
 

1 (5) 
 
 
 
 

 Tjänsteställe Sekreterare 
Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård  
och omsorg 

Förvaltningen för Regional 
utveckling 

Linnea Hed-
kvist 

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 
Protokoll Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg 
Tid: 11 mars 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Eyra tandvårdsklinik Örebro 

 
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 psykiatrin 
Martin Widlund   biträdande områdeschef Nära vård Ny 
 
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 
 
Madelene Andersson   Region Örebro län  
Ingmar Ångman   Region Örebro län 
Malin Duckert Ek  Region Örebro län 
Jonas Classon  Region Örebro län 
Eva Slätmo  Region Örebro län 
Johanna Häll   Region Örebro län  
Jana Asplund  Kumla kommun 
 

 
1. Inledning  
Ingmar hälsade deltagarna välkomna.  
 

2. Dagens agenda  
Agendan godkändes  

 
3. Föregående möte  
Anteckningarna lades till handlingarna.  
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4. Nära vård – med den primära vården som nav 
Malin Duckert Ek informerade om kommande digitala workshoppar 
som genomförs i april samt den uppföljningskonferens som genomförs 
den 13 maj. Syftet är att arbeta fram en länsgemensam färdplan med 
fokus på gemensamma aktiviteter för omställning till nära vård och för 
att nå vår gemensamma målbild. 
Inbjudan till workshopparna i april finns i Projify. 
 

5. Utveckling av samverkan. Omställningen Nära vård – hur går vi i takt 
och får tillit mellan huvudmännen?  
Jonas Classon presenterade regionens struktur kring att få fram en 
plan för omställningen till Nära vård och samtal fördes utifrån denna 
och hur samverkan mellan region och kommunerna kan stärkas. 
 

6. Rapport från AU 
Ärendet föredrogs inte under mötet. Följande information finns: 
Vid sitt senaste sammanträde beslutade AU ge Välfärd och folkhälsa i 
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera riktlinjerna ”Vård 
och omsorg vid demenssjukdom”.  Arbetet kommer att samordnas av 
utvecklingsledare Kristin Gustafsson. Nuvarande riktlinjer antogs 2012. 
Dessutom godkändes förslag till styrgrupp för projektet med gemen-
sam avvikelsehantering. Projektägare är områdeschefen på Välfärd och 
folkhälsa. 
 

7. Barn med sammansatta behov 
Jana Asplund och Johanna Häll föredrog  ärendet. 
Rapporten gällande barn i behov av sammansatt stöd presenterades.  
 
En utredande arbetsgrupp har av styrgrupp samverkan barn och unga 
fått i uppdrag att göra en fördjupad kartläggning och analys av områ-
det barn och unga i behov av sammansatt stöd från flera aktörer. Syf-
tet har varit att, med barnet i fokus och med ett helhetsperspektiv, 
identifiera problemområden, behov och utmaningar där samverkan 
behöver utvecklas samt att identifiera var förändringar behöver ske i 
nästa steg. 
Vägledande frågeställningar i kartläggningen presenterades samt hur 
kartläggningen genomförts. 
 
Resultaten av den kartläggning som genomfördes under våren 2021 vi-
sade vilka olika behov barnet och familjen har samt vilka insatser och 
verksamheter som pågår i länet. Utmaningar i samverkan kring barn 
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och föräldrar mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola identi-
fierades. 
Efter redovisning till styrgruppen hösten 2021 fick arbetsgruppen ett 
mer specificerat uppdrag som innebar att utifrån kartläggningen ta 
fram ett önskescenario som bygger på underlaget -när det fungerar 
bra.  

 
Arbetsgruppen har därefter ytterligare bearbetat materialet samt fört 
diskussioner om samverkan inom egna verksamheter, med samver-
kansparter och via andra plattformar. Gruppen har tagit del av arbetet 
med Första linjen för barn med psykisk ohälsa och tittat på lyckade ar-
beten/samverkansformer som riktats mot liknande målgrupper.  
Ett förslag har sammanställts för arbetssätt som kan skapa bättre för-
utsättningar till tidig samverkan, samverkan kring målgruppen samt 
viktiga faktorer hos de olika aktörerna för att lyckas i samverkan kring 
just denna målgrupp.  

