Protokoll
Strategisk Grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
Fredagen den 7 april 2017
Strategisk nivå 09.00-12.30
Plats: Falkenbergs stadshus, Lundbergska
Närvarande:
Kungsbacka:
Varberg:
Falkenberg:
Hylte:
Halmstad:
Laholm:
Region Halland:

Lillemor Berglund, Eva Apelvi
Håkan Strömberg
Johan Klingborg
Berith Winbladh
Jennie Vidal
Christel Sundberg

Kjell Ivarsson, Goran Delic, Magdalena Barkström, Martin Engström, Maria
Mangfors Hallberg (processtöd)

Hans-Jörgen Wahlhed, Halmstad - förhinder.

Christel Sundberg, Laholms kommun, hälsas välkommen som ny medlem i strategisk grupp.
Presentationsrunda.

1. Föregående protokoll
Beslut 2017-04-07: Protokollet läggs till handlingarna
Bilaga 1.1 Protokoll Strategisk grupp 2017-03-03

2. Integration & asylsökandes hälsa – uppdrag från CGH och diskussion om
insatser i samverkan i Halland
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2.1

Uppdrag från CGH

Föredragande: Tamara Spiric, Avdelningen för social hållbarhet Region Halland
Information: En regional analys av flyktingsituationen har gjorts och utifrån denna har den strategiska gruppen
för integration haft Chefsgrupp Hallands uppdrag att presentera ett antal åtgärdsförslag. Dessa redovisades till
CGH 2017-01-18 av Tamara Spiric och Boel Abelson Crossley, Region Halland. CGH fattade i samband med att
man erhöll redovisningen beslut om ett antal uppdrag. Av dessa riktas nedanstående två, 2.1.1 och 2.1.2, till SG
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Tamara Spiric ger på sammanträdet en tydligare beskrivning av
uppdragen samt en bakgrund.
Övergripande ur SG:s diskussion på denna punkt:
 Viktigt att inte sätta igång parallella spår
 Viktigt att undvika att bygga upp nya strukturer, istället använda befintliga

2.1.1 Inventering av lokala resursbrister
Beslut 2017-04-07: SG beslutar att lämna den samlande inventeringen (bilaga 2.1.1.2) av lokala resursbrister
kopplat till flyktingmottagande och inkludering till CGH.

UPPDRAG FRÅN CGH:

Bilagor
2.1.1.1
2.1.1.2

SG Integration CGH 2017-01-18
inventering av lokala resursbrister 2017-04-07, SG soc.tj o HoS

2.1.2 Uppdrag från CGH – struktur för samverkan kring asylsökandes och
nyanländas hälsa
Förslag till beslut 2017-04-07: Taktisk grupp Barn, Unga och Familj uppdras att
 beskriva sin struktur för samverkan med skolan, särskilt med fokus på hantering av frågor om
asylsökandes och nyanländas hälsa,
 visa en översiktlig kartläggning av pågående insatser/”utbud” på området
samt
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analysera och prioritera behov av ytterligare insatser.

Återrapportering till strategisk grupp den 19 maj. OBS dialog med Skola direkt så att svaret blir samlat till CGH.
UPPDRAG FRÅN CGH:

2.2

Närsjukvården – anslag för riktade insatser, asylsökande barn och
ungdomars hälsa

Föredragande: Kjell Ivarsson
Förslag till beslut 2017-04-07: Taktisk grupp Barn, Unga och Familj uppdras att – utifrån analys i punkt 2.1.2 lämna förslag på konkret utvecklingsinsats inom nedan beskrivna anslag.
Information: Driftsnämnden Närsjukvård har i uppdrag (se bilaga 2.2.1) att förstärka första linjens vård till
asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa. Ett anslag på 2,8 mkr för 2016-2017 finns för
detta, och finansieringen sker genom de extra medel regeringen avsatt för integration och flyktingmottagande
2016. Hur kan detta landa in i vår samverkansstruktur så att vi utvecklar något tillsammans som får bestående
effekt? Hur går vi tillväga?
Återrapportering till strategisk grupp den 19 maj.

Bilaga 2.2.1 Närsjukv_unga psyk ohälsa

3. Utvärdering av hemsjukvårdsöverenskommelsen och hjälpmedelsavtalet
Föredragande: Alice Fredrikson, projektledare Health Navigator, Maria Mangfors Hallberg
Beslut 2017-04-07: Styrgruppen godkänner delleverans 3 (bilaga 3.1) i utvärderingen av
hemsjukvårdsöverenskommelsen respektive hjälpmedelsavtalet, och ger arbetsgruppen klartecken att arbeta
vidare och bereda ärendet med färdig rapport till information i GNHH 21 april.

