ionen har dokumenterats av Malin Duckert Ek som deltog som åhörare på 
mötet. Dokumentationen finns i Projify.   
 

7. Organisationsförändringar hälso och sjukvården 
Lena Adolfsson och Karin Haster presenterar organisationsförändringarna 
inom hälso-och sjukvården samt psykiatrin.  
 
Lena berättar att man i hälso- och sjukvården går från 9 områden till 4 för 
att kunna jobba mer sammanhållet och personcentrerat. En chefsgenom-
gång har gjorts och som visade att en del chefer har många underställda 
och därför behöver en förändring göras. Politiken har gett ett tydligt upp-
drag om att skapa en sammanhållen primärvård. De fyra områdena är nu 
nära vård, specialiserad vård, psykiatrin samt FoU. Ledningen jobbar nu 
med hur ”under-organisationen” ska se ut. Vilka chefer som ska ingå i 
chefsgruppen kommer man att återkomma till om cirka en månad. En oro 
finns hos kommunerna att länsdelssamverkan blir svagare. Enligt Lena an-
ser regionen att länsdelsamverkan är viktig och att intentionen är att na-
vet i länsdelssamverkan ska vara vårdcentralerna. 
 
Psykiatrin är inne i anpassning av organisationen i linje med HS-nivån. En 
ppt med beskrivning av detta finns i projify. Verksamhetsutvecklingen ska 
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utgå från patienterna, och ske tillsammans med medarbetare och chefer. 
Den systematiska verksamhetsutvecklingen ska utvecklas och man ska ar-
beta enligt KLEA. Tillitsdelegationens arbete ligger till grund för ledar-
skapet. Psykiatrin kommer bestå av ett ledningsstöd med chefsläkare, 
verksamhetutvecklare, utredare, samt suicidpreventionssamordnare. Om-
rådet har deltats in i fyra områden, Allmänpsykiatrin, Specialiserade psyki-
atrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Rättspsykiatrin. Beroendecent-
rum finns numera inom området specialiserad psykiatri. 
 

8. Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet 
Malin Duckert Ek, projektledare för projektet, föredrar ärendet. Presen-
tationen finns i projify. 
 
Kort statusrapport för projektet 
Välfärd och folkhälsa har fått i uppdrag av KC/RD att ta fram en målbild 
för god och nära vård. Klara Palmberg Broryd har tackat ja till att hjälpa till 
med detta och en tjänstedesigner kommer anställas för ett uppdrag att 
hjälpa till med detta. 
Hälso- och sjukvårdens målbild ska finnas som en grund i arbetet. 
 
Stina Engelheart, dietist i Örebro kommun har ett uppdrag att titta på en 
överenskommelse om nutritionsbehandling och deltar för att berätta om 
de förslag som arbetsgruppen har tagit fram. Förslag till överenskom-
melse finns att ta del av i Projify. 
 
Kommunerna önskar mer information om hur mycket deras kostnader be-
räknas öka vid de olika förslagen samt hur stor arbetsinsatsen blir för sjuk-
sköterskorna i kommunen. Förslaget kommer att gå på remiss till kommu-
nerna och regionen och återkomma för ställningstagande senare. 
 

9. Chefsgruppens arbetssätt 
Madelene Andersson presenterar ett förslag som hon och Ingmar har ar-
betat med för att förbättra arbetet i chefsgruppen. Förslaget bygger på 
arbete som gjorts i chefsgruppen under senaste året. Madelene presente-
rar en powerpoint som finns i Projify. Det finns flera arbetsgrupper/styr-
grupper samt ett AU som bemannas av olika personer. I flera grupper 
finns ungefär samma personer med. Det nya förslaget innebär bland an-
nat att styrgrupperna för god och nära vård samt psykisk hälsa läggs sam-
man i en gemensam styrgrupp. Arbete kopplat till handlingsplaner hante-
ras  av AU liksom även handlingsplanerna kopplade till RUS. I förslaget 
finns även förslag till ett årshjul för chefsgruppen. Vid nästa möte är am-
bitionen att sammansättningen av det nya AU ska diskuteras och att det 
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börjar arbeta från april månad. Därför behöver länsdelarna fundera på 
vem som ska representera kommunerna i länsdelen i ett framtida AU. 
 

 

10. Kort utvärdering och sammanfattning 
Bra med breakoutrooms. Tack för ett bra möte. Bra planer framåt med ut-
vecklingen av mötesformer. Bra med lite breakoutrooms. Bra och väl för-
beredda dragningar. Bra och viktiga frågor. Bra med grupp diskussion. 
Trevlig helg! Bra med korta grupparbeten. Bra möte, breakoutrooms fun-
gerar jättebra. Bra ledning i frågorna och fungerande struktur med gott 
samtalsklimat. Gillar det nya upplägget färre frågor och mer tid. bra med 
brakeoutteam att alla kan få ha dialog. Bra struktur och break out är bra. 
Bra med fortsatt arbeta kring hur vi ska organisera och utveckla samv ar-
betet. Trevlig helg 
 

11. Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 

12. Kommande möten 2021 
5 mars 
16 april 
28 maj 
3 september 
14-15 oktober 
12 november 
10 december 
 