  
Frågor/diskussion:  
Vilka barn och familjer avses? Enligt rapporten är det ”Barn med behov 
av insatser från socialtjänst, psykiatri/habilitering, skola. Det finns 
social problematik i familjen, psykisk ohälsa och /eller neuropsykiatri 
hos barnet och skolfrånvaro”.  
 
Delar av förslagen är redan sjösatta. Utveckla första ingången med tria-
gering. Behov finns av mobila lösningar och att koordinera insatserna 
så att de passar individen. SIP kan användas. Undersöka vilka insatser 
skolan behöver stöttas i.  
 
En diskussion fördes utifrån frågeställningen om vilka problem nuläget 
skapar för barnen. Bl a att ingen tar ansvar och att barnen faller mellan 
stolarna. Dock har många insatser nu satts igång med både digitala och 
mobila lösningar. Helhetsgreppet i arbetet saknas dock.  
Viktigt att stötta i föräldraskapet. Genom att inte ta i problemen till-
sammans skjuter man barnet och familjen längre bort ifrån sig.  
Team bör skapas som tar ansvar och underlättar för familjen. Avlast-
ning kommer alltid att behövas för vissa.  
Kommunicering bör ske av de insatser som faktiskt finns som man som 
familj inte känner till.    
Bra förutsättningar finns men ytterligare behövs i samverkan mellan 
socialtjänst, hälso- och sjukvården och skola 
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Chefsgruppen beslutade att ge Välfärd och folkhälsa i uppdrag att 
jobba vidare med frågan genom ett involverande arbetssätt för att 
hitta förbättringsåtgärder för målgruppen.  
 
De bilder som visades samt arbetsgruppens rapport finns i Projify.  

 
8. Aktivitetsplan – ehälsa 

Ärendet föredrogs inte under mötet. Ett förslag till beslut per capsulam 
sänds till chefsgruppen.  
 
Förslaget innebär att chefsgruppen godkänner framtaget förslag till 
ny aktivitetsplan för e-hälsa i samverkan. 
 

9. Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet 
Ärendet föredrogs inte under mötet. Skriftlig information om status i 
arbete med ny överenskommelse med hälso- och sjukvård i hemmet 
finns i bildspel i Projify.  

 
10. Psykisk hälsa 

Överenskommelsemedel 2022  
Ärendet utgick och tas upp vid kommande möte.  
 
Sammansättning LPO psykisk hälsa 
Ärendet föredrogs inte under mötet. Under socialchefsmötet samma 
dag utsågs ytterligare en person till LPO, Urban Svensson Örebro kom-
mun. Önskemål finns om att områdena hälsoval och specialiserad vård 
nominerar personer till LPO.  
 
Implementerings- och spridningsplan av kunskapsunderlag inom områ-
det psykisk hälsa 
Ärendet föredrogs inte under mötet. Ett förslag till beslut per capsulam 
sänds till chefsgruppen.  
 
Förslaget innebär att chefsgruppen godkänner föreslaget till imple-
menterings- och spridningsplan av kunskapsunderlag inom området 
psykisk hälsa 
 

11. Övriga ärenden 
Under mötet fördes akuta diskussioner kring situationen i några av 
kommunerna med flyktingar från Ukraina som anlänt. Hälso och sjuk-
vården i regionen kommer att söka samverkan med de kommuner som 
är aktuella. Pga de akuta frågorna kring anländande flyktingar slutför-
des inte alla ärenden som planerat. 
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Kommande möten 2022:  
8 april - digitalt 
3 juni – fysiskt (gemensamt med chefsgrupp folkhälsa)  
2 september - digitalt 
13-14 oktober - fysiskt 
11 november -digitalt 
9 december - fysiskt 
Samtliga dagar kl 13-16.  

 


