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Protokoll - Taktiska gruppen för programområde psykiatri
Tid: 2016-06-13 klockan 13:30 – 16:30
Plats: Regionens Hus Lokal Sälen
Närvarande kommunrepresentanter:
Kungsbacka kommun: Diana Brovall, verksamhetschef
Laholms kommun:
Monika Forsman, enhetschef
Varbergs kommun:
Mia Netzén, enhetschef
Halmstads kommun:
Christel Lood, avdelningschef
Hylte kommun:
Eva-Britt Andersson, enhetschef
Falkenbergs kommun: Eva Persson, enhetschef
Närvarande från Region Halland:
Psykiatriförvaltningen: Aslak Iversen, verksamhetschef Ordförande
Habiliteringen:
Anna Philis, verksamhetschef
Närsjukvården:
Madelaine Gustafsson, verksamhetschef
Frånvarande:
Psykiatriförvaltningen:

Övriga:

Linda Kronholm verksamhetschef

Jenny Höst, Halmstads kommun
Josefin Alström, Regionkontoret
Joneca Meurling, Health Navigator

Regional samverkan: Per Albinsson, utvecklingsstrateg/processtöd Sekreterare
Marica Nilsson Granlund, utvecklingsledare fr. o m p 3

1. Mötets öppnande
Aslak Iversen hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
2. Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland
Josefin Alström, avdelningschef Regionkontoret informerade om det pågående
arbetet med att ta fram en Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Beslut om en
sådan ska tas på novembermötet på Regionfullmäktige. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna

3. Presentation: Goran Delic ny psykiatrichef i Halland.
Den nytillträdde psykiatrichefen i Halland Goran Delic presenterade sig för den
taktiska gruppen. Delics presentation betonade vikten av samverkan mellan
huvudmän, verksamheter och aktörer.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (2016-04-18)
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
5. Aktuellt från Strategisk grupp
Protokollet från Strategisk nivå 2016-05-20 lades till handlingarna.
6. Mål- och handlingsplan 2016-2018
Under denna punkt informerade Aslak Iversen om arbetsgruppens planering rörande
uppläggningen av den gemensamma informationsdagen hösten 2016. Efter
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att dagen ska äga rum den 25 november 2016 i Falkenberg.
7. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016
Per Albinsson informerade om det hittillsvarande arbetet med länsgemensam analys
och handlingsplan. Varje kommun och Region Halland har utsett en kontaktperson
och Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst ansvarar för att kalla
samman dessa till kontinuerliga avstämningar av det pågående arbetet.
Arbetsgruppen har antagit namnet ”7-gruppen”. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
8. Psykiatrins roll att vara tillgänglig för kommunens personal för konsultation,
rådgivning, vägledning och utbildning i arbetet med enskilda personer.
Taktisk grupp beslutade:
att bordlägga ärendet.
9. Regler för att bevilja boendestöd i olika kommuner
Aslak Iversen inledde en diskussion rörande problemet med att det finns olika rutiner
och riktlinjer för att bevilja boendestöd i de halländska kommunerna. Efter
diskussionen beslutade taktisk grupp:
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att analysera frågan. Till arbetsgruppen
utsågs Aslak Iversen, sammankallande, Åsa Teveldal, Halmstad, Christina
Svensson, Hylte och Susanne Bergenheim Varberg.
10. Länsgemensamt stöddokument – Vård- och stödsamordning i Halland.
Efter en kort diskussion beslutade Taktisk grupp:
att ställa sig bakom dokumentet: ”Vård- och stödsamordning i Halland”.

11. Uppföljning av suicidärende
Detta ärende har diskuterats flera gånger tidigare i den taktiska gruppen. Det finns
fortsatt ett behov av tydliga rutiner vid överlämningar av det slag som detta ärende är
ett exempel på. Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att uppdra åt Christel Lood att kontakta Eva-Karin Stenberg, MAS i Halmstad, i syfte
att lyfta in frågan i länets MAS-nätverk.
12. Implementering av länsöverenskommelsen
Vid mötet förelåg förslag till fortsatt implementering och information om den
länsövergripande överenskommelsen. Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att ställa sig bakom förslaget
13. KY-utbildning specialistundersköterskor
Marica Nilsson Granlund redovisade inkommet förslag rörande KY-utbildning. Bland
annat efterfrågas kontaktpersoner i kommunerna för eventuella avsiktsförklaringar
som numera krävs vid ansökningarna till Myndigheten för yrkeshögskola. Under
mötet anmäldes några kontaktpersoner. För övriga kontaktas representanterna i
Taktisk grupp av den tilltänkte utbildningsanordnaren.
14. Länsgemensam utvecklingsledare inom psykisk hälsa/PRIO 2017
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att ställa sig bakom en länsgemensam funktion även under 2017 men att frågan om
hur denna ska utformas bordläggs till nästa möte.

Nästa möte: 22 augusti 2016 13:30 – 16:00, Regionens Hus, Södra vägen 9
Halmstad, Lokal: Sälen

Aslak Iversen
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