Information: I utvärderingen har sedan senaste statusrapport mycket fokus legat på fördjupning av
ersättningsmodellen i hemsjukvård och dess ändamålsenlighet. Denna analys presenteras.
Övrigt:
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Frågan om den fortsatta processen för revidering av hemsjukvårdsöverenskommelsen (bild nr5, bilaga
3.1) – efter färdig utvärdering - har varit upp både i GNHH (10/3), Chefsgrupp Halland (15/3) och
Kommunberedningen (29/3). Det finns en samsyn mellan parterna om processen.
Vad blir strategisk grupps roll i fortsatt process? Styrgrupp? Maria lyfter med Catarina Dahlöf.
SG önskar få rapporten (arbetsmaterial) mailad 10 april, samtidigt som arbetsgruppen. Arbetsgruppen
återkopplar samlat till projektledaren.
Önskvärt med tillfälle på nästa sammanträde att diskutera utvärderingsresultat.

Bilaga 3.1 Delleverans 3 – Utvärderingar av hemsjukvårds-ök och hjälpmedelsavtal_20170331

4. Nationell info
Föredragande: Håkan Strömberg
Information: Information:
Håkan informerar om aktualiteter från nationell nivå.
 Nationell kvalitetsplan äldreomsorg.
 Genomgång av övergripande mål SKL inom vårt område. (bilaga)
 Socialtjänststrategi för Europa, efter 2019, påbörjas.
 Europeisk socialtjänst-konf i sommar, tema innovation.
 ”Sätt ljus på natten” – punkt från 3/3: nu finns datum, 22 maj, för konf med SKL i Halland (TGÄ och TG
eHälsa anordnar). Inbjudan bilagd.

Bilagor:
4.1 skl_mål
4.2 Inbjudan 22 maj - Sätt ljus på natten

5. Trygg och Effektiv utskrivning
Föredragande: Gunvi Jönsson, utvecklingsstrateg & processtöd TGÄ
Strategisk grupp uppdrar åt projektgruppen att:
Beslut 1, 2017-04-07: … utveckla Hallandsmodell (jfr med Sörmlandsmodellen) utifrån tänkta flöden hos oss.
Beslut 2, 2017-04-07: … ta fram ekonomisk kalkyl utifrån dagens flöden respektive tänkt flöde. Applicera
Hallandsmodell. Projektgruppen knyter an ekonomikompetens från kommuner i uppdraget.
Beslut 3, 2017-04-07: … ta fram enhetligt presentationsmaterial som är lätt att kommunicera. Viktigt led i
förankringsarbetet på respektive hemmaplan.
Beslut 4, 2017-04-07: … hålla namnet ”Trygg och effektiv utskrivning…” genomgående i alla dokument, även
riktlinjer och dylikt.
Återrapportering till SG på sammanträde 19 maj.
Beslut 5, 2017-04-07: Strategisk grupp beslutar om följande datum: 1 jan 2018 – överenskommelse och riktlinjer
börjar gälla. 1 feb 2018 – skarp drift överenskommelse + riktlinjer i alla verksamheter.
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Information: Vid sammanträde 2017-03-03 uppdrog strategisk grupp åt projektgruppen att arbeta vidare med
Tillit som övergripande inriktning i överenskommelsen (utifrån det övergripande vägvalet tillit eller
betalningsansvar). Ytterligare ställningstaganden behövs från styrgruppen, och dessa presenteras och diskuteras
vid sammanträdet.
Vidare ur diskussion.
 Utskrivningsklar & Hemgångsklar (nytt). Viktigt att brygga mellan dessa, ideal är
utskrivningsklar=hemgångsklar. Behövs andra arbetssätt än idag.
 Viktigt med uppföljning av överenskommelsen. Kommer följas av utvecklingsledare (beslut i SG sep -16
om gemensam finansiering) och även via genomförandegrupp hemsjukvård.
 Hur är privat närsjukvård riggad för ök? Styrs via uppdragsbeskrivning och varit delaktiga via bl a
dialogmöten.
Härtill muntlig info från Kjell kring förslag på pilot som delvis tangerar Trygg & Effektiv.
Bilagor:
5.1 Trygg och effektiv utskrivning strategisk grupp 170407
5.2 Pilotprojekt komplexa vårdbehov arbetsmaterial 170331

6. HICube Kompetenta vården – planering för 2017-2018
Föredragande: Richard Lindström, regional samordnare eHälsa & Gerry Andersson projektledare,
Högskolan
Information: Gerry Andersson redogör för 2017:s planering. Presentation görs dels av projektkartan,
och info kring hur urvalet av projekt genomförts.
Genomgång av seminarieserien inom HICube. Noterar (HID) Health Innovation Day 12 okt: angeläget
att Halland visar upp sig.

