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Protokoll - Taktiska gruppen för programområde psykiatri
Tid: 2016-09-19 klockan 09:00 – 14:15
Plats: Hotell Gästis, Varberg
Närvarande kommunrepresentanter:
Kungsbacka kommun: Diana Brovall, verksamhetschef
Laholms kommun:
Marie Strömberg, avdelningschef
Halmstads kommun:
Christel Lood, avdelningschef tf ordförande p 8-11
Falkenbergs kommun: Yvonne Utbult, enhetschef
Varbergs kommun:
Susanne Bergenheim, handläggare
Hylte kommun:
Eva-Britt Andersson, enhetschef
Närvarande från Region Halland:
Psykiatriförvaltningen: Aslak Iversen, verksamhetschef Ordförande t o m p 7
Habiliteringen:
Anna Philis, verksamhetschef
Frånvarande:
Psykiatriförvaltningen:
Närsjukvården:

Övriga:

Linda Kronholm verksamhetschef
Madelaine Gustafsson, verksamhetschef

Maria Mangfors Hallberg, verksamhetscontroller
Region Halland
Erika Brinkesjö, praktikant, Region Halland

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

1. Mötets öppnande
Christel Lood hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll (2016-08-22)
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

3. Aktuellt från Strategisk grupp
Maria Mangfors Hallberg informerade om den strategiska gruppens möte den 26
augusti 2016 samt för mötet den 16 september 2016 inklusive ordförandemötet
samma dag.

4. Översyn av strategisk nivå, den regionala samverkans- och stödstrukturen i
stort samt mål- och handlingsplan 2017-2019
Maria Mangfors Hallberg informerade om
 den pågående processen med översyn av den strategiska nivåns arbetssätt,
inklusive den regionala samverkans- och stödstrukturen i allmänhet.
 Diskussionerna och tankarna om arbetet med den regionala mål- och
handlingsplanen för 2017-2019.
Informationsmaterialet bilägges protokollet.

5. Workshop: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016:
Länsgemensam analys och handlingsplan + Mål- och Handlingsplan 20162018/2017-2019

Efter diskussion beslutade taktisk grupp att diskutera utifrån följande fyra
huvudfrågor:
1. Hur ser våra målformuleringar ut i Mål- och handlingsplanen i dag och hur kan
de förbättras/förenklas inför kommande års plan?
2. Vilka mått/indikatorer kan vi sträva efter utifrån uttryckta önskemål om fler
resultatmått?
3. Finns det områden, som vi kan identifiera, som skulle lämpa sig för att skrivas
in under de – för samtliga programområden, gemensamma målen?
4. Vad finns det i remissversionen av Analys och handlingsplan, som är
gemensamt för Region Halland och kommunerna?
Särskilda minnesanteckningar fördes under diskussionen och ett utkast till ny Måloch handlingsplan inom programområdet kommer att presenteras vid nästkommande
möte.

6. Regler för att bevilja boendestöd i olika kommuner
Aslak Iversen informerade att ett första telefonmöte med den tillsatta arbetsgruppen
är utsatt måndagen den 3 oktober. Taktisk grupp beslutade:
att frågan återkommer nästkommande möte.

7. ”Tillsammansdagen” den 25 november 2016
Marica Nilsson Granlund informerade om det pågående planeringsarbetet för den
länsgemensamma dagen den 25 november 2016. Det noterades att en utökning har
skett av antalet platser och att fördelningen av platserna är justerad.
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. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

8. Vård- och stödsamordningsutbildningen – avstämning
Marica Nilsson Granlund informerade om aktuella diskussioner rörande den
pågående vård- och stödsamordningsutbildningen. Bland annat noterades följande:
1. Grundutbildningen fortsätter enligt plan. Vad gäller fördjupningsutbildningen
behöver planeringen kompletteras med namn på deltagarna.
2. I PRIO Utbildningsgrupp diskuteras behovet av en enklare webbutbildning
riktad till nyanställd personal. Beslut: Frågan ska diskuteras vidare hos
respektive huvudman.
3. Särskilda platser för brukarreprentanter har diskuterats på grundutbildningen.
Beslut: Frågan ska diskuteras vidare hos respektive huvudman.
4. Fortsatt satsning: Ska vi erbjuda fler platser på utbildningarna framöver?
Beslut: PRIO Utbildningsgrupp får i uppdrag att göra en kartläggning av
behovet.
Taktisk grupp beslutade:
att uppdra åt Marica Nilsson Granlund att stämma av gruppens diskussion med
Aslak Iversen samt
att för övrigt lägga informationen till handlingarna.

9. Implementering av integrerat arbetssätt – vård och stödsamordning
Marica Nilsson Granlund informerade om planerna på att låta de personer som går
fördjupningsutbildningen utgöra ett länsövergripande metodnätverk. Vidare
betonades vikten av de lokala avtalen och rutinerna för den fortsatta
implementeringen. Taktisk grupp beslutade:
att en fortsatt diskussion ska föras om uppdrag och mandat för ett eventuellt
metodnätverk.

10. Länsgemensam utvecklingsledare inom psykisk hälsa/PRIO 2017
Efter diskussion beslutade Taktisk grupp:
att utifrån plan avsluta projektdelen i den hittillsvarande formen vid årsskiftet
2016/17,
att uppdra åt Marica Nilsson Granlund att rapportera om det hittillsvarande arbetet
samt vilka delar som eventuellt återstår för länsgemensam samordning.

11. Övriga frågor
Anna Philis aktualiserade frågan om hennes eget deltagande i den taktiska gruppen
och menade att ett större värde hade varit att närsjukvården mer kontinuerligt
medverkat på den taktiska gruppens möten. Efter diskussion beslutade taktisk grupp:
att Anna Philis tar upp frågan för diskussion inom Region Halland.

Nästa möte: måndagen 24 oktober 13:30 – 16:30, Södra vägen 5, Halmstad,
Lokal Laxen vån 5

Aslak Iversen
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