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Örebro kommun 

Social välfärd 

orebro.se 

Nära vård 

Vi skapar hälsa tillsammans 

Omställningen till nära vård berör oss alla. 

Förändringarna och målbild uppstod först i hälso- 

och sjukvårdslagen men nu kommer förändringar 

som stödjer omställningen även i ”Hållbar 

socialtjänst”, ”Nästa steg- en ny äldreomsorgslag” 

och inom LSS. 

Ledarforum  
Under septembers sista dag samlades den blivande 

socialförvaltningens alla chefer och vissa stödfunktioner i 

ett gemensamt avstamp för den resa vi behöver göra. 

Dagen innehöll både information om Nära vård, 

inspiration och tillfälle till dialog. Cirka 230 personer 

deltog. Syfte med forumet var att ge energi till det 

fortsatta arbetet, men också att ge viss grundläggande 

kunskap om nära vård.  

Visuellt stöd under dagen handlade om att detta är en 

resa. Det är flera resor som behöver ske på olika nivåer i 

verksamheten. Omställningen är långsiktig och det finns 

inget sätt att säga ”nu har vi nått slutdestinationen” utan 

själva resan är målet, om vi alla tar små steg kan vi nå 

stor förändring.  

Hållplatser   
Under hösten erbjuds korta inspirationsföreläsningar och 
möjlighet till dialog om kända framgångsfaktorer och 
förutsättningar för att klara omställningen till nära vård. 
Tillfällena ges digitalt och separata inbjudningar skickas 
ut inför varje hållplats. Ingen föranmälan krävs. 

Workshops  
Under våren erbjöds enhetschefer inom vård- och 
omsorgsboende att delta i workshops om 
personcentrerad vård. Nu under hösten kommer en 
denna workshop erbjudas vid ett antal tillfällen för de 
enhetschefer som inte hade möjlighet att delta i våras. 
Vidare kommer en workshop att genomföras med 

representanter för arbetsterapeuter och sjuksköterskor 

vid de olika hemsjukvårdsenheterna samt bistånds-

handläggarna på Myndighetsverksamheten. Syftet med 

workshopen är att få ett närmare och mer utvecklat 

samarbete mellan de tre professionerna. 

Länsarbete  
Gällande de aktiviteter som bedrivs med ett 
länsövergripande perspektiv, länets tolv kommuner samt 
regionens hälso- och sjukvård vill vi nämna att man 
antagit en länsgemensam kompetensförsörjningsplan 
– ”Trygga kompetensen för en God och nära vård”. Det
pågår en kartläggning om hälsofrämjande insatser och
man utreder behov och eventuell organisation för
mellanvårdsformer – en nivå mellan sjukhusvård och
kommunal korttidsvård i nuvarande form.

Lärande om målgrupper inom området 

funktionsstöd 
Det pågår en uppföljning utifrån den enkät som 
genomfördes under 2021 som visade att ca 30 personer 
som bor i bostad med särskild service tar emot så lite 
stöd att de kanske inte har behov insatsen. Syftet är både 
att följa upp att de boende får stöd som motsvarar 
behovet och att titta närmare på om behovet har ändrats 
över tid. Målet är att identifiera möjliga orsaker till att 
stödbehovet ändrats för att kunna anpassa våra arbetssätt 
så att dessa situationer kan förebyggas. 

Under hösten påbörjas också ett arbete med att 
identifiera organisatoriska mellanrum genom att följa 
olika case. Syftet är att i första skedet identifiera 
mellanrummen och i ett senare skede om möjligt 
överbrygga dessa mellanrum.  

Inom socialpsykiatrin pågår en översyn av den interna 
organisationen och där kommer vi att genomföra ett par 
workshops för att koppla ihop arbetet med 
omställningen till Nära vård. 

 Välkomna att ta kontakt med oss med era funderingar. 
Vi nås via e-post naravard@orebro.se.  
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