Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och
näraliggande hälso- och sjukvård.
Fredagen den 14 okt 2016
Strategisk nivå 09.00-14.00
Plats: Falkenbergs stadshus, Rörbeckska rummet
Närvarande:
Kungsbacka:
Varberg:
Falkenberg:
Hylte:
Halmstad:
Laholm:
Region Halland:

Eva Apelvi
Johan Klingborg
-

Kjell Ivarsson, Goran Delic (ej punkten 6), Magdalena Barkström, Maria
Mangfors Hallberg (processtöd)

Bodil Nordstrand, Håkan Strömberg, Jennie Vidal, Hans-Jörgen Wahlhed och Lillemor Berglund och Berit Winbladh har
anmält förhinder.

1. Föregående protokoll
Beslut 2016-10-14: Protokollet läggs till handlingarna.
Bilaga 1.1 Protokoll Strategisk grupp (SG) 2016-09-16

2. Hemsjukvård

2.1. Statusrapport Läkarmedverkan i hemsjukvården
Föredragande: Marie Paulsson projektledare avdelningen för regional samverkan,
Regionkontoret.
Information: Rapport från projektledaren om nuläge i projektet samt planeringen framåt (se
bilagd presentation).
Efterföljande diskussion där det bl a lyftes utmaningen i att utvärdera med begränsad möjlighet
att använda data mellan kommun och region (i detta fall finns dock godkänd etikansökan gjort
för utvärdering).
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Vidare rörde diskussionen läkarrollen och förflyttning från ”fysisk roll” till ”konsultativ/virituell
roll” samt vikten av att läkarmedverkan riktas mot de mer akuta uppdragen medan ordinarie
läkare (på VC) har grunduppdraget och yttersta ansvaret.
Magdalena redogör för processen framåt som i grova drag blir: projektet förlängs några månader
och utvärderas parallellt, och därefter kommer breddinförande och att göra modellen
permanent (våren 2017). Stegvis blir det först 8-17 mån-fre överallt och därefter 24/7 samt
komplettera med särskilt boende. Påverkar vårdvalet.
Bilaga 2.1.1 Läkarmedverkan_161014

2.2. Utvärdering av hemsjukvårdsöverenskommelsen och

hjälpmedelsavtalet

Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information: Kort rapport om uppstart i utvärderingsarbetet. Arbetsgruppen är komplett med
representant från varje kommun samt Hjälpmedelscentrum. Ett första möte hålls den 11 nov.
GNHH:s (beställarens) presidium har ställt sig bakom upplägget på utvärderingen (i september)
och GNHH kommer att ta beslut om projektplan i december.
Konstateras att det görs en parallell granskning av hemsjukvården (dock avgränsad till bl a
ordinärt boende och viss utpekad diagnos) av regionens och kommunernas revisorer tillsammans
under hösten. Detta är en mindre granskning som blir klar före årsskiftet och vars resultat
presenteras i januari. Vår egen granskning behöver förhålla sig till denna, och ta med eventuella
ytterligare utredningsfrågor utifrån revisionens resultat. I verksamheterna är det viktigt att kunna
kommunicera att det rör sig om två separata granskningar.

3. Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa
Föredragande: Per Albinsson, utvecklingsstrateg avdelningen för regional samverkan
Beslut 2016-10-14: Strategisk grupp godkänner den övergripande inriktningen i Länsgemensam
Analys och handlingsplan för psykisk hälsa, samt att den gemensamt skickas in till SKL.
Information: Utifrån överenskommelsen 2016 mellan staten och SKL ”Stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa 2016” (bilagd) ska länsgemensamma analys- och handlingsplaner tas
fram. En arbetsgrupp, den s k 7-gruppen med företrädare för regionen och de sex kommunerna,
har tagit fram en plan för Halland. Brukarorganisationer har varit delaktiga i arbetet liksom alla
taktiska grupper. Per Albinsson redogör för processen i 7-gruppen och huvuddragen i den
halländska handlingsplanen (presentation bilagd).
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Strategisk grupp diskuterar kring materialet och arbetssättet, och konstaterar att det är positivt
med partnerskap med brukarna i sådan här process.

Bilagor:
3.1 Analys och handlingsplan Psykisk hälsa, Hallands län
3.2 Soc.dep_SKL_Överenskommelse-psykisk-hälsa-2016
3.3 ÖK Psykisk hälsa_161014

4. Rapportering från TG Barn, Unga & Familj
Föredragande: Anneli Westling ordförande & Eva Fallgren utvecklingsstrateg/processtöd

4.1. Regional handlingsplan för den sociala barn - och ungdomsvården
Information: I juni 2015 presenterade SKL handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga”
(bilagd). Denna föranleder förbättringsarbeten på flera nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. I
september får TG Barn, Unga och Familj i uppdrag av SG att göra en nulägesbeskrivning för
Halland. I januari i år hålls ett större regionalt uppstartsmöte där även SKL representerar, och
därefter formuleras uppdraget att ta fram regional handlingsplan.
TG Barn, Unga & Familj redogjorde på sammanträde 14 okt för vilka de bärande principerna i en
regional plan bör vara, nämligen
o
o
o
o

Länsgemensamt kvalitetsarbete. Regional kvalitetsorganisation samt gemensamma
processbeskrivningar, rutiner mallar mm i Halland.
Kompetensförsörjning. Samarbete med utbildningar och strukturerat
praktikantmottagande.
Kompetensutveckling. Ytterligare samverkan för utbildningssatsningar.
Ny teknik. IT-stöd och digitala lösningar som kan underlätta arbete.

