PROTOKOLL – Programområde Äldre

Tid: 25 september 2017 09:00 – 12:00
Plats: Stadshuset Falkenberg, lokal BUN
Kommunrepresentanter:
Caroline Jonsson, vik avdelningschef Laholm
Anneli Lundgren, kvalitets och utvecklingschef Halmstad
Pär Claesson, utvecklingsledare Varberg
Ann-Helen Svensson, ordförande Kungsbacka
Christina Svensson, enhetschef Hylte
Lena Borg, enhetschef Hylte
Region Halland
Eva Fallgren
Frånvarande:
Valentina Trpezanovska, verksamhetschef, område Varberg/Kungsbacka
Maria Sjödin, verksamhetsutvecklare, Hallands sjukhus
Martina Lund, verksamhetschef Falkenberg

Taktisk grupp äldre hälsar Lena Borg, enhetschef i Hylte välkommen till
gruppen och Lena kommer att ersätta Christina Svensson
1) Dagordning och föregående protokoll, 2017-08-28
Dagordningen godkändes, efter genomgång lades protokoll från taktisk
grupp Äldre, 2017-08-28 till handlingarna.

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

Punkt 2. Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelsen – förslag till
revideringsunderlag
Beslut 1, 2017-09-01: Strategisk grupp anser att en lämplig princip för
fördelning av ersättning är att fördela med utgångspunkt i antal inskrivna
patienter i hemsjukvården.
Beslut 2, 2017-09-01: Strategisk grupp godkänner arbetsgruppens förslag till
revidering av text i överenskommelsen.

Beslut 3, 2017-09-01: Strategisk grupp godkänner arbetsgruppens förslag
avseende långsiktig plan och tillsättande av förbättringsgrupp
(indikatorgruppens roll bör beaktas) (bilaga 2.1 bild nr13).
Beslut 4, 2017-09-01: Strategisk grupp ser att det är önskvärt att den politiska
styrgrupp som utses från kommunberedningen att hantera ekonomisk
reglering inom trygg och effektiv utskrivning även hanterar översyn av
ekonomisk ersättningsmodell inom hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Punkt 4. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Beslut 2017-09-01: Strategisk grupp uppdrar åt Fokusområde Hälso- och
sjukvård att föra dialogen om ASIH och ta fram utkast för hur en modell för
ASIH i Halland skulle kunna se ut. I denna dialog ska den regionala
patientsäkerhetsgruppen involveras.

3) Trygg och effektiv utskrivning, Ingrid Kvist
-Ingrid går igenom beredningsarbetet och förändringar som gjorts efter
de synpunkter som kommit in.
-Vidare information om att det ska utvecklas en gemensam
planeringsfunktion i närsjukvården för den samordnade planeringen i
samband med utskrivning från sluten vård.
- Resurser för stöd i implementeringen av Riktlinje och användarstöd
för följsamhet är rekryterade
- Workshop den 17/10 om uppföljning och framtagande av indikatorer,
inbjudan gått ut.
- Workshop den 26 /10 om utskrivningsprocessen kopplat till arbetet
med framtida journalsystem, inbjudan har gått ut.
- Den 30/1 2018 blir det övergång till Lifecare SIP och Riktlinjen i
skarpt läge i samtliga berörda verksamheter.
Ingrid informerar om att hon är projektledare för uppdraget avancerad
sjukvård i hemmet, se punkt 4 strategisk grupps protokoll. Mer
information om uppdraget kan taktisk grupp få av Ingrid längre fram.
Taktisk grupp tackar Ingrid för informationen och presentationerna
finns på project place.

4) Delårsrapport Mål och handlingsplan
Genomgång av Mål och handlingsplan inför delårsrapporten. Taktisk
grupp konstaterar att det mesta som finns i mål och handlingsplanen är
på gång och kommer flyttas över till taktisk grupp senior och
fokusområdet hälso och sjukvård. Tveksamheter vad som händer med
förvaltargrupperna.

Beslut: Taktisk grupp beslutar att Ann-Helen tar med sig frågan till
Lillemor om hur förvaltargrupperna vidare ska tas om hand.

5) Förändring inom den regionala stödstrukturen
Den 16 oktober går den regionala samverkan in i den nya strukturen
men tre taktiska grupper och fyra fokusområden.
Ann-Helen kommer vara ordförande för taktisk grupp Senior. Det är
ännu inte klart vem som ska vara samordnare för fokusområde Hälso
och sjukvård. Förvaltningscheferna har utsett medlemmarna i de
taktiska grupperna och fokusområdena och slutgiltigt beslut tas i
strategisk grupp den 6 oktober.

6) Taktisk grupp Senior
Ann-Helen Svensson blir ordförande och Eva Fallgren processtöd. Det
är ännu inte klart vilka medlemmarna blir, detta bestäms av strategisk
grupp den 6 oktober. Första mötet i taktisk grupp Senior blir den 23
oktober kl. 9.00 -12.00.
7) Information/ övrigt
- Eva har fått information om att projektet läkarmedverkan nu
hanteras på Regionkontoret och fortlöper till den 31/12. Det ska
under hösten utvärderas både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt. Den 31/10 ska det upp till politiken. Just nu är det inte
aktuellt att inkludera Hylte och Laholm med tanke på den
kvarvarande tiden i projektet samt avvaktan på vad politiken ger för
inriktning.
-

Vad händer med den regionala genomförande gruppen?
Beslut: Ann-Helen tar med sig frågan till Lillemor.

-

Fråga om vad som händer med metoden Kundresan och det
arbete som gjordes med kundreseanalysen demens. De taktiska
grupperna kommer att arbeta vidare med kundresan som metod
och med de förbättringsåtgärder som framkom.
Ur strategisk grupps protokoll 170407
Punkt 7.1.1 Rapport från TG Äldre - kundreseanalys demens
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.

-

Det är sista mötet i taktisk grupp för Christina Svensson och
hennes ersättare är Lena Borg
Taktisk grupp tackar Christina för tiden i taktisk grupp.

8) Summering och avslut taktisk grupp äldre
Dagens möte var det sista i taktisk grupp äldre. Ann-Helen tackar för
det arbete som alla bidragit med i taktisk grupp och avslutar taktisk
grupp äldre.

Ann-Helen Svensson
Ordförande

Eva Fallgren
Processtöd

