Protokoll
Strategisk Grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
Fredagen den 19 maj 2017
Strategisk nivå 09.00-13.00
Plats: Falkenbergs stadshus, Lundbergska
Närvarande:
Kungsbacka:
Varberg:
Falkenberg:
Hylte:
Halmstad:
Laholm:
Region Halland:

Eva Apelvi
Berith Winbladh
Kjell Ivarsson, Goran Delic, Magdalena Barkström, Martin Engström, Maria
Mangfors Hallberg (processtöd)

Lillemor Berglund, Kungsbacka, Jennie Vidal och Hans-Jörgen Wahlhed, Halmstad, Håkan
Strömberg, Varberg, Johan Klingborg, Falkenberg, och Christel Sundberg, Laholm, har anmält
förhinder.

1. Föregående protokoll
Beslut 2017-05-19: Protokollet läggs till handlingarna
Bilaga 1.1 Protokoll Strategisk grupp 2017-04-07

2. Utvecklingsarbete – avstämning från grupper
2.1. Mandat & Styrning
Föredragande: Magdalena Barkström
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Beslut 2017-05-19: Beslutas att respektive SG-medlem återkopplar senast 6 juni, mail till Maria, om man har
lämplig(a) kandidat(er) i roll som ordförande/samordnare (använd bilaga 2.1.2 och 2.1.3).
Information: Grupp Mandat & Styrning (Magdalena-Goran-Håkan-Berith) har arbetat vidare utifrån den
övergripande tidsplanen beslutad av SG 2017-04-07. Magdalena redogör för vad som är klart respektive
pågående (se bilaga 2.1.1).
Rekrytering av ordförande och samordnare – fördjupad diskussion om fortsatt hantering
 Kravspecifikation gås igenom och diskusteras. Är okej! (bilaga 2.1.2)
 Understryks vikten av att det är person med mandat i roll ordförande/samordnare.
 Behöver ha kandidater till beredning SG 7 juni, beslut 16 juni. För att ordf/samordn ska kunna vara
delaktiga i fortsatt process.
 Önskvärt att få en uppskattning av uppdragets tidsåtgång – går det? Nytt ordförandeuppdrag kräver
annorlunda ledarskap, mer drivande än idag. Dock ej per automatik mer omfattande tidsmässigt.
Bestäms att Maria via processtöd tar fram uppskattning av tidsåtgång idag, som en vägledning.
 Summerat: senast 6/6: resp SG-medlem ska återkoppla, mail till Maria, om man har lämplig(a)
kandidat(er) i roll som ordförande/samordnare.
 Önskemål att Maria sätter samman kortfattat material till SG, så att vi tänker/kommunicerar likt.
 De i SG som har ordförande idag tar också diskussion med hen under denna tid. Vissa ordf sannolikt
aktuella att fortsätta.
Bilagor:
2.1.1 Mandat & Styrning presentation 19 maj
2.1.2 Ordförande samordnare kravspecifikation
2.1.3 Till dig i SG_om kravspecarna

2.2. Övriga grupper
Grupp: Interna kulturen (Jennie-Johan-Lillemor-Martin):
Första mötet 13 juni.
Grupp: Hallänningens fokus (Kjell-Christel-Eva-Hans-Jörgen):
Första mötet 30 maj.

3. Trygg och Effektiv utskrivning
3.1. Samlad introduktion ärendena 3 och 4
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information: ”Inflygning” - Många större pågående arbeten/projekt tangerar hemsjukvård/hälso- och sjukvård
(närliggande mot socialtjänst). Hur kan vi se vi på dess inbördes beroenden? Och vilka är de olika rollerna? På
olika nivåer?
Diskussion – bra om alla förmedlar kontexten på liknande sätt.
Bilagor:
3.1.1 HEMSJUKVÅRD… intro-bild
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3.1.2 HEMSJUKVÅRD… intro-bild (med pratmanus)

3.2. Statusrapport från projektledningen & återrapportering av uppdrag från

SG 3/3 och 7/4
Föredragande: Ingrid Kvist, projektledare Regionkontoret
Beslut 2017-05-19: Strategisk grupp godkänner användning av stimulansmedel 400 kkr för stöd till övergång,
enligt projektgruppens förslag.
Beslut 2017-05-19: Strategisk grupp bordlägger frågan om ”Hallandsmodell” pga att många medlemmar är
frånvarande. Ärendet tas upp för beslut nästa sammanträde 16 juni.

