PROTOKOLL – Programområde Äldre

Tid: 28 augusti 2017 09:00 – 12:00
Plats: Stadshuset Falkenberg, lokal BUN
Kommunrepresentanter:
Caroline Jonsson, vik avdelningschef Laholm
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare Varberg
Pär Claesson, utvecklingsledare Varberg
Ann-Helen Svensson, ordförande Kungsbacka
Martina Lund, verksamhetschef Falkenberg
Christina Svensson, enhetschef Hylte
Region Halland
Eva Fallgren
Frånvarande:
Anneli Lundgren, kvalitets och utvecklingschef Halmstad
Valentina Trpezanovska, verksamhetschef, område Varberg/Kungsbacka
Maria Sjödin, verksamhetsutvecklare, Hallands sjukhus

Taktisk grupp äldre hälsar Pär Claesson , utvecklingsledare i Varberg
välkommen till gruppen och han kommer att ersätta Ann-Britt Jande.

1) Dagordning och föregående protokoll, 2017-06-19
Dagordningen godkändes, efter genomgång lades protokoll från taktisk
grupp Äldre, 2017-06-19 till handlingarna.

2) Genomgång av protokoll från strategisk nivå, 2017-06-16
Genomgång av strategisk grupps protokoll från 2017-06-16

Punkt 8.2. Rekrytering ordförande och samordnare på taktisk nivå
Beslut 1, 2017-06-16:
Strategisk grupp
beslutar att utse
följande personer till
ordförande och
samordnare:

Aslak Iversen
Ann-Helen Svensson
Thomas Wollentz
Per Steneryd
Marie Strömberg

RH, Psykiatrin
Kungsbacka
Halmstad
RH, Närsjukvården
Laholm

Ordförande
Ordförande
Samordnare
Samordnare
Ordförande

Mitt i Livet
Senior
Digitalisering
Psykisk Hälsa
Barn, unga

och familj

Förberedelser börjar i september – bl a introduktionsförmiddag fre 1 sep
Falkenberg – och ny struktur på taktisk nivå sjösätts 16 oktober.
Beslut 2, 2017-06-16: Strategisk grupp uppdrar åt processtöd (Maria) att ta
fram tydligare bild av vad – uppdrag och stödresurser - som ligger inom
”Samordnare Hälso- och sjukvård” då det konstateras att denna post är kritisk
att besätta inom kort (bilaga 8.2.2!).
Punkt.10. Trygg och Effektiv utskrivning – statusuppdatering projekt &
hantering betalningsansvar (=eventuell ekonomisk reglering i processen)
Beslut 2017-06-16: Strategisk grupp lyfter till Chefsgrupp Halland att man
som styrgrupp för projekt Trygg och Effektiv utskrivning inte kommer att kunna
bereda den del av överenskommelsen som avser betalningsansvaret.
Strategisk grupps förslag är att en politisk styrgrupp med
tjänstemannarepresentation tillsätts för att hantera betalningsansvaret inom
Trygg och Effektiv utskrivning på samma sätt som gjordes då
överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2015 slöts.

3) Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa – Gunnel Håkansson
Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg på Regionkontoret informerar om
handlingsprogrammet för sköra äldres munhälsa.
Handlingsprogrammet ska inspirera till en bättre samverkan för de
sköra äldres munhälsa, där munhälsan blir ett naturligt ansvar för alla
professioner som möter den äldre. Taktisk grupp konstaterar att det är
en viktig information att sprida ut i arbetsgrupperna. Om någon önskar
mer information eller stöd om tandvård för äldre så går det bra att
kontakta Gunnel direkt alternativt gå via Eva.
Taktisk grupp tackar Gunnel och presentationen finns på project place.

4) Förändring inom den regionala stödstrukturen
Ann-Helen informerar om att hon kommer bli ordförande i den nya
taktiska gruppen Senior. Den 1 september kommer de nya ordförande
att träffa strategisk grupp och någon vecka in i september blir det
ytterligare en planeringstid. Mer information kommer därför att komma
inför att de nya taktiska grupperna och fokusområdena ska starta upp.

