
 
 

 

Informationsbrev vecka 6 2018 

 

Lägesbild asyl 

Lägesbild asyl v 5 för Region Halland bifogas 

Ny mall till nästkommande lägesrapport som ska skickas till 

camilla.falk@regionhalland.se  senast 2018-02-28 bifogas.  

 

Remiss Enstaka hembesök 

Det är viktigt att patientens telefonnummer skrivs på remiss för Enstaka hembesök 

för att underlätta hanteringen för kommunerna. 

 

Verksamhetsstatistiken i Statistiktjänsten för ordinerad 

sjukskrivning flyttas till internet 5 februari 

Hittills har nationell statistik varit tillgängligt via internet, medan 

verksamhetsstatistik/landstingsstatistik i inloggat läge enbart varit tillgängligt via 

Sjunet. Från 5 februari 2018 kommer åtkomsten till verksamhetsstatistiken att flyttas 

från Sjunet till internet. Det innebär att både nationell och verksamhetsstatistik nu 

kommer att kunna nås på adress:  

www.statistik.intygstjanster.se  

 

Flytten gör det möjligt även för vårdgivare som inte är Sjunet-anslutna att använda 

tjänsten för kvalitets- och uppföljningsarbete. 

 

För att nå tjänsten för verksamhetsnivå krävs medarbetaruppdrag kopplat till HSA. 

 

Denna information återfinns även bland 

Nyheter på inera.se 

 

Nya kontaktuppgifter Capio Movement Reumatologi 

Bifogar nya kontaktuppgifter till Capio Movement Reumatologi 

 

Ny föreskrift för läkemedelshantering 

Nu finns bilderna från informationsmötet med Socialstyrelsen den 19 december 

tillgängliga. 

Ni hittar dem och annan information om den nya föreskriften här, på Regionen 

Hallands extranät. 

Sidan kommer att uppdateras med ytterligare information efterhand som det 

regionala projektet kommer längre. 

 

 

mailto:camilla.falk@regionhalland.se
http://www.statistik.intygstjanster.se/
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20593242&uid=1161103702&&&https%3A%2F%2Fwww.inera.se%2Faktuellt%2Fnyheter%2F2018%2Fsenaste-nytt-fran-statistiktjansten%2F
https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/lakemedel/Ny%20foreskrift%20lakemedelshantering/Sidor/default.aspx


 
 

 

Om ni har några direkta frågor är ni välkomna att kontakta oss som håller ihop det 

regiongemensamma arbetet med föreskriften magnus.bengtsson@regionhalland.se 

eller carina.werner@regionhalland.se  

 

Nytt förskrivarsystem för livsmedel för speciella medicinska 
ändamål 

Från och med 1 mars 2018 ska alla förskrivningar av livsmedel för speciella 
medicinska ändamål, tidigare kallat SärNär, göras genom förskrivarsystemet Sesam 
LMN.  

Detta gäller nutritionsprodukter, till exempel sondnäring och näringsdrycker, för 
vuxna från 16 år. Sondnäringstillbehör och produkter för barn förskrivs tills vidare 
som tidigare.  

På Resursenheten för nutrition kan du läsa om hur du får inloggningsguppgifter till 
systemet, lära dig hur man gör en förskrivning och ladda ner sortimentguider. 
Förskrivare av nutritionsprodukter ska ansöka om inloggningsuppgifter före 1 mars. 

Till din hjälp finns också nutritionskonsulenterna på Hjälpmedelscentrums 

resursenhet för nutrition. De kan till exempel ge stöd vid val av produkt och svara på 

frågor om sortiment och produktinnehåll. 

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) 

Sundsvalls kommun har tagit fram en film som är en bra introduktion till den nya 

dataskyddsförordningen, som ska stärka skyddet för personuppgifter inom EU och 

som träder i kraft den 25 maj.  