Information: En övergripande statusrapport ges från projektledningen (bilaga 3.2.1). Ett utkast på
överenskommelse samt tillhörande riktlinje bereds för närvarande på tjänstemannanivå. Material gick ut 4 maj
(bilagor 3.2.2-3.2.5) och svar ska inkomma senast 2 juni, allt enligt ursprunglig fastställd tidsplan för projektet.
Projektledningen rapporterar även status kring IT-delen av projektet (delprojekt B), hur arbetet med uppföljning
planeras samt om kommunikationsplan och viktiga milstolpar i arbetet fram till färdig överenskommelse och
beslutsprocess.
Diskussion på sammanträdet bl a om riktlinjens punkt 5.4 ”Överrapportering från läkare till läkare”.
Sammanfattningsvis är projektet i allt väsentligt i fas, undantaget ”Hallandsmodell” som bordläggs av SG. Beslut
i frågan behövs före sommaren (16 juni) för att inte projektet med förestående beslutsprocess ska försenas.
Nedanstående uppdrag återrapporterades genom statusrapporten samt separata förslag till beslut:

Bilagor:
3.2.1 presentation Trygg o Effektiv, Strategisk grupp 20170519
3.2.2 Överenskommelse Trygg och Effektiv utskrivning REMISSUNDERLAG maj juni 2017
3.2.3 Riktlinje Trygg och Effektiv utskrivning i Halland REMISSUNDERLAG maj juni 2017
3.2.4 Följebrev Trygg och Effektiv utskrivning remissrunda 2017
3.2.5 Trygg och effektiv utskrivning Info remissrunda maj juni 2017
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3.3. Diskussion – Trygg och effektiv utskrivning
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg, Magdalena Barkström
Information: Gemensam diskussion. Var står vi i arbetet? I förankringen osv?
Diskussion i samband med Ingrids dragning. Tid för gemensam diskussion avsätts även 16 juni.
Notera att i arbetet med Trygg och Effektiv i Halland har projektgruppen gjort ett arbete tillsammans med
Hälsoteknikcentrum, ”Patient IN och UT”. Genom bl a ett stort antal djupintervjuer har man skapat sig en
förståelse för processen som den fungerar idag, och utifrån denna lärdom gjort den design av processen som
föreslagen överenskommelse bygger på.

4. Hemsjukvård

4.1. Indikatorrapport april, till GNHH 8 juni
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information: Utöver ordinarie indikatorer har det denna gång – på GNHH:s initiativ – gjorts en fördjupning kring
hur hemsjukvård fördelar sig kvinnor-män. Rapport inklusive analys från den regionala genomförandegruppen
presenteras.
Strategiska gruppen ser att iom med Bostonsamarbetet kommer en extra analysdimension kunna tillföras bl a
indikatorn återinskrivna, i ett första läge genom att titta på flödet mellan Region Halland och Halmstads
kommun.
Rapporten går vidare till GNHH 8 juni.
Bilaga 4.1.2 april 2017 Indikatorrapport ver 20170519

4.2. Kort summering - Utvärdering av hemsjukvårdsöverenskommelsen och

hjälpmedelsavtalet
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg
Information: De båda utvärderingarna är klara och presenterades för GNHH den 21 april.
Avseende hemsjukvårdsöverenskommelsen är den övergripande slutsatsen att det råder en utbredd positiv
inställning om den, men att förbättringsområden i dess ändamålsenlighet finns. De tre områdena som utpekas
är 1) beskrivning av ansvarsfördelning 2) ersättningsmodellens utformning och 3) GNHH:s mandat och roll.
Bilagor:
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Slutrapport Utvärdering Hemsjukv-ök
Slutrapport Utvärdering Hjälpmedelsavtal
Presentation Utvärderingarna, GNHH 20170421
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4.3. Diskussion - Utvärdering av hemsjukvårdsöverenskommelsen och

