Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och
näraliggande hälso- och sjukvård.
Fredagen den 26 aug 2016
Strategisk nivå 09.00-12.00
Plats: Upplevelsen, Falkenbergs stadshus
Närvarande:
Kungsbacka:
Varberg:
Falkenberg:
Hylte:
Halmstad:
Laholm:

Lillemor Berglund
Håkan Strömberg
Berit Winbladh
Jennie Vidal, Hans Jörgen Wahlhed

Region Halland:

Magdalena Barkström, Maria Mangfors Hallberg (processtöd)

Bodil Nordstrand

Not: Johan Klingborg (Falkenberg), Eva Apelvi (Kungsbacka) och Kjell Ivarsson (Region Halland) har förhinder att
närvara men har mailledes ställt sig bakom förslagen till beslut i kallelsen.

1. Föregående protokoll
Beslut 2016-08-26: Protokollen läggs till handlingarna
Bilagor:
1.1 Protokoll Strategisk grupp 2016-05-20
1.2 Protokoll Strategisk grupp 2016-06-14_mailbeslut

2. Trygg och effektiv utskrivning
Föredragande: Marita Everås
Information
Uppdatering (se bilaga) ges kring hur projekt Trygg och effektiv utskrivning framskrider. Projektet kommer
att behöva förlängas eftersom proposition-riksdag-ikraftträdande är framflyttat. Beslutsunderlag för detta
kommer till strategisk grupp (SG) i september.
Både chefsgrupp Halland och kommunberedningen har fått statusrapport om projekt Trygg och effektiv
utskrivning i augusti.
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I samband med denna punkt förs diskussion i SG om vikten av att finna sätt att föra information mellan
huvudmän för att kunna använda i förbättringsarbeten. Magdalena Barkström informerar om att
regionkontoret kopplat in experter kring det juridiska i detta.
Bilaga 2.1 Trygg och effektiv utskrivning

3. Halvårsrapport Mål och Handlingsplan
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information
Halvårsrapport på Mål och Handlingsplan inkl prognostiserad måluppfyllelse presenteras.
Konstateras att det är en önskvärd ansats att handlingsplanen reduceras i omfattning, till färre mål och fler
effektmål. SG önskar fortsättningsvis tydligare sammanfattningar i rapporteringen, framförallt kring vilka
åtgärder som behöver vidtas för att nå måluppfyllelse.
Bilaga 3.1 Halvårsrapport 2016_Mål- och Handlingsplan 2016-2018

4. Nationell information
Föredragande: Håkan Strömberg
Information
Nomineringar
SG ska nominera ersättare i nationella socialchefsnätverket (tidigare Björn Jingblad), som vid Håkan
Strömbergs frånvaro kan representera.
SG ska även nominera kontaktperson för implementering av nationella riktlinjer för demensvården. (se
bilaga 4.1).
Beslut kring ovanstående två nomineringar behöver tas 16 september.
Finansiering nationell stödfunktion
SKL har skickat Meddelande (bilaga 4.3) med rekommendation om gemensam finansiering av nationell
stödfunktion för utveckling av mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst (tot 3,4 mkr). Utskickat är gjort
till alla kommuner.
Strategisk grupps kommunrepresentanter diskuterar och förordar att Hallands kommuner inte
medfinansierar eftersom satsningen läggs utöver ordinarie ramar i SKL.
Respektive kommun ska svara senast 30 sep.
Övrig information
om bl a Trygg och säker utskrivning, Samordnad individuell plan, Bemanningsföreskrifter och Ändring av
LMA och ersättning för ensamkommande.

Bilagor:
4.1 NR demens inbjudan workshop 2 nov
4.2 Om HFDs dom 2015 ref 46 (002)
4.3 Meddelande från styrelsen 10_2016
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5. HiCube

5.1. Uppdatering om HiCube
Föredragande: Lillemor Berglund
Information. Uppdatering om HiCube. Vid nästa sammanträde 16 sep kommer Gerry Andersson,
projektledare, och Richard Lindström och presenterar projektet mer ingående.
Bilagor:
5.1.1 Avstämningsrapport - HiCube Kompetenta vården - med bilagor (160623)
5.1.2 Aktivitetsplan rev 160629
5.1.3 Projektledare till projektet HiCube kompetenta vården utkast 160704

5.2. Roller i HiCube-projektet
Föredragande: Lillemor Berglund
Beslut 2016-08-26: Strategisk grupp utser Jennie Vidal, Halmstad, till ny delegat i styrgrupp för HiCube.
Beslut 2016-08-26: Strategisk grupp utser Richard Lindström, regional samordnare e-hälsa Halland, till
regional samordnare i HiCube-projektet.

6. Hemsjukvård

6.1. Utvärdering hemsjukvården
Föredragande: Magdalena Barkström
Information: Rekrytering av projektledare för utvärderingen är ej klar. Magdalena mailar ut profil igen och
SG ombeds fundera över kandidater i sin organisation.