Filmen och information om förordningen finns på extranätet 

https://extra.regionhalland.se/nyheter/Sidor/Kort-film-om-den-nya-

dataskyddsförordningen-(GDPR).aspx  

 

Inbjudan seminarium 

Välkommen till ett seminarium om etiska perspektiv på välfärdsteknik, torsdagen den 

15 mars i Varberg. Seminariet är det andra av tre i HICube Kompetenta vårdens 

seminarieserie under våren 2018. Följ länken i den bifogade inbjudan för att komma 

till anmälan. Du kan också anmäla dig via vår hemsida: kompetentavarden.hh.se  

 

Hälsningar, 

HICube Kompetenta vårdens projektgrupp 

 

Inbjudan bifogas 
  

mailto:magnus.bengtsson@regionhalland.se
mailto:carina.werner@regionhalland.se
https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/handikappverksamhet/Hjalpmedel/resursenheten-for-nutrition/Sidor/default.aspx
https://extra.regionhalland.se/nyheter/Sidor/Kort-film-om-den-nya-dataskyddsförordningen-(GDPR).aspx
https://extra.regionhalland.se/nyheter/Sidor/Kort-film-om-den-nya-dataskyddsförordningen-(GDPR).aspx
http://kompetentavarden.hh.se/


  Lägesbild Asyl och flyktingsituationen 

U  Utskick från Regionkontoret v.5 

 

 

 

 

 

Nationell lägesbild
1
 

 

 

Migrationsverket 

Under v 5 sökte totalt 426 personer asyl i Sverige. 21 personer av de asylsökande 

var ensamkommande barn.  

 

  
 

 

Informationsmaterial från Migrationsverket 

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in 

ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att 

komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student. Bilden är ett försök att 

åskådliggöra en ansökan från början till slut. Mer information i dessa frågor finns på 

www.migrationsverket.se 
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Lägesbild och aktuell information i Halland
2
 

 

Senaste nytt 

Antalet asylsökande i Halland uppgår i dagsläget till 2 224 personer. Vi har 87 

ensamkommande barn i länet.  

Vad det gäller regionens verksamheter ser det ut så här enligt de senaste 

inrapporteringarna: 

 

Hallands sjukhus rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

Förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa rapporterar ingen påverkan i 

helhets perspektiv. Den uppsökande verksamheten med barnmorskor för 

asylsökande fortgår och inom ungdomsmottagningarna pågår projekt sexuell och 

reproduktiv hälsa i form av information och utbildning till ensamkomna barn o 

personal. 

 

Enstaka vårdcentraler rapporterar måttlig och betydande påverkan. Särskild 

påverkan på VC Oskarström med dess närhet till asylboendet på Spenshult. 

Generellt innebär samtliga kontakter med asylsökande fler arbetsuppgifter, ökad 

administration och mer tidsåtgång för patient. Det medför också mycket frågor från 

andra vårdinstanser och också en svårplanerad verksamhet då flera obokade besök 

uppstår. 

Regiongemensam service rapporterar ingen påverkan på verksamhet. 

 

Antal registrerade asylsökande i Halland 

 (per kommun och boendeform, 170201) 

Asylsökande i Halland, kommun och boendeform 

Kommun Boendeform   Totalt 

  ABO EBO Övrigt   

Kungsbacka 23 104 25 152 

Varberg 129 78 12 219 

Falkenberg 389 59 22 470 

Halmstad  764 170 39 973 

Laholm  22 54 15 91 

Hylte 296 14 9 319 

  1623 479 122 2 224 
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Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder. Eget boende (EBO) avser 

boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på "övrigt 

boende" är familjehemsplacerade barn eller vistelse på sjukhus. 

 

Ensamkommande barn (per kommun, 170201) 

Ensamkommande barn i Halland 

Kommun 

Antal 

ensamkommande 

barn 

Kungsbacka 16     

Varberg 5     

Falkenberg 18     

Halmstad  32     

Laholm  10     

Hylte 6     

  87     

 

 

Att använda sig av bildstöd- Kom Hit 

Västra Götalands Regionen har ett brett utbud av stöd i kommunikation av människor 

på flykt som går bra att ladda hem och skriva ut via deras sida här 

Ett bra exempel i form av enkelt bildstöd för flera verksamheter är det som kan 

användas i reception som förslag. Det finns även möjlighet att skapa sitt eget bildstöd 

genom en enkel inloggning som är öppen för alla. 

 

https://kom-hit.se/flykting/
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Mall för lägesrapportering  

Vecka 8 

 

Mall för lägesrapportering  

Hälso- och sjukvård, Region Halland 

 

Förvaltning:  

Upprättad av: Namn, kontaktuppgifter 

 

Bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Påverkan: Ange påverkan enligt nedan definition (ingen, måttlig, betydande, allvarlig 

eller kritisk) 

Eventuell kommentar: Ange, om ni vill, hur verksamheten är påverkad och vilka 

delar av den som är påverkad. 

