RS160055

Protokoll - Taktisk grupp programområde psykiatri
Tid: 2016-10-24 klockan 13.30 – 16.30
Plats: Regionens hus, Laxen, Halmstad
Närvarande kommunrepresentanter:
Kungsbacka kommun: Diana Brovall, verksamhetschef
Laholms kommun:
Marie Strömberg, avdelningschef (fr. 14.25).
Halmstads kommun:
Christel Lood, avdelningschef
Falkenbergs kommun: Eva Persson, enhetschef
Varbergs kommun:
Susanne Bergenheim, handläggare (t.o.m. p 7)
Närvarande från Region Halland:
Psykiatriförvaltningen: Aslak Iversen, verksamhetschef Ordförande
Närsjukvården:
Madelaine Gustafsson, verksamhetschef
Frånvarande:
Psykiatriförvaltningen:
Habiliteringen:
Hylte kommun:

Övriga:

Linda Kronholm verksamhetschef
Anna Philis, verksamhetschef
Eva-Britt Andersson, enhetschef

Ellinor Nelson, Anders Torstensson Region Halland och
Märta Sundbeck Health Navigator (per telefon) p 7

Regional samverkan: Per Albinsson, utvecklingsstrateg/processtöd Sekreterare
Marica Nilsson Granlund, utvecklingsledare
Marita Everås, utvecklare
Erika Brinkesjö, praktikant, Region Halland

1. Mötets öppnande
Aslak Iversen hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll (2016-09-19)
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

3. Aktuellt från Strategisk grupp (2016-10-14))
Per Albinsson informerade om den strategiska gruppens möte den 14 oktober 2016.
Informationen noterades till protokollet.

4. Avstämning av Implementerings- och kommunikationsplan
Marica Nilsson Granlund gick igenom den reviderade Implementerings och
kommunikationsplanen. En diskussionspunkt rörde behovet av en kortare
webbutbildning. Taktisk grupp beslutade:
att undersöka möjligheterna att producera en kortare webbutbildning rörande vårdoch stödsamordning samt
att en sammanställning ska göras inför nästkommande möte som tar upp vad är gjort
och vad som återstår inför 2017 gällande samordning av insatser för den fortsatta
implementeringen.

5. Mål- och handlingsplan 2017-2019
Per Albinsson går igenom Mål- och handlingsplanen för 2017-2019. Planen behöver
vara klar den 3 november, då ska den upp på strategisk nivås beredning.
Under diskussionen framfördes en del förslag till förbättringar. Taktisk grupp
beslutade:
att uppdra åt Per Albinsson och Marika Nilsson Granlund att justera Mål- och
handlingsplanen utifrån de under mötet framförda synpunkterna.

6. Analys och handlingsplan
Per Albinsson delar ut slutversionen av den länsgemensamma ”Analys och
handlingsplanen”. Strategisk nivå har beslutat ”att godkänna den övergripande
inriktningen i Analys och handlingsplanen, samt att den gemensamt ska skickas in till
Sveriges Kommuner och Landsting”. Brukarorganisationerna har haft ett antal
synpunkter på planen och den 27 oktober 2016 ska Per Albinsson och Marica
Nilsson Granlund träffa brukarorganisationerna för att återkoppla deras synpunkter.
Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

7. Genomlysning av psykiatrin i Halland
Ellinor Nelson, Anders Thorstensson, Region Halland och Märta Sundbeck,
projektledare från Health Navigator (per telefon) presenterade det pågående arbetet
med en genomlysning av psykiatrin i Halland. Projektledningen vill komplettera med
det kommunala vård- och omsorgsutbudet och frågan är hur man kan gå tillväga?
Märta vill att taktiska gruppen ska diskutera kring frågan om hur ser läget inom
psykiatrin ut idag utifrån ert perspektiv? Frågan ställs om återkoppling via mejl på
frågorna kan ske där varje huvudman kan svara mer utförligt. Presentationen
bilägges protokollet. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna, samt
att projektledningen skickar frågor till Per Albinsson, som distribuerar dessa till
medlemmarna i den taktiska gruppen.

8. Trygg och säker utskrivning
Marita Everås, utvecklingsledare Region Halland informerar om Trygg och säker
utskrivning och Läkarmedverkan i hemsjukvården. Läkarmedverkan har vart igång
under 1,5 år och påbörjades i Kungsbacka och Halmstad 2015.
Trygg och effektiv utskrivning – Det finns ett uppdrag att ta fram en
överenskommelse mellan slutenvården/psykiatrin för mottagandet i kommun och
närsjukvård/öppenvård för en trygg och effektiv vård och omsorg. Två tjänster ska
tillsättas för implementeringen av arbetet framöver efter beslut i strategisk grupp.
Maritas presentation bilägges protokollet. Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

9. ”Tillsammansdagen” den 25 november.
Inbjudan inför ”Tillsammansdagen” ska skickas ut via mejl åter en gång. Marica
Nilsson Granlund går igenom platsantal samt hur uppläggningen kommer att se ut
under dagen.
Taktisk grupp beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.

10. Regler för att bevilja boendestöd i olika kommuner
Arbetsgruppen, som tillsatts av Taktisk grupp, har haft ett första möte. Underlag från
respektive kommun ska skickas till Per Albinsson. Taktisk grupp beslutade:
att uppdra åt Per Albinsson att ställa samman ett diskussionsunderlag till
nästkommande möte i den taktiska gruppen.

11. Övriga frågor
Marie Strömberg ställer en fråga rörande Region Hallands deltagande på
fördjupningsutbildningen i Vård- och stödsamordning. Efter diskussion beslutar
taktisk grupp:
att Aslak Iversen tar upp frågan internt inom Psykiatrin i Halland.

Nästa möte: Måndag den 12 december 2016, Regionens Hus, Södra vägen 9 Lokal:
Fataburen

Aslak Iversen
Ordförande

Per Albinsson
Sekreterare

