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Protokoll Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg 
Tid: 2 september 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Zoom 

 
Närvarande: 
Lena Adolfsson   områdeschef Nära vård, biträdande hs-direktör  
Karin Haster   områdeschef Psykiatri  
Karolina Strid   chef Hälso- och sjukvårdsstaben 
Katrin Eriksson  biträdande områdeschef Nära vård primärvård 
Martin Gunnarsson   tillförordnad områdeschef Specialiserad vård  
Lise Bergman Nordgren   biträdande områdeschef Psykiatri  
Martin Widlund   biträdande områdeschef Nära vård 
 
Jens Samuelsson   Askersund 
Marie-Louise Forsberg Fransson 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 
 
Ingmar Ångman   Region Örebro län 
Malin Duckert Ek  Region Örebro län 
Linnea Hedkvist  Region Örebro län  
Sara Norén   Region Örebro län 
Anna Bergemalm   Region Örebro län 
Kristina Luhr  Region Örebro län  

 
1. Inledning  
Ingmar hälsade deltagarna välkomna. De nya deltagarna Jens Samuelsson 
samt Marie-Louise Forsberg Fransson presenterade sig.  
 

2. Dagens agenda  
Agendan godkändes  
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3. Föregående möte  
 Protokollet från föregående möte lades med godkännande till handling-
arna 
 
4. Rapport från länsdelsgrupperna  
Johanna Viberg rapporterade från länsdelsgrupp Örebro: Diskussion har 
förts om medicintekniska produkter.  
 
Övriga länsdelar hade inget att rapportera då man inte haft några möten 
än.  

 

5. Nära vård - Barn med obesitas samt gemensam symbol 
Malin Duckert Ek  föredrog ärendet.  
 
Arbetet kring barn med obesitas redovisades. Beslut finns sedan tidigare 
från kommunerna och regionen att titta närmare på frågan. Workshoppar 
kommer att genomföras i oktober och november med deltagande från 
skola, elevhälsa, hälso och sjukvård och socialtjänst. 
 
Utgångspunkten i arbetet är att den bästa preventiva insatsen behöver gö-
ras innan 2,5 års-kontrollen.  
Ansatsen är ett hälsofrämjande och preventivt perspektiv.  
Målbilden är ”Hur skapar vi god hälsa tillsammans?” och det är viktigt att 
undvika att skambelägga barn och vårdnadshavare.  
Frågeställningarna är  

 Hur kan vi gemensamt bidra? 
 Vad görs redan idag? 
 Vad borde vi göra annorlunda eller mer av? 
 Hur kan vi bättre samordna oss? 
 Vad ska vi kraftsamla kring? 

 
Frågor/synpunkter: Kommer man i arbetet att ta hänsyn till socialstyrel-
sens kunskapsstöd och de nationella riktlinjerna för vård vid obesitas? Svar 
ja. Det finns många insatser som inte samordnas.  
 
Gemensam symbol för nära vård i Örebro län. 
Den gemensamma symbolen och dess innebörd presenterades. Det slutgil-
tiga beslutet tas i specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård 
och omsorg den 16 september.  
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Malin informerade att en upphandling har genomförts angående de eko-
nomiska aspekterna av Nära vård-arbetet och företaget Ensolutions har 
fått uppdraget.  
 
De bilder som visades finns i Projify. 

 
6. Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet – fortsatt upp-
drag för expeditionsresa rehabilitering 
Malin Duckert Ek  föredrog ärendet.  
 
En slutrapport av hittills genomfört arbete kommer inom kort med åter-
koppling av metodik och resultat.  
 
Nu önskas ett fortsatt uppdrag: 
1. Gemensamt systemägande för rehabilitering på 
primärvårdsnivå 
2. Gemensam riktning – Rehabiliteringsprogram 
3. Hemrehabilitering för all äldrevård – oavsett bostadsadress  
 
Bakgrunden är att det finns en hög systemkostnad i rehabiliteringen pga 
arbetssätt och organisation med bristande samordning mellan de olika ak-
törerna. Systemet når inte upp till nationell standard.  
 
Kostnaderna för fallskador i Örebro län, ca 1500 äldre per år, uppgår till ca 
400 miljoner kronor. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet 
85-åringar och äldre kommer att öka med 50 % fram till 2030. Under ett år 
faller var tredje äldre över 65 år. Det främjande och förebyggande per-
spektivet är viktigt för att undvika en systemkollaps där vården och omsor-
gen överbelastas med fallskador och återinläggningar.  
Om systembudgeten fördelades annorlunda kan vi nå upp till nationell 
standard och göra systembesparingar när det gäller fall på över 82 
miljoner kronor.  
 
Synpunkter/diskussion: Enbart positiva reaktioner.  
 
Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget till fortsatt uppdrag.   
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De bilder som visades finns i Projify. 
 