Bilagor:
6.1 Projektkarta HICube
6.2 Inför strategisk grupp 7 april
Medskick från Högskolan via Gerry: akademichef Anders Nelson vill träffa företrädare för SG för att diskutera
framtida socionomutbildning på högskolan i Halmstad. SG välkomnar detta, och det bestäms att Maria samordnar.
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7. Regional stödstruktur

7.1. Utvecklingsarbete SG

7.1.1 Rapport från TG Äldre - kundreseanalys demens
Föredragande: Gunvi Jönsson processtöd TGÄ, Erik Palmstierna (Valcon)
Information: Kundreseanalys avseende personer med demens i tidigt skede har genomförts, med start under
hösten och därefter fördjupning under våren. TG Äldre presenterar tillvägagångssätt och slutsatser samt,
nedanstående, huvudsakliga förbättringsåtgärder.
• Öka kompetensen om demens på VC, oavsett om det är SOL eller HSL
• Säkerställ förmågan i att bemöta demenspatienter med annan kulturell bakgrund
• Undersök behoven av anpassad utredning för personer med funktionsnedsättning -LSS
• Öka biståndshandläggarnas kompetens
TG Äldre tar med sig dessa i sitt fortsatta arbete, men kan samtidigt konstatera att ”demensresan” upplevs
fungera väl generellt sett.
I arbetet med kundreseanalysen har en metodbeskrivning tagits fram. Övriga processtöd har fått genomgång av
metoden med syftet att den ska kunna användas bredare framöver.
Bilagor:
7.1.1.1 Kundresa demens 7 april
7.1.1.2 Kundresa metodbeskrivning

7.1.2 Utvecklingsarbetet framåt – rapport från grupper
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg, Magdalena – Kjell – Lillemor
Beslut 2017-04-07: SG beslutar om delar i verksamhetsplan, enligt nedan, somt om tidsplan för framtagande av
VP och struktur för arbete på taktisk nivå.
Information: Vid sammanträde 3 mars tog SG beslut att det fortsatta utvecklingsarbetet ägs av tre grupper
utifrån utpekade spår.
Diskussion på sammanträdet bl a om hur den taktiska nivån involverats/informerats hittills: Kontinuerlig
avstämning har skett med processtöd, med ordförandena på ordf.möten (ordf.möte idag, eftermiddag 7/4) samt
på separata avstämningar per TG (ordf + processtöd).
Mandat & Styrning (Magdalena-Goran-Håkan-Berit):
Arbetar med att utifrån workshopen i Varberg 2-3 mars färdigställa verksamhetsplanen inklusive struktur för
arbete på taktisk nivå. Gruppen har lagt en detaljerad planering sommaren, och en grov planering året ut.
Delavstämningar & förankring SG 7 april:
 Verksamhetsplan. Ramen för operativ modell (bilaga 7.1.2.1, bild 17) Prioriteringstratten (bild 15-16)
Målstyrningspyramiden (bild 11) Årshjulet (bild 26)
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Tidsplan (bild 27) Revideras på mötet: framflyttat avseende bemanning taktisk nivå till efter sommaren.

Interna kulturen (Jennie-Johan-Lillemor-Martin):
Presenterar planering hittills. Vill använda Utvecklande ledarskap (UL) i arbetet och bl a NÖHRA som metod.
Gruppen kompletteras med Martin.
Hallänningens fokus (Kjell-Christel-Eva-Hans-Jörgen):
Ej haft första träff.
Bilagor:
7.1.2.1
7.1.2.2

VP 6.0
Interna kulturen SG

7.1.3 Utvecklingsarbete SG – Slutrapport & avslut av arbetet i projektform
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg, Erik Palmstierna
Beslut 2017-04-07: SG tar emot slutleveranser listade i bilaga 7.1.3.1 & avslutar utvecklingsarbetet som projekt.
Information: Övergång från föregående punkt: Avstämning av slutleveranser i projektet. Fastställt material
publiceras även på ProjectPlace.
Bilaga 7.1.3.1 avslut_slutleveranser_20170407

7.2. Avdelningen för regional samverkan – planering & gemensamma resurser.
Föredragande: Magdalena Barkström
Information: Återkoppling utifrån frågor på sammanträdet 3 mars: Hur ser planeringen ut av våra gemensamma
resurser i stort? Planering på avdelningen för regional samverkan?






Rekrytering 2 tj utvecklingsstrateger påbörjas andra halvan av april
Processtöd till grupper under pågående rekrytering:
TG psykiatri
Åsa Claesson
TG Funktionsnedsättning
Eva Fallgren
TG Äldre
Åsa Claesson och Eva Fallgren
Samma info ges på eftermiddagens ordförandeträff.

På uppdrag av:

Lillemor Berglund
Ordförande

Maria Mangfors Hallberg
Verksamhetscontroller/processtöd
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