Dnr: RS150119

Protokoll 2016-10-03
Regional samverkan
- Programområde personer med funktionsnedsättning
Närvarande:
Kungsbacka: Anna Bergsten, verksamhetschef
Halmstad: Marie Langemark avdelningschef
Ordförande
Falkenberg: Eva-Marie Gutavsson, avdelningschef
Laholm: Kristina Isaksson, avdelningschef
Region Halland: Anna Philis, verksamhetschef Habiliteringen
Region Halland Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Per Albinsson, processtöd frånvarande under p 8
Sekreterare
Erika Brinkesjö, praktikant Högskolan i Halmstad
Frånvarande:
Varberg: Har inte anmält ny deltagare i gruppen
Hylte: Helena Nilsson, enhetschef

Övriga medverkande: Ellinor Nelson, Anders Torstensson Region Halland och
Märta Sundbeck Health Navigator (per telefon) p 9
Caroline Ahl MedLearn per telefon p 8
Maria Mangfors Hallberg Region Halland p 10

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

2.
Föregående mötesprotokoll (2016-08-22)
Taktisk grupp beslutade:
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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3.
Protokoll från strategisk nivå (2016-09-16)
Taktisk grupp gick igenom protokollet från strategisk nivås möte 2016-09-16.

4.
Ordförandemöte 2016-09-16
Marie Langemark rapporterade från ordförandemötet fredagen den 16 september
2016. Vid mötet diskuterades ordföranderollen, hur de taktiska grupperna fungerar,
närvaron på möten i den regionala samverkans- och stödstrukturen samt att det gavs
information om projektet HICUBE Kompetenta vården.
5.
Val av ordförande och vice ordförande
Marie Langemark meddelade sin avsikt att träda tillbaka som ordförande i den
taktiska gruppen efter två år. Ett skifte bör ske från och med januari 2017. Efter kort
diskussion beslutade taktisk grupp:
att till ny ordförande från och med januari 2017 utse Marie Strömberg, Laholm, samt
att till ny vice ordförande från och med januari 2017 utse Anna Philis, Region
Halland.
6.
Analys och handlingsplan Psykisk hälsa Halland 2016
Per Albinsson informerade om arbetet med och innehållet i den länsgemensamma
analys och handlingsplanen för psykisk hälsa 2016. Presentationen bilägges
protokollet. Taktisk grupp beslutade:
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.
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8.

Utbildning till stödpedagog

Telefonmöte med Caroline Ahl, MedLearn AB. En ny ansökan har skickats in till
Myndigheten för yrkeshögskolan. Besked förväntas komma från myndigheten i
januari 2017. Under junimötet i taktisk grupp diskuterade möjligheterna att starta en
delkurs under hösten 2016 som en uppdragsutbildning. Frågetecken restes då kring
kommunernas interna regler för upphandling. Det behövs cirka 25 personer för att
starta delkursen, som stäcker sig cirka sex månader. Det finns intresse från privata
aktörer att få köpa in sig på kursen om inte kommunerna kan fylla platserna. Efter
diskussion beslutade taktisk grupp:
att skjuta på kurstarten till tidig vår 2017,
att Halmstad anmäler 7-8 personer,
att Laholm återkommer om eventuell anmälan av platser samt
att erbjuda privata utförare att få möjlighet att delta i mån av platser.

9.

Genomlysning av psykiatrin i Halland

Ellinor Nelson och Anders Torstensson från Avdelningen för uppföljning och analys,
Regionkontoret och Märta Sundbeck, projektledare från Health Navigator (per
telefon) informerade om det pågående arbetet med en genomlysning av psykiatrin i
Halland. Projektet vill gärna komplettera med det kommunala psykiatriska vård- och
omsorgsutbudet. Efter diskussion meddelade taktisk grupp att det bästa är att mejla
ut ett antal frågor som gruppen kan svara på och återkoppla.
Under diskussionen aktualiserades följande frågor:
-

Vilka huvudsakliga utmaningar respektive möjligheter ser ni inom psykiatrin
idag?
Svarar psykiatrin upp mot patienternas och brukarnas behov i dagsläget?
Finns det risk för att några grupper ska falla mellan stolarna i vårdkedjan, i
sådana fall vilka grupper?
Hur fungerar samarbetet mellan era verksamheter och psykiatrin?

Alla kommuner instämmer i att personer, som har svårt autism och/eller med svår
utvecklingsstörning i kombination med behov av psykiatriskt stöd, är den svåra
patientgruppen och det är inte tydligt vad den patientgruppen behöver för stöd utifrån
psykiatrisk synvinkel. Det handlar i stora drag om samverkansutmaningar. SIP är inte
lösningen på allt, men det är ett bra verktyg att använda sig av i processen. Svårt för
vårdcentralerna att förstå sin del i ansvaret och ser ofta de kommunala
verksamheterna som har huvudansvaret. Alla kommuner instämmer om att
medvetandegraden och kunskap behöver höjas på vårdcentralerna kring dessa
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patientgrupper. Det påpekades också att det finns svårigheter att få till samtal
angående patientgruppen autism med psykiatrin.
Presentationen bilägges protokollet och taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

10.

Mål- och handlingsplan 2017-2019 – medskick från strategisk nivå

Maria Mangfors Hallberg, verksamhetscontroller och processtöd strategisk nivå
informerade om diskussionerna och tankarna om arbetet med den regionala mål- och
handlingsplanen för 2017-2019. Presentationen bilägges protokollet. Taktisk grupp
beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

11.

SÄRNÄR – uppdrag till taktisk grupp

Strategisk grupp uppdrog vid sitt möte 2016-09-16 åt Taktisk grupp
Funktionsnedsättning att – utifrån de nya fakta som tillförts under beredningstiden
juli-sep samt utifrån remissvaren från RS och respektive KS som inkommer i oktober
– uppdatera förslaget till principöverenskommelse för SÄRNÄR, och redovisa detta
på SG:s sammanträde den 16 december.
Redovisningen ska
 visa hur överenskommelsen kan utformas för att lösa avgiftsfrågan &
kostnadsansvaret
 givet denna lösning kring kostnadsansvaret, visa utifrån en kundprocess hur
kompetensförsörjningen bäst hanteras. Hur försörja med dietist? Blir nya
arbetssätt aktuella? Finns det hinder på vägen? Osv.
Taktisk grupp diskuterade förutsättningarna för uppdraget och på vilka sätt uppdraget
egentligen kan genomföras. Efter en grundlig genomgång beslutade taktisk grupp:
att uppdra åt Marie Langemark att diskutera uppdraget med den utsedda
resurspersonen Stina Grönevall och återkomma till gruppens kommande möte den
11 november 2016 med en rapport.
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12.

Samverkan med övriga programområden

Efter en kort diskussion beslutade taktisk grupp:
att bjuda in projektledaren för ”Trygg och söker utskrivning” Marita Everås till den
taktiska gruppens möte den 10 november 2016.

Nästa möte i den taktiska gruppen: 7 november 2016, Regionen Hus, Södra
vägen 9 Halmstad, lokal Böcklingen 09:00 – 12:00

Marie Langemark
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