6.2. Indikatorrapport GNHH september
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information:
Sammanfattande analys:
 Totalt antal hallänningar inskrivna i hemsjukvård ligger konstant på runt 4200-4400 sedan
överenskommelsen trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan.
 Totalt antal hallänningar med enstaka hembesök ligger konstant men det finns en nedåtgående
trend för antal hembesök totalt. Detta förklaras av genomförandegruppen av att närsjukvård och
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kommuner känner sig mer trygga med riktlinjer kring enstaka besök. Vidare noterar man att det
råder en större samstämmighet i bedömningen av enstaka besök kommunerna emellan i dag,
vilket ska ses som ett resultat av aktiv samverkan och erfarenhetsutbyten.
Det noteras bättre resultat för Utskrivningsklara i Halland under juni-juli i år än under samma
period i fjol, både i antal patienter och i antal vårddygn.
Antalet oplanerade återinskrivningar varierar väldigt lite över månaderna. Det förs fram från flera
håll i genomförandegruppen att det vore väldigt angeläget att kunna följa måtten
utskrivningsklara och återinskrivningar per patientkategori: närsjukvård-hemsjukvård-särskilt
boende. På så sätt hade man mer direkt kunnat härleda hur exempelvis läkarmedverkan påverkan
kategorin hemsjukvårdspatienter. Att finna sätt att effektivt och säkert dela information mellan
huvudmän är en stor och viktig fråga, och lyfts som en framgångsfaktor när det gäller att utföra
och planera för bästa möjliga vård för hallänningen.

Bilaga 6.2 Indikatorrapport GNHH 2 sep_ver 20160826

7. Regional stödstruktur

7.1. Utvecklingsarbete strategisk grupp – upplägg, tidsplan och budget

höst 2016
Föredragande: Lillemor Berglund, Maria Mangfors Hallberg
Förslag på övergripande upplägg - inklusive tidsplan och budget hösten 2016 - för utvecklingsarbete
på strategisk nivå presenteras och de olika stegen gås igenom (bilaga 7.2).
Arbetsgruppen och Lillemor kommer under steg 1, vision, att vilja träffa SG-medlemmar för
förankring, innan det färdiga förslaget kommer upp 16 oktober. Maria återkommer med tidsförslag.
Beslut 2016-08-26: Strategisk grupp godkänner förslag till övergripande upplägg för utvecklingsarbete
inklusive tidsplan och budget, med enda ändringen att kundreseanalys görs på gruppen Personer
med demens.
Not: Diskussion fördes om att eventuellt ha ytterligare en kommunrepresentant i arbetsgruppen. SG
funderar till 16 sep (Tidsåtgång ca 3h/vecka under hösten).
Bilagor:
7.1 Missiv Utvecklingsarbete SG
7.2 Utv.arbete SG Upplägg_20160826

8. Övrigt

8.1. Avstämning Sommarplanering
Den samlade bedömningen är att sommaren fungerat väl. Nedan några kommentarer laget runt:
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Håkan, Varberg: Fungerat bra. Strukturen med onsdagsmöten fungerar bra. Flyktingfrågan intensiv.
Berith, Hylte: Flutit bra, inget större.
Hans-Jörgen, Halmstad: Fungerat väl.
Jennie, Halmstad: Fungerat väl. Ökat med 10 korttidsplatser jfr med 2015 vilket gett resultat. God
samverkan med regionen. Ont om usk.
Bodil, Laholm: Fungerat, men svårt med undersköterskor. Mycket beordringar.
Magdalena, Regionen: Psykiatrin tufft generellt, närsjukvården fungerat bra. Hallands sjukhus bättre än
förväntat, samarbetet med kommunden fungerat väl. Ont om ssk.
Ambitionen är ett startmöte om sommarplanering 2017 redan före årsskiftet och där blir våra samlade
erfarenheter av 2016 en input.
Lillemor, Kungsbacka: Fungerat väl i stort. Dock stort problem i assistansen. Ont om usk –
kompetensförsörjning problematiskt.

8.2. Förändringar på regionkontoret
Föredragande: Magdalena Barkström
Information:




Ny hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör rekryterad, Haleh Lindqvist. Hon är idag
kommunchef i Marks kommun och tillträder i Region Halland 1 januari.
Emma Pihl, idag tf hälso- och sjukvårdsdirektör, slutar i september (blir förvaltningschef
för Vård och omsorg i Båstad). Magdalena är tf hälso- och sjukvårdsdirektör sep-dec.
Eva Osvald Gustavsson, ansvarig för Framtidsarbetet, slutar sin tjänst i september.

På uppdrag av:
Lillemor Berglund
Ordförande

Maria Mangfors Hallberg
Verksamhetsontroller / processtöd
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