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Varför bilda region? 
 

 

 

• Vi får ett starkare och mer demokratiskt inflytande 

över utvecklingsfrågorna genom direktvalda 

politiker.  

 

• Vi skapar bättre förutsättningar för samordning 

och större utvecklingskraft i hela Örebro län 

 

• Skapa en starkare och tydligare 

samverkanspartner genom att samla kompetens, 

ansvar och resurser på regional nivå 

 

• En samlad region blir synligare både nationellt 

och internationellt 
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Regionens breda uppdrag 

från 2015 

• Hälso- och sjukvård 

• Tandvård 

• Folkhälsa 

• Regionalt 

utvecklingsarbete 

• Regionalt tillväxtanslag 

• Infrastruktur 

• Trafik 

• Forskning, utveckling 

och utbildning 

• Kultur 

• Internationellt arbete 

 

• Energi, klimat och miljö 

• Arbetsmarknad 

• Turism 

• Natur och friluftsliv 

• Främja kommunal 

samverkan och 

intressebevakning 

• Företagshälsovård 

• Tolk- och 

översättarverksamhet 

• Huvudman för 

folkhögskolor 

Ny politisk organisation 
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Verksamhetsorganisation på 

förvaltningsnivå  

Regional utveckling 
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Regionalt samverkansråd 

Var står vi idag? 
• Regionalt samverkansråd, första mötet 27 mars 

 

• Tjänstemannastöd för samverkan är under beredning  

 

• Projekt inom äldreområdet är avslutat, men arbetet fortsätter.. 

 

• Handlingsplan, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre 

– Förebyggande arbetssätt 

– God vård vid demenssjukdom 

– God vård i livets slutskede 

– God läkemedelsbehandling för äldre 

– Sammanhållen vård och omsorg 
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Välfärd & Folkhälsa 
Vad kan vi göra tillsammans? 

 
Kampanj för att öka 

medvetenheten om fall och 
fallskador 
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Fakta om fall i Region Örebro län 
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Varför en fallkampanj? 
 

• Medvetandegöra 

  

• Beteendeförändring 

 

 

Exempel på aktiviteter 
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Mediabevakning 

Lärdomar från kampanjerna 

• Engagera seniorer och civilsamhället 

• Regional koordination 

• En vecka ger tyngd och stark medial 

bevakning, alla pratar samma språk 

• Fallforskare förordar kampanjvecka 

• Medvetenheten i samhället måste öka 

• Starkt engagemang i landet 

• Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 
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Nationell fallkampanj 

vecka 40 2015 

Tack för mig! 
 

Margit Gehrke Flyckt tel. 019-602 63 07 

Margit.gehrke-flyckt@regionorebrolan.se  

 

Gunnel Arvidsson tel. 019-602 63 04 

Gunnel.arvidsson@regionorebrolan.se  
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