7. Gemensam kompetensförsörjningsplan – förslag  
Sara Norén och Anna Bergemalm föredrog ärendet 
 
Projektets bakgrund och olika delar presenterades, bla kompenskartlägg-
ning i länet. I planen föreslås åtta strategiska utvecklingsområden: 

 Attrahera till yrken i branschen 
 Dialog och samverkan med utbildningsaktörer 
 Språk- och kulturkompetens 
 Nyttja tekniken 
 Rätt använd kompetens 
 Utveckla chefer 
 Utveckla medarbetare 
 Samverkan mellan organisationer 

 
För att trygga kompetensförsörjningen för en nära vård i länet behöver 
länsgemensamma aktiviteter tas fram och följas upp regelbundet, med ut-
gångspunkt i de strategiska utvecklingsområdena.  
Arbetet kommer i ett första skede att fortgå tom årsskiftet. Oklart sedan 
med möjligheter att disponera nuvarande projektledare. Aktiviteter kom-
mer att startas inom området språk- och kulturkompetens samt att sprida 
planen. 
Beslut om planen tas av KC/RD-gruppen vid möte den 22 september.  

  
Frågor/synpunkter: 
Erfarenheter har tagits omhand från genomförd workshop. Planen visar 
rejäla utmaningar i arbetet. Snabba insatser behövs. 
Viktigt att arbeta tillsammans istället för att konkurrera om befintlig kom-
petens i länet.  
Det stora bekymret är bristen på kompetens generellt. Det pågår många 
aktiviteter i frågan , ofta samma, men inte samordnade. Viktigt att sam-
ordna med arbetet i regionala vårdkompetensrådet. 
Viktigt att tydliggöra uppföljningen av planen vid KC/RD-gruppens kom-
mande möte.  
Kan arbetet i regionen synkas med Örebro kommuns arbete? Den region-
ala planen handlar om att kroka arm och ta tillvara det som görs lokalt för 
att undvika dubbelarbete.  
Språkkompetens viktigt för kompetensförsörjning.  
Hur kommer de privata utförarna in i bilden? Ett avtal i en kommun har 
sagts upp pga personalbrist.  
Språkutveckling en viktig fråga för alla yrkesgrupper i kommunen. Behöver 
Draghjälp behövs från HR då detta är fråga för fler verksamheter än enbart 
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socialtjänst. Ansvaret för att utforma de gemensamma insatserna kan inte 
begränsas till chefsgruppen utan bör utgå från HR-cheferna i länet. 

 
  Chefsgruppen uppmanades att fortsätta komma in med synpunkter. 
 

De bilder som visades finns i Projify. 
 
8. E-hälsa - Beslut om publicering av SIP på 1177.se 

Ingmar Ångman föredrog ärendet.  
 
Förslag finns om att SIP ska publiceras på 1177.se Detta möjliggör att in-
vånaren kan läsa sin SIP via journalen på 117 vilket ökar den enskildes 
delaktighet.  
Förslaget är aktualiserat via regionens handlingsplan för kontinuitet och 
delaktighet. En utbildningssatsning har genomförts vilket ger ökad nytta 
och kvalitet 
Det finns utrymme i den gemensamma budgeten för ett införande  

  
Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget.  

 
9. VISAM – granskning SIP samt Vård och omsorgskollen (fd webbkollen) 

Kristina Luhr föredrog ärendet.  
 

Granskning SIP 
Under 2022 har en granskning av 33 slumpvis utvalda SIP genomförts. 
Utgångspunkten har varit den dokumentationen som den enskilde får 
och de som granskats är SIP som startades upp under perioden 1 januari-
31maj 2022. 
Resultaten visar följande: 

• Majoriteten följer inte strukturen för dokumentation och vitala 
delar saknas 

• Uppföljningar görs sällan 
• SIP avslutas utan att alla mål är uppfyllda 
• Det ses lite mer rehabiliterande och medicinska mål och insatser 

jämfört med tidigare 
• Färre möten genomfördes i den enskildas hem jämfört med tidi-

gare 
• Planerna är i flera fall inte skrivna till den enskilde, exempel kan 

ses där mötet avser en verksamhetsplanering 
 
Den samlade slutsatsen är att granskningen visar att förståelsen för syf-
tet med SIP saknas, att kvaliteten på de dokumenterade planerna är bris-
tande och att vi behöver bli bättre.  
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Chefsgruppens insats kan vara: 
• Hålla fanan högt för förståelse för övriga parter i samverkan 
• Tillse att det finns förutsättningar för ett gott arbete kring sam-

ordning 
• Vårdsamordnare med förutsättningar att fungera i sin roll 
• Utse metodhandledare i alla verksamheter som samordnar för 

den enskilda. De är en nyckelfunktion. 
 
