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Protokoll Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg 
Tid: 4 februari 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Digitalt via Zoom 

 
Närvarande: 
Lena Adolfsson   områdeschef Nära vård, biträdande hs-direktör  
Karin Haster   områdeschef Psykiatri (del av mötet) 
Karolina Strid   Hälso- och sjukvårdsstaben 
Tobias Kjellberg   områdeschef Specialiserad vård  
Katrin Eriksson  biträdande områdeschef Nära vård primärvård 
Martin Gunnarsson   biträdande områdeschef Specialiserad vård  
Lise Bergman Nordgren   kvalitetsstrateg 
Martin Widlund   biträdande områdeschef Nära vård Ny 
 
Maria Ståhl   Askersund 
Ann Karlsson Kock  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 
 
Madelene Andersson   Region Örebro län  
Ingmar Ångman   Region Örebro län 
Kristin Gustafsson  Region Örebro län 
Malin Duckert Ekt  Region Örebro län 
Jan Sundelius  Region Örebro län 
Hanna Turesson Bernehed  Region Örebro län 
Kristina Luhr  Region Örebro län 
Maria Lindborg  Örebro kommun 
Lotta Karlsson Andersson  Stiftelsen Activa 

 

1. Inledning  
Ingmar hälsade deltagarna välkomna.  
 

2. Dagens agenda  
Agendan godkändes  

 

http://www.orebroll.se/
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3. Föregående möte  
Anteckningarna lades till handlingarna.  
 
 

4. Från länsdelsgrupperna  
Johanna rapporterade från LDG Örebro: 
Komplexa problem kring den komplexa patienten, personer som vårdas 
enligt LPT.  
Plan för nära vård. 
 
Helen rapporterade från LDG Väster:  
Haft möte med primärvårdschefer och förvaltningschef.  
Chefer för vårdcentraler får uppdraget att utveckla Nära vård i det lokala 
sammanhanget. Vilka aktiviteter har vi på gång och vad ska göras 2022? 
Hur får privata utförare information? Genom Karolina Stridh! 
Möten tillsammans med biträdande områdeschef från regionen uppskat-
tat, Katrin öppnar upp för liknande möten för övriga länsdelar. 
 
Mladenka rapporterade från LDG norr:  
Handlingsplan diskuterats. Mobila team och förstärkt närsjukvård. Lokala 
initiativ. Processledare behöver partner att prata med från Regionen. 
Är en långsam lokal process, hur kan vi få det att hålla över tid. Lednings-
dag i samverkan i mars. Diskussion, börja med barnen. 
 
Gabriella rapporterade från LDG söder: 
Gick igenom handlingsplan. Avvikelsehantering.  
Läkarsituationen i Askersund diskuterades, då man en längre tid haft hyr-
läkare. Gick igenom årshjul. Workshop i februari. Speakingpartners be-
hövs i andra delar inte bara inom primärvården. 

 
5. Barnfattigdom  

Maria Lindborg redogjorde för ärendet. 
Maria har sedan mars -2020 haft i uppdrag från Välfärd och Folkhälsa att 
göra en förstudie om barnfattigdom.  
9000 barn bor i ekonomiskt utsatta familjer i Örebro Län. Det är stora 
skillnader i länet. Mycket görs idag men mer måste göras. Bland annat 
behöver civilsamhället engageras. 
Korta diskussioner i grupper: 
Kommunövergripande arbete behövs, våga lyfta hur och vad vi gör/bör 
göra. Arbete och utbildning viktigt. Arbete finns men svårt matcha indi-
vid med arbete. För många fastnar i försörjningsstöd. Språkstärkande in-
satser. Svårt när in- och utflyttningen är stor. För sent när familjerna 
kommer till socialtjänsten. Viktigt arbeta tidigare för att få till en vettig 
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egen försörjning. Finns andra grupper än de med utländsk härkomst som 
har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, ex de med funktions-
nedsättningar. Vi behöver lyfta det gemensamma sociala ansvaret – alla 
måste bidra, vi behöver släppa gamla ”kulturer” om att det är någon an-
nans ansvar. Länsdelsgruppens arbete ”barnet först” – synkas till arbetet 
för att få in frågan där. 
 
Rapporten och bildspelet ligger i Projify.  
 

 
6. Ny överenskommelse om Hälso- och sjukvård i hemmet 

Malin Duckert Ek och Jan Sundelius redogjorde för ärendet. 
 

 Ärende: Beslut för ekonomidelen för hälso-och sjukvård i hemmet. 
Målet är att få fram en hållbar ekonomisk modell för reglering och upp-
följning som har acceptans hos Regionen och länets 12 kommuner.  
Uppdraget förväntas: 

 Göra en översyn av nuvarande modeller för ekonomisk reglering inför 
ställningstagande om eventuell förändring. 

 Ge förslag på hur de justeringar i överenskommelse för hälso- och sjuk-
vård i hemmet som föreslås ska regleras ekonomiskt. 

 Ta fram förslag på metod för beräkning av hälso- och sjukvård i hem-
met. För att kunna följa förändringar över tid. 

 
Deltagare:  
Regionens hälso-och sjukvård 
Jan Sundelius, Samordnare nära vård Region Örebro län (ordförande och 
sammankallande för gruppen) 
Agnes Nyborg, Ekonom område nära vård 
Ewa Slätmo, Strateg 
Kommunala representanter 
Stefan Nilsson, HSL-chef Karlskoga kommun 
Maria Näslund, ekonom Karlskoga kommun 
Ulrika Gustafsson, Ekonom Örebro kommun 
Moa Ramberg, Ekonom Örebro kommun 
Johan Carsbrant, Controller kommunledningsförvaltningen Kumla kom-
mun 
Anette Persson, Controller Lindesbergs kommun 

 
Chefsgruppen beslutar att anta uppdragsbeskrivningen och gruppen som 
är utsedd. 
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I styrgrupp för Ny överenskommelse för Hälso- och sjukvård tillkommer 
Karolina Stridh och Martin Gunnarsson från Region Örebro Län och Helen 
Willyams från Karlskoga kommun. 
Chefsgruppen beslutar att anta förslaget på nykomna deltagare i styr-
gruppen. 
 
