RS160055

Protokoll - Taktiska gruppen för programområde psykiatri
Tid: 2016-08-22 klockan 13:30 – 16:30
Plats: Regionens Hus Lokal Sälen
Närvarande kommunrepresentanter:
Kungsbacka kommun: Diana Brovall, verksamhetschef
Laholms kommun:
Marie Strömberg, avdelningschef
Halmstads kommun:
Christel Lood, avdelningschef
Falkenbergs kommun: Eva Persson, enhetschef
Närvarande från Region Halland:
Psykiatriförvaltningen: Aslak Iversen, verksamhetschef Ordförande
Frånvarande:
Psykiatriförvaltningen:
Varbergs kommun:
Hylte kommun:
Habiliteringen:
Närsjukvården:

Linda Kronholm verksamhetschef
Saknar utsedd representant
Eva-Britt Andersson, enhetschef
Anna Philis, verksamhetschef
Madelaine Gustafsson, verksamhetschef

Övriga:

Gisela Thomas Ruthér, utvecklingsledare, Region Halland

Regional samverkan: Per Albinsson, utvecklingsstrateg/processtöd Sekreterare
Marica Nilsson Granlund, utvecklingsledare t o m p 9

1. Mötets öppnande
Aslak Iversen hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll (2016-06-13)
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
3. Aktuellt från Strategisk grupp
Under juni hölls inget ordinarie möte på strategisk nivå. Det kunde dock noteras att
beslut har fattats rörande BBIC-konsultationer och utlåtanden från tand-, hälso- och
sjukvård på begäran av socialtjänsten,

4. Psykiatrins roll att vara tillgänglig för kommunens personal för konsultation,
rådgivning, vägledning och utbildning i arbetet med enskilda personer.
Under diskussionen framkom från kommunernas sida att det ibland kan vara svårt att
få till stånd konsultation, rådgivning och vägledning i enskilda ärenden. Efter
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att uppdra åt Aslak Iversen att aktualisera frågan internt på Psykiatriförvaltningen,
samt
att i övrigt bordlägga ärendet.
5. Regler för att bevilja boendestöd i olika kommuner
Aslak Iversen informerade att ett första möte med den tillsatta arbetsgruppen är
utsatt torsdagen den 15 september. Taktisk grupp beslutade:
att frågan återkommer på heldagsmötet måndagen den 19 september.
6. Uppföljning av suicidärende
Detta ärende har diskuterats flera gånger tidigare i den taktiska gruppen. Efter
diskussion beslutade Taktisk grupp:
att Aslak Iversen tar kontakt med Eva-Karin Strandberg, MAS Halmstads kommun
samt
att frågan därmed får anses tillräckligt utredd.
7. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016
Per Albinsson och Marica Nilsson Granlund informerade om det pågående arbetet
med en länsgemensam analys och handlingsplan. Den tillsatta arbetsgruppen, ”7gruppen” har haft tre möten och underlag har inkommit från de flesta av
kommunerna. En särskild träff med brukarorganisationer ska hållas den 24 augusti
på Regionkontoret. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
8. Mål- och handlingsplan 2016-2018
Under denna punkt noterades att Maria Mangfors Hallberg, verksamhetscontroller
och processtöd Strategisk nivå, är inbjuden på den taktiska gruppens heldagsmöte
den 19 september. Taktisk grupp beslutade:
att heldagsmötet förläggs till Hotell Gästis i Varberg 09:00 – 16:00.
Information från arbetsgruppen om tillsammansdagen den 25 november i
Falkenberg:
Det kommer att finnas ett begränsat antal platser per kommun/verksamhet.
Representanterna i taktisk grupp ansvarar för att välja ut viktiga personer/funktioner
till denna dag tillsammans med berörda chefer och kollegor. En gemensam
anmälningslista skickas in per kommun och en lista från Region Halland.

Sista anmälningsdag är 10 november. En inbjudan skickas ut via representanterna i
Taktisk grupp den 23 augusti tillsammans med ett följebrev med instruktioner och
anmälningslistor. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
9. Vård- och stödsamordning i Halland
Marica Nilsson Granlund rapporterade från uppföljningsmöte med Högskolan i
Kristianstad. Marica kommer tillsammans med Patrick Migas att ansvara för avsnittet
om samverkan och det länsgemensamma metodmaterialet som är framtaget.
Fördjupningsutbildningen startar i slutet av november 2016. Kostnaden blir 25 400:per plats utifrån fördelningen: Hylte 1, Falkenberg 2, Varberg 3, Kungsbacka 4,
Halmstad 4, Laholm 1 samt Region Halland 15. Överenskommelserna kring tidigare
avstämt antal utbildningsplatser till fördjupningen kommer att skickas ut till alla sju
parter den 5 sept. Representanterna i Taktisk grupp Psykiatri är adressater och
ansvarar för att överenskommelsen skyndsamt blir påskriven och returnerad senast
29 sept.
Det slogs dessutom fast att de lokala gruppernas arbete fungerade väl under våren
och att det länsgemensamma stöddokumentet har varit ett bra stöd för det lokala
samverkansarbetet. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
10. Länsgemensam utvecklingsledare inom psykisk hälsa/PRIO 2017
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att respektive huvudman tar med sig frågan för diskussion på ledningsnivå på
hemmaplan samt
att frågan tas upp igen på heldagsmötet måndagen den 19 september.

Nästa möte: måndagen 19 september 09:00 – 16:00, Hotell Gästis, Varberg

Aslak Iversen
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

