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Protokoll 2017-05-29
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Falkenberg: Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef
Ordförande
Varberg: Karin Kärrengård, enhetschef
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Hylte: Helena Nilsson, enhetschef
Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Eva Fallgren, processtöd
Sekreterare
Frånvarande:
Region Halland: Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen

1. Mötets öppnande
Marie Strömberg hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet.

2. Föregående mötesprotokoll (2017-04-24)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

3. Till och från strategisk grupp
Strategisk grupps protokoll bifogas protokollet

4. Mål- och handlingsplan 2017-2019
Genomgång av Mål- och handlingsplan och kompetenssatsningar diskuterades
vidare under punkt 4.
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5. Genomgång av kompetenssatsningar
Samtal om utbildningen i barns delaktighet och utbildning till barnambassadörer som
genomförds 2015. Det behövs en nysatsning eftersom flera som gick utbildningen
har slutat och syftet med utbildningen inte blev riktig tydligt. Kontakt har tagits med
utbildare Ann-Marie Stenhammar och hon har möjlighet att ge utbildning i slutet av
året.
Vidare diskussion om utbildning i barnkonventionen och om lagstiftning samt FN
konventionen.
Det finns en del oklarheter runt enhetschefsutbildningen. Bl.a. om hur deltagandet
ser ut men också kring avtalet och om Högskolan gör någon utvärdering av
utbildningen.
Taktisk grupp beslutade:
att som inriktning anordna utbildning i barns delaktighet, och utbildning till
”Barnambassadörer”, med Anna- Karin Stenhammar i december - januari men att
syfte och uppföljning ska tydliggöras samtidigt som förändringar ska göras i
upplägget. Marie Strömberg och Eva Fallgren får i uppdrag att arbeta med detta.
att avvakta en större och gemensam satsning om utbildning barnkonventionen i
samband med att lagen kommer
att göra en satsning på utbildning om de grundläggande lagarna inom området, och
att alla först gör en omvärldsbevakning vad som finns och hur ett upplägg för en
sådan utbildning kan se ut. Frågan tas upp igen på kommande möte.
att Eva Fallgren kontaktar Högskolan för att få en avstämning om
enhetschefsutbildningen

6. Information och dialog om ny utformning av stödstrukturen
Det blir förändringar från om med i höst inom den regionala samverkans- och
stödstrukturen. Det blir tre taktiska grupper och fyra fokusområden där
funktionsnedsättning är ett. Ordförande och samordnare ska utses och därefter
kommer mer information. (Presentationen av den nya strukturen bifogas protokollet)

7. Medskapare i vård och socialtjänst
Diskussion om hur implementeringen i verksamheterna går till. Viktigt med ett
gemensamt förhållningssätt. Det finns ett bildspel som kan användas, detta bifogas
protokollet.
Taktisk grupp beslutade:
att bevaka frågan och att bifoga bildspelet till protokollet
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8. Uppföljning VUB Halland
Marie Strömberg lyfter frågan vad som hänt efter beslutet att inte ha ett VUB team i
Halland. Frågan behöver diskuteras mer fördjupat när även habiliteringen är
representerad.
Taktisk grupp beslutade:
att skjuta på punkten och ha en fördjupad diskussion vid nästa möte.

9. NKR
Det har kommit en faktura på serviceavgiften för deltagande i NKR, Nationella
kompetensrådet inom funktionshinderområdet på. Ska Halland vara med och hur ska
avgiften i så fall betalas?
Taktisk grupp beslutade:
att Halland ska delta och att avgiften tas på gemensamma medel i taktisk grupps
budget

10. Återkoppling webbaserade möten
Eva Fallgren informerar om att taktisk grupp barn och unga har provat att ha möte via
skype och video. Skype fungerade inte så bra men att mötas via videolänk fungerade
bra. Halva gruppen var i Varberg och den andra halvan i Halmstad. Upplevdes
positivt då tid sparade då resorna inte blev så långa.

11. Övriga frågor
- Remissunderlaget för trygg och effektiv utskrivning från sluten vård är skickat
till taktisk grupp funktionsnedsatta för synpunkter.
Taktisk grupp beslutade:
att alla bevakar remissvaret i sina kommuner och svarar därigenom
-

Fråga från Marie Langemark om vilka förändringar som gjorts för regionens
tolkservice för blinda och döva?
Taktisk grupp beslutade:
att frågan tas upp på kommande möte då även habiliteringen är med

-

Datum för höstens möte
Taktisk grupp beslutade
att ha möte den 21/8 och 9/10 kl. 9.00- 12.00 i Falkenberg. Inbjudan kommer i
outlook.
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Nästa möte i den taktiska gruppen: 21 augusti 2017, lokal Rörbeckska rummet,
Stadshuset i Falkenberg, 9:00 – 12:00

Marie Strömberg
Ordförande

Eva Fallgren
Sekreterare