 

Definitioner - bedömning av ordinarie verksamheters funktion  

Ingen påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls.  

2. Tillgängliga resurser är tillfyllest.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig. 

Måttlig påverkan: En eller två av kriterier för ”betydande påverkan” är uppfyllda. 

Betydande påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav 

uppfylls endast till del.  

2. Tillgängliga resurser är ansträngda.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig. 

Allvarlig påverkan: En eller två av kriterierna för ”kritisk påverkan” är uppfyllda. 

 



 

 

2(2) 

Kritisk påverkan: Följande tre kriterier uppfyllda:  

1. Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav 

uppfylls ej. 

2. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas.  

3. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig. 

 

 

 



 

Instruktion 
Administrativ 

 
Dokumentnamn/Rubrik: 
 

 

Konsultationer mellan Capio Movement och Hallands sjukhus 

 

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig! 

Dokumentnummer: Giltigt fr o m: Sida 
1484-1 2017-12-04 1(3) 

Upprättat/reviderat av:  Godkänt av: 
Jonel Pasula  Jonel Pasula 
Verksamhetschef  Verksamhetschef 
   
 

1 SYFTE 

Säkerställa tillgång till reumatologisk kompetens/rådgivning alla dagar i veckan för läkare 
anställda i Region Halland. 

Säkerställa tillgång till reumatologisk kompetens/rådgivning till inneliggande patienter på 
Hallands sjukhus där behovet bedöms akut och patienten inte själv kan ta sig till Capio 
Movements verksamhet.  

Säkerställa tillgång till internmedicinsk kompetens/rådgivning till inneliggande patienter 
på Capio Movement samt de som är under utredning för systemisk reumatologisk 
sjukdom med påverkan eller risk för påverkan på organsystem.  

Säkerställa bra samarbete som lyfter kompetens inom bägge verksamheter. 

 

2 OMFATTNING/AVGRÄNSNINGAR 

Capio Movement erbjuder telefonkonsultationer till Närsjukvården och Specialistvården 
inom Region Halland för patienter med reumatisk sjukdom samt konsultationsbesök vid 
behov till inneliggande patienter, med inflammatorisk systemsjukdom eller misstanke 
därom, på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg. 

 

3 INSTRUKTION 

3.1 Telefonkonsultation 

a) Reumatolog är anträffbar för externa konsultationer på jourtelefon 0709 40 00 07 
mellan klockan 08:00-19:00 vardagar och 10:00-13:00 lördagar och helgdagar. 

b) Vid behov av vårdkonferens där reumatologkonsult är nödvändigt tas kontakt  med 
reumatologsekreterare på telefon 010- 20 07 303/ 010- 20 07 304 

c) Om jouren inte nås på detta nummer går det bra att mellan 8-16 måndag-torsdag 
samt 8-14 på fredag ringa mottagningssjuksköterska på 010- 20 07 293 som förmedlar 
kontakten till jouren. 

d) Omvårdnadsfrågor för inneliggande patienter med reumatisk sjukdom som följs upp 
via Capio Movement kan ställas till mottagningssjuksköterska på telefon                   
010- 20 07 293 mellan 8-16 måndag-torsdag samt 8-14 fredag.(obs gäller från 8/1-
2018) 

e) Sjukgymnast är anträffbar för externa konsultationer avseende fysioterapi 
(sjukgymnastik) på telefon 010- 20 07 305 vardagar mellan 11.30 -12.00 

(obs gäller från 8/1-2018) 
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3.2 Konsultationsbesök 

I de enstaka fall där telefonkonsultation bedöms otillräcklig erbjuder Capio Movement 
konsultationsbesök för inneliggande patienter på Hallands sjukhus Halmstad och 
Varberg. 

Ansvarig läkare vid Hallands sjukhus skriver, efter en initial telefonkonsultation, en 
akut remiss som faxas till Capio Movement reumatologi (faxnr 010-20 07 208) med 
anamnes och aktuell frågeställning.  

Om detta inte är praktiskt genomförbart tas telefonkontakt, där adekvat information om 
patienten förmedlas, så tidigt som möjligt för att underlätta reumatologkonsultