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Protokoll 2016-08-22
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Hylte: Lena Borg, enhetschef
Laholm: Marie Strömberg, avdelningschef

Ordförande

Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Per Albinsson, processtöd
Sekreterare
Frånvarande:
Varberg: Har inte anmält ny deltagare i gruppen
Falkenberg: Anette Berglund, enhetschef
Region Halland: Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen

Övriga medverkande: Stina Grönvall, Hemvårdsförvaltningen Halmstad (p 2)
1.
Mötets öppnande
Marie Langemark hälsade samtliga närvarande välkomna till sammanträdet.

2.
SÄRNÄR
Stina Grönvall och Marie Langemark informerade om den senaste utvecklingen i
frågan. Strategisk nivå efterfrågar kompletterade underlag från Taktisk grupp. Marie
och Stina har träffat MAS-nätverket i Halland. Stina har dessutom fört diskussioner
med dietister, vårdutvecklare m.fl. Under diskussionen noterades att den
gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård skickat ut utredningen på
remiss. Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att uppdra åt Marie Langemark och Stina Grönvall att ställa samman en redogörelse
för de genomförda diskussionerna och informera om dessa vid en träff med
verksamhetschef/tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Magdalena Barkström.
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3.
Föregående mötesprotokoll (2016-06-13)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

4.
Utbildning till stödpedagog
MedLearn har efterfrågat en tydligare beskrivning av hur många stödpedagoger som
behöver anställas under de kommande åren. Vid mötet stämdes detta av med
respektive huvudman. Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att frågan tas upp på nästkommande möte

5.
Avstämning: Mål- och handlingsplan 2016-2018
Taktisk grupp noterade att inget nytt tillkommit sedan föregående möte.
6.
Medskapare i vård och socialtjänst
Utvecklingsledare Gisela Thomas Ruthér redogjorde för det regionala uppdraget
rörande en strategi/modell för ökad brukarmedverkan. Utredningen har resulterat i tre
skilda dokument; En återkoppling av alla genomförda dialogmöten, en kartläggningsrapport samt en broschyr som redovisar en länsgemensam viljeinriktning för samtliga
verksamheter hos huvudmännen där en ökad brukarmedverkan är önskvärd.
Presentationen bilägges protokollet och skickas ut till medlemmarna i taktisk grupp.
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att lägga informationen till handlingarna.

7
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016
Per Albinsson informerade om det pågående länsgemensamma analys- och
handlingsplansarbetet för 2016 rörande psykisk hälsa. I Halland har Taktisk grupp
Psykiatri ett samordningsuppdrag och en särskild arbetsgrupp ”7-gruppen” har bildats
för att samordna huvudmännens analysarbete. Syftet är att skicka in en
länsgemensam analys och handlingsplan till SKL senast den 31 oktober 2016.
Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

Dnr: RS150119

9. Riktlinjer för andningshjälpmedel
Till taktisk grupp har inkommit en skrivelse, som syftar till att öka patientsäkerheten
genom förtydliganden av ansvarsförhållanden för patienter i behov av
andningshjälpmedel i hemmet och/eller i annat boende. Det noterades att synpunkter
inkommit från Halmstads kommun. Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att synpunkter på riktlinjerna ska vara inskickade till Per Albinsson senast den 29
augusti,
att strategisk nivå bör vara den instans som fastställer och skriver under riktlinjerna
samt
att inkomna synpunkter bilägges protokollet och kommuniceras till strategisk nivå.

Nästa möte i den taktiska gruppen: 3 oktober 2016, Regionen Hus, Södra
vägen 9 Halmstad, lokal Böcklingen 09:00 – 12:00

Marie Langemark
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