Malin bjuder även in till digital remisskonferens 17/3 kl.14.00-15.30 som 
är öppen för alla som vill ta del av och ge synpunkter kring arbetet med 
Ny överenskommelse om Hälso- och sjukvård i hemmet. 

 
De bilder som visades finns i Projify.  

 

7. Psykisk hälsa 
LPO, Lise Bergman Nordgren redogjorde för ärendet.  
LPO psykisk hälsa, nytt uppdrag. Ligger i Projify.  
Behöver stärka upp med representanter till LPO utifrån uppdraget. 
Fråga till socialchefer och IFO-chefer, område Nära vård, specialiserad 
vård och psykiatri att utse representanter. Dessutom till hälsoval för att 
nå privata aktörer. Förfrågan om representation mailas ut efter mötet. 
Chefsgruppen stödjer förslaget. 
 
Samsjuklighetsutredningen, Hanna Turesson Bernehed redogjorde för 
ärendet.  
Betänkandet har kommit.  
”Från delar till helhet”.  Ett gemensamt vårdprogram där målet är att 
stödja jämlikhet.  
Pilot integrerad verksamhet. Testande av hypoteser i och mellan verk-
samheter. 
Chefsgruppen tar beslut om aktiviteter och fördelning av ansvar enligt 
förslag. Den kommande processledaren som psykiatrin rekryterar får ett 
ansvar att hålla samman helheten.  
 
IPS- Individual placement and support 
Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa redogjorde för ärendet. 
Metod: Projekt i samverkan med bland annat vuxenhabiliteringen. 
Resultat: 57% gick vidare till arbete eller studier innan pandemin och 35 
% under pandemin. Ger tydliga kostnadsminskningar och bättre ekonomi 
för den enskilde. 
Det bedöms inte finnas ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
att implementera IPS. Vem ska betala för IPS-stödet? 
Kommentarer: kan det kopplas till Nära Vård? Synd om vi inte tar del av 
det. Karlskoga månar om det samarbete som nu finns med Finsam i 
Karlskoga/Degerfors. Beslut behöver tas på myndighetsnivå. 
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Välfärd och Folkhälsa föreslås få ett uppdrag att göra en kartläggning och 
komma med förslag hur vi kan arbeta med detta upplägg. 
Chefsgruppen säger ja till detta förslag. 

 
8. VISAM 

Kristina Luhr föredrog ärendet. 
Metodhandledaren är en specialist med ett användarperspektiv - och ett 
gott stöd för andra inom den egna organisationen. Metodhandledaren 
behövs i alla verksamheter som samordnar för den enskilda. 
Det finns idag ca 130 metodhandledare men det saknas i vissa områden 
såsom psykiatri/beroende och barn/unga. Inom äldreomsorgen saknas 
det på en del håll och det beror främst på att det är en stor personalom-
sättning.  
 
Kristina bjuder in till Digital utbildning i ”Ny SIP-mall, se inbjudan. Alla 
som berörs av SIP är inbjudan, elva tillfällen under slutet av april till maj 
erbjuds. 

 
9. Gemensam avvikelsehantering 

Madelen Andersson och Kristina Luhr föredrog ärendet. 
Grund för att bättre patientsäkerhetsarbete. Förslag att vi arbetar med 
detta som ett projekt. Ingmar Ångman utser styrgrupp och Helena Blom-
berg är utsedd till projektledare. 
Ska omfatta HSL, SOL och LSS. Beakta MAS/MARs delaktighet. 
Chefsgruppen säger ja till detta förslag och antar projektdirektivet. 

 
10. AU regional samverkan e-hälsa 

Nya representanter: Karin Haster och Martin Gunnarsson från regionens 
hälso och sjukvård, Camilla Hofström från Ljusnarsbergs kommun.  
Chefsgruppen säger ja till nya deltagare. 
 

11. Övriga frågor  
Ingmar från AU. Gemensamma rutiner som omfattar samverkan med alla 
kommuner i länet ägs av respektive del i regionens hälso och sjukvård.  
Kommunernas synpunkter inhämtas i huvudsak genom avstämning med 
MAS/MAR nätverket. Kan i vissa fall även vara andra chefsnätverk på Väl-
färd och folkhälsa. Uppdatering med redaktionella ändringar av riktlinjer: 
stämma av och ta beslut i AU för att avlasta chefsgruppens dagordning. 
Principiella ändringar tas till hela chefsgruppen för beslut. 
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12. Kort utvärdering och avslutning av mötet 
En kort utvärdering av dagens möte genomfördes via Menti. Kan vara bra 
att få presentationerna innan mötet är ett förslag. 
Ingmar informerar att det gemensamma mötet med chefsgrupp folkhälsa 
flyttas till 3/6. Nästa möte 11/3 som ev. blir fysiskt. 
 

Kommande möten 2022:  
 
11 mars fysiskt? 
8 april - digitalt 
3 juni – fysiskt (gemensamt med chefsgrupp folkhälsa) fysiskt 
2 september - digitalt 
13-14 oktober - fysiskt 
11 november -digitalt 
9 december - fysiskt 
Samtliga dagar kl 13-16.  
 


