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Organ Samverkansgruppen äldre 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 28 maj 2021 

 
Ledamöter Kenneth Östberg (S), Ordförande, Region Västmanland 

Christina Ulvede (C), Region Västmanland 
Anna Nygren (M), ersätter Elisabeth Wäneskog (KD), Region Västmanland, till och 
med punkt 3 
Elisabeth Wäneskog (KD), Region Västmanland, från och med punkt 4 
Marie-Louise Söderström (C), Arboga  
Ingvor Regnemer (S), Hallstahammar 
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör 
Elisabet Pettersson (C), Sala 
Roger Ingvarsson (S), Skinnskatteberg 
Inge Larsson (S), Surahammar 
Håkan Freijd (M), Oppositionens plats 

  

Ersättare Bernt Bergsten (C), Region Västmanland 
Anna Nygren (M), Region Västmanland, från och med punkt 4 
Marita Pettersson (S), Kungsör 

  

Övriga Sara Cederbom, Utvecklingsstrateg 
Jan Smedjegård, smittskyddsöverläkare, Region Västmanland 
Jonas Ekström, vaccinationssamordnare, Region Västmanland 
Göran Johnsson, utredningssekreterare, nationell samordning för 
kompetensförsörjning 
Annika Remaeus, utredare, nationell samordning för kompetensförsörjning 
Hanna Vannberg, områdeschef, Hallstahammars kommun 
Monika Lehtonen, områdeschef, Hallstahammars kommun 
Monica Selin, områdeschef, Hallstahammars kommun 
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

  
 

1 Inledning 

Ordförande inleder och önskar samverkansgrupp äldre välkomna. 

2 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 8 oktober 2021 kl 09.00. 

3 Läget i region och kommunerna 

Laget runt 

Regionen: Året har kretsat kring covid-19 situationen i länets tillsammans med länets 
kommuner. I fas 3 har det varit lugnare i sjukhusvården i Region Västmanland jämfört 
med övriga regioner i landet. Nu pågår utmaningen med bemanningen av personal 
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under sommaren och att kunna erbjuda personalen semester under 
sommarmånaderna. Arbete med nytt primärvårdsprogram pågår där bland annat 
läkarmedverkan på kommunala boenden ses över. 

Marie-Louise Söderström rapporterar från Arboga om invigning av ett nytt boende 
med 80 platser anpassat för personer med demens. 

Inge Larson rapporterar från Surahammar om invigning av nytt äldreboende för 40 
platser och om en månad invigs även sju nya platser i Virsbo. 

Elisabet Pettersson rapporterar från Sala om uppstart av covid-19 avdelning på 
äldreboende och ökade kostnader på grund av pandemin. 

Ingvor Regnemer rapporterar från Hallstahammar om att arbetet under pandemin 
fungerat bra, under 2025 kommer ett nytt särskilt boende i Kolbäck att starta.  

4 Information om covid-19 

Jan Smedjegård informerar om gynnsam utveckling de senaste veckorna med 
minskade antalet fall bekräftade fall coivd-19 och färre inlagda patienter. Jan 
Smedjegård avslutar presentationen med Folkhälsomyndighetens lättade 
restriktioner från 1 juni. 

Jonas Ekström informerar om vaccinationsläget i Västmanland där Region 
Västmanland nu är i fas 4.  I dagsläget har 48 procent i regionen fått din första 
vaccindos och 20 procent har fått sin andra vaccindos.  

5 Kompetensförsörjning i framtidens vård och omsorg 

Göran Johnsson, utredningssekreterare, Ann Jönsson och Annika Remaeus nationella 
samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om 
äldre, informerar. 

Göran Johnsson rapporterar om utredningen nationell samordnare för 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Utredningen visar stora 
skillnader mellan kommunerna hur man arbetar med kompetensförsörjning för vård 
och omsorg. Göran Johansson beskriver nuläget inom kommunerna och presenterar 
fyra temaområden åtgärder för framtida kompetensförsörjning. 

Annika Remaeus fortsätter med rekommendationer för arbetsgivare till exempel att 
utveckla nya karriärvägar inom äldreomsorgen. Göran Johnsson fortsätter med 
rekommendationer om heltidsanställningar och tillsvidareanställningar och ta bort 
delade turer för personal inom äldreomsorgen. Presentationen avslutas med vikten 
av politisk förankring och att personalen är delaktig i hela processen för att säkra 
kompetensförsörjningen på sikt. 

6 KIVO – metoden, lyckad satsning i Hallstahammar 

Hanna Vannberg, områdeschef Arbete och Utbildning, Monika Lehtonen, 
områdeschef Stöd i eget boende och Monica Selin, områdeschef Särskilt boende 
informerar. 

Hanna Vannberg inleder presentationen med informerar om KIVO-metoden 
(Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg) som innebär 
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arbetsmarknadsanpassningar med målet att för att få fler personer i arbete och att 
hjälpa långtidsarbetslösa och utlandsfödda att komma ut på arbetsmarknaden.  

KIVO-metoden syftar till att bidra till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg 
och att hjälpa den arbetssökande att bli anställningsbar. Metoden används även i 
andra branscher än vård och omsorg.  

Hanna Wannberg avslutar presentationen med arbetsprocessen och riktlinjer för 
språkutveckling.  

7 Tema nästa möte/ innehåll 

Sara Cederbom föreslår att kommande möte 8 oktober har fokus på Demens, Nära 
vård och information  om projektet Äldrepsykiatri. Information om  nya 
primärvårdsprogrammet efterfrågas och detta kommer också tas med.  

8 Övriga frågor       

   Inga övriga frågor framställs. 

9 Mötet avslutas 

Ordförande tackar ledamöterna och önskar en trevlig sommar. 

 

 

Vid minnesanteckningarna 

Eva Wilhelmsson 