hjälpmedelsavtalet & den fortsatta processen
Föredragande: Maria Mangfors Hallberg, Magdalena Barkström
Beslut 2017-05-19: Strategisk grupp beslutar att genomförandegrupp hemsjukvård blir den övergripande
arbetsgrupp som får uppdraget att ta fram en reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse utifrån
utvärderingsresultatet (bild 10 i bilaga).
Beslut 2017-05-19: Strategisk grupp beslutar att dessutom en ekonom per part ska utses till arbetsgrupp. Namn
mailas till Maria senast 31/5.
Information: På sitt nästa sammanträde 8 juni förväntas GNHH uppdra om tjänstemän att påbörja arbetet med
revidering av hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens resultat (revidering av hjälpmedelsavtal
föreslås att inte påbörjas förrän efter hemsj-ök är färdig).
Under tiden fram till den 8 juni pågår förankring av utvärderingsresultat i respektive organisation, på politisk
nivå ffa genom ledamöterna i GNHH. Ärendet kommer även – på initiativ av Kommunberedningen – presenteras
för en ”socialnämndsberedning” den 1 juni (Kallade: social-/äldreomsorgsnämndernas presidier. Av
regionstyrelsens presidium). Dessutom behöver en projektorganisation förberedas så att arbete kan påbörjas
direkt när uppdrag ges.
Maria informerar översiktligt om revideringsarbetet. Health Navigator kommer att vara externt stöd även i
denna process. En översiktlig tidsplan har tagits fram liksom skiss över projektorganisation, vilken visas på
sammanträdet (bild 10 i bilaga). Tyngdpunkten i arbetet kommer tidsmässigt att ligga slutet aug–början okt, då
täta möten behövs.

Bilaga 4.3.1

20170519 Utvärderingsresultat o process revidering hemsj-ök

5. Interimsledning Missbruk & Beroende
Föredragande: Goran Delic, och Magdalena Barkström
Beslut 2017-05-19: Respektive kommun samt Närsjukvård (Reg H) och Psykiatri (Reg H) utser varsin medlem i
projektgrupp för genomförande av integrerad beroendevård Halland och mailar till Maria senast 31/5.
Information:
Rapport från interimsstyrgrupp:
 Kommer att göras ett genomförandeprojekt avseende den integrerade beroendevården i Halland, utifrån
det gemensamma beslutet om inriktning.
 Det handlar inte om en ny ök, utan att ”få verkstad av den överenskommelse som finns”.
 Fokus på helheten i vårdkedjan – processen.
 Pågående: Ett projektdirektiv för genomförandet håller på att tas fram.
 Pågående: Styrgruppen tillsätter projektledare.
 Medlemmar i arbetsgrupp utses snarast, se beslut.
 Tänk på: Medlem i arbetsgrupp måste ha
o Mandat från hemmaorg.
o Positiv ansats till det vår politik gemensamt beslutat.
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Till SG 16 juni: projektplan ska vara klar och presenteras.

Bakgrund: En interimsstyrgrupp har sedan 3 mars tagit över TG Missbruk och beroendes roll som styrgrupp för
genomförande av den integrerade missbruks- och beroendevården i Halland. Gruppen består av Magdalena,
Hans-Jörgen, Håkan, Eva och Goran (sammankallande).

6. Övrigt

6.1. SärNär – när ligger beslut tidsmässigt i resp organisation?
Avstämning av planeringen hos respektive:
Reg Hall maj (HSU)
juni (RS)
Laholm
juni (nämnd)
Halmstad juni (nämnd)
Falkenberg juni (nämnd) aug (KS)
Hylte
nov*
Varberg ej uppgift
Kungsb
ej uppgift
*planerat beslut om överenskommelse samtidigt som justering i avgiftsreglemente, därav sent på året.

6.2. Ny tid med Anders Nelson, högskolan, om socionomutbildning?
Svårt att få ihop tid före sommaren då tillräckligt många i SG kan. Bestämmer att Maria ser om träffen kan
läggas på första höstmötet, 1 sep. Återkommer i frågan.

På uppdrag av:

Kjell Ivarsson
Vice ordförande

Maria Mangfors Hallberg
Verksamhetscontroller/processtöd
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