5) Avstämning sommaren
Kort avstämning hur sommaren varit i kommunerna. De flesta har haft
svårt att få sjuksköterskor. Kungsbacka däremot har klarat sommaren
och sjuksköterskor genom bemanningsföretag. Rekrytering av vikarier
för baspersonalen har i vissa kommuner pågått kontinuerligt och
många vikarier har hoppat av. I Laholm har baspersonalen varit ledig i
tre perioder och detta ska nu utvärderas. Sommaren har ändå löst sig i
kommunerna trots dessa förutsättningar.
6) Hemsjukvårdsavtalet
Ann-Helen informerar om det pågående arbetet med att revidera
hemsjukvårdsavtalet. Detta innefattar justeringar i ersättningsmodellen
och i texten.
GNHH är beställare och strategisk grupp styrgrupp. En reviderad
version ska vara klar för GNHH att besluta om i oktober, innan dess
ska det beslutats om på hemmaplan. Genomförande gruppen och
ekonomer arbetar tillsammans med konsulter från fd. Health Navigator
med revideringen.

7) Inspirationsdag 15/11
Inspirationsdagen – Aktiviteter och Kultur för äldre genomförs onsdag
15 nov på Kulturhuset i Halmstad och riktar sig främst till personal inom
äldreomsorg och kulturområdet i Halland. Inbjudan kommer gå ut i
månadsskiftet aug-sep. Under dagen ska det också vara
presentationer från kommunerna.
8) Avstämning kommunerna om trygg och effektiv hemgång.
Punkten diskuteras under punkt 9
9) Trygg och effektiv utskrivning samt Life Care SIP, Ingrid Kvist
(under punkten deltar också Jon Pörscke som är utsedd att vara
psykiatrins representant i beredningen av förslag till riktlinje)
Projektet trygg och effektiv utskrivning har nu kommit så långt att det
finns underlag att bereda och fastställa. Taktisk grupp äldre är
styrgrupp för framtagandet av Riktlinje och samordnad individuell plan
och ska nu bereda underlaget inför fastställandet i Strategisk grupp.
Ingrid går under mötet igenom förslaget och underlaget. Förslag på
riktlinje samt förslag på Samordnad individuell plan (SIP) är utskickat
tillsammans med dagordningen inför beredning. Ingrid vill ha
återkoppling från beredningen senast 13 september. Fastställande i
strategisk grupp den 6 oktober.

Det kommer att bli utbildningar i SIP under hösten och information om
dessa har mailats ut till taktisk grupp äldre i juni för spridning. Det blir
åtta utbildningstillfällen, ett tillfälle i varje kommun och ett på sjukhuset i
Halmstad och ett i Varberg. Alla utbildningstillfällen är öppna för
anmälan av alla, ej knutet till ort och plats.
De som går utbildningen ska sedan kunna utbilda på hemmaplan.
Utbildningen kommer att filmas och läggas ut på extranätet och
kompletteras med E-learningmodul.
Januari kommer vara en övergångsmånad för de nya Riktlinjen, för att
övergå i skarpt läge för alla berörda verksamheter senast 1 februari.
Taktisk grupp tackar Ingrid för informationen och presentationerna
skickas ut och finns på projectplace
Beslut: Taktisk grupp beslutar att alla går igenom och bereder
underlaget för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och vårdoch omsorgsplanering i öppenvård och skickar till Eva, senast den 8
september. Eva samlar ihop och återkopplar till Ingrid.

10) Information/ Övrigt
- Laholm och Hylte undrar var frågan om läkarmedverkan ligger för
deras kommuner. Oklarheter kring arbetet med läkarmedverkan
sedan Marie Paulsson slutat.
Beslut: Taktisk grupp beslutar att Eva tar reda på detta och
rapporterar vid nästa tillfälle.
-

-

Kort avstämning om hur rekommendationer sätt ljus på natten
hanteras. Överens om att här är en del tveksamheter och inte helt
enkelt att följa.
Christina Svensson informerar om att hon kommer att sluta och
hennes ersättare kommer med vid nästa tillfälle.
Det är sista mötet i taktisk grupp för Ann-Britt Jande idag och
hennes ersättare är Pär Claesson.
Taktisk grupp tackar Ann-Britt för tiden i taktisk grupp.

.
Nästa taktiska grupp 25 september kl 09:00-12:00

Ann-Helen Svensson
Ordförande

Eva Fallgren
Processtöd