Efter granskningen har en digital SIP-utbildning genomförts i vilken ca 
800 personer deltagit, varav ca 10 % var chefer. Utvärderingen av utbild-
ningen visade att de som svarade tyckte att utbildningen varit bra, att 
den ökat förståelsen för värdet av SIP för den enskilda samt att nyhet-
erna som presenterades kunde vara stöd i deras arbete. Man angav 
också att sociala frågor/verksamheter samt frågor rörande barn sakna-
des – flera uttryckte att det var ett fokus på vård och vårdverksamhet, 
att man önskade en mer komprimerad utbildning, att det var svårt att ut-
byta erfarenheter i grupparbetsdelen i utbildningen när få i gruppen 
hade arbetat direkt med SIP, att man önskar mer stöd i dokumentation 
och stöd i hur man genomför ett SIP-möte samt att man önskade dis-
kussion om genomförandeplan i relation till SIP 
 
Vård- och omsorgskollen 
Vård- och omsorgskollen är ett verktyg som används för att följa vården 
från den enskildas perspektiv. Frågor ställs i samband med utskrivning 
från slutenvård samt till patienter med kommunal vård och omsorg.  
Verktyget ger en möjlighet att följa angelägna frågor på regional nivå 
samt föreslå åtgärder efter analys. 

  
Följande utvalda frågor föreslogs följas på regional nivå: 

 Vet du vem du ska vända dig till med eventuella frågor? 
 Känner du dig trygg med dina vård- och omsorgskontakter? 
 Upplever du att det som är viktigt för dig tas tillvara i mötet med 

vård och omsorg? 
 Har du en överenskommelse eller plan av din vård och omsorg? 

 
Chefsgruppen beslutade att man i det fortsatta arbetet kan följa de frå-
gor som föreslogs.  

 
De bilder som visades finns i Projify. 
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10. Förändringar i samverkansorganisationen  
Ingmar Ångman föredrog ärendet.  
Underlag har sänt ut tidigare, se Projify. Ärendet har hanterats i arbets-
utskottet som föreslår beslut enligt förslaget med ett tillägg att en upp-
följning av den nya organisationen ska göras efter ett år .  
Förslaget ska förankras i skolchefsgruppen under hösten med förslag att 
de utser en representant i vuxengruppen.  
 
Chefsgruppen beslutade att anta förslaget till ny samverkansorganisation 
med tillägget om uppföljning efter ett år. 

 
11. Skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ungdomar ska fullfölja 

sina studier. 
Linnea presenterade ett uppdrag från KC/RD-gruppen till ett antal led-
ningsgrupper och samverkansgrupperingar, däribland chefsgrupp social 
välfärd samt vård och omsorg, att utifrån en given frågeställning ange 
hur man tillsammans kan bidrag till kraftsamling och riktade insatser för 
att nå ambitionen att alla unga ska fullfölja sina studier. 
Frågeställningen är:  
”Hur kan vi bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla 
ungdomar ska klara gymnasiet? 
- Hur kan vi bidra inom det vi själva har rådighet över? 
- Hur kan vi bidra tillsammans med andra grupper/ verksamhetsområ-
den/ kompetenser etc” 
En återrapport ska ske skriftligen till KC/RD senast 31 oktober.  
 
Linnea presenterade också en sammanställning av pågående insatser och 
aktiviteter i samverkan som har bäring på området måluppfyllelse i sko-
lan.  
 
Gruppdiskussioner om frågeställningarna genomfördes sedan. I den upp-
följande redovisningen framkom följande synpunkter: 
Diskussionerna fördjupade problemet och visade dess komplexitet. För 
socialtjänsten kan problemet att barn inte har en bra skolgång leda till 
ökade ansökningar om LSS. Problem kring det kommunala uppföljnings-
ansvaret, KAA, att avhopp meddelas väldigt sent från skolorna till kom-
munerna.  
Finns rätt förutsättningar för att säkra måluppfyllelse? Viktigt att priori-
tera bland det som pågår och ställa oss frågan om vi gör vi rätt saker? 

 
Välfärd och folkhälsa kommer att göra en sammanställning av diskuss-
ionerna i de båda chefsgrupperna och skriva fram ett svar till KC/RD-
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gruppen. Detta kommer att redovisas vid kommande möte.  
 

12. Info om ny medicinsk rådgivare  
Lena Adolfsson informerade om att en ny medicinsk rådgivare för Välfärd 
och folkhälsa utsetts: Panagiota Lazarido.  

 
13. Kort utvärdering och sammanfattning 

En kort utvärdering av mötet genomfördes via Menti och dagens beslut 
sammanfattades.  
  

 
 

Kommande möten 2022:  
13-14 oktober – fysiskt, Båsenberga Hotell & konferens, Vingåker 
11 november -digitalt 
9 december - fysiskt 
Samtliga dagar kl 13-16 förutom internatet i oktober.  

 