Information och dialog med SG. Efterföljande diskussion rör mycket kompetensförsörjningen
men även teknik och pågående HiCube berörs. Kjell säkrar med styrgruppen för HiCube
Kompetenta vården att projektets målgrupp är alla åldrar då olika bilder finns kring detta.
Beslut om regional handlingsplan tas av SG den 18 november.
Bilagor:
4.1.1 SKL_Stärkt-skydd-för-barn-och-unga
4.1.2 BoU Arbete regional handlingsplan
4.1.3 Regional handlingsplan utkast oktober 2016
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4.2. Bemanningssituation i Halland
Information: TG BUoF redogör för bemanningssituationen i Halland utifrån det uppdrag som
gavs av SG på sammanträdet 16 september.
Material som visas föranleder lång diskussion kring bl a konsultmarknad för socionomer, vilka
yrkesgrupper spå socionomsidan som växer/minskar samt student-/praktikmottagande och
samverkan med lärosäten.
Sammanfattningsvis framhölls i diskussionen:
o
o

Utbildning. Behov av att samordna oss i Halland och möta högskolorna.
Kompetensförsörjning. Tänka i termer av workshift samt bibehålla vår konkurrensfördel.

Bilaga 4.2.1 Bemanningssituation Halland_SG 161014

5. Nationell information
Information: Konstaterades att det inte finns något nytt från nationell nivå, och att nästa träff i
nätverket är v42.

6. Regional stödstruktur
6.1. Utvecklingsarbete SG: Vision för strategisk grupp – information &

workshop

Föredragande: Maria Mangfors Hallberg, Erik Palmstierna (Valcon)
Information: Övergripande information om status i SG:s utvecklingsarbete och därefter fördjupning och
workshop kring steg 1 Vision.
Beslut 1: 2016-10-14: Strategisk grupp beslutar att följande visionsformulering (bild 2 i bilaga) är den vi
arbetar vidare utifrån:
”2020 ska vi vara Hallands styrgrupp för att driva samverkansfrågor inom socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård för hallänningens bästa”
Beslut 2: 2016-10-14: Strategisk grupp ställer sig bakom beskrivningen av de fyra områden som är
angelägna att arbeta vidare med på kort och lång sikt (bild 8 i bilaga):
• Hallänningens fokus – samarbete för att lösa helheten
• Skapa beslutsstöd
• Förtydligande av strategisk grupps uppdrag och mandat
• Starkare samarbete för att utveckla tillsammans

Diskussion och motivering till beslut 1:

Sida 4 av 6

Ursprungligt förslag ”2020 ska strategisk grupp vara det bärande organet för att driva frågor inom
socialtjänst och närliggande sjuk och hälsovård för hallänningens bästa” ändrades till ”2020 ska vi vara
Hallands styrgrupp för att driva samverkansfrågor inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
för hallänningens bästa”.
Formuleringen ”Hallands styrgrupp” istället för ”bärande organ” föranleddes av en diskussion kring att det
behöver förtydligas vilken sorts grupp SG är/vill vara.
Ordet ”samverkan” infogades för att accentuera att SG finns till för de frågor där vi utvecklar tillsammans
det vi inte kan göra själva var och en.
Diskussion och motivering till beslut 2:
SG ställde sig bakom områden att arbeta vidare med, och i diskussionen framfördes bl a:
o
o
o
o
o
o
o

Sammanhanget i vilket vi (SG) verkar är viktigt. Stödstrukturen behöver bli mer synlig i Region
Hallands organisation, t ex Hallands sjukhus.
Viktigt att påminna varandra om att lyfta i diskussionerna – från organisation till frågan vi pratar
om.
Svårt att överblicka hur ärenden och frågor spelas in i stödstrukturen. Behövs tydlighet.
Det finns hinder för att nå visionen. Mandatet till gruppen SG är viktigt att få belyst.
Är vi (SG) efterfrågade? I vilka sammanhang? Vi behöver berätta vad som gör oss till en viktig
grupp (storytelling).
Vi behöver gemensamma spelregler. Och ”fältövningar” för att öva dessa.
Den interna informationsstrukturen man har på hemmaplan kring samverkansfrågorna är viktig.

När det gällde mandat för strategisk grupp fanns separat förslag om att träffa kommun-/regiondirektör
samt även respektive KSO/RSO, vilket SG ställde sig bakom. Resp SG-medlem behöver ta detta på
hemmaplan. Maria påminner i separat mail.

Bilaga 6.1.1 Vision Strategisk grupp_rev 161014

7. Övrigt

7.1. Mötesdagar 2017
Beslut 2016-10-14: Strategisk grupp beslutar om datum för sammanträden 2017 (enligt bilaga)
samt att vi för alla datum avsätter en heldag i kalendern så att möjligheten finns att förlänga
sammanträden när så behövs.
Bilaga 7.1.1 Sammanträdesdagar 2017

7.2. Sommaren 2016 – blankett från RH
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
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Information: Region Halland önskar att varje kommun skriftligen sammanställer synpunkter på
sommarplaneringen, enligt bifogad mall. Gemensam sammanställning görs på regionkontoret
och ligger till grund för planeringen inför 2017. Blankett mailas till
karin.ingvarsson@regionhalland.se senast 28 oktober.
Bilaga 7.1.2 Uppföljning_sommar2016_kommunerna

På uppdrag av:
Kjell Ivarsson
Vice ordförande

Maria Mangfors Hallberg
Verksamhetscontroller/processtöd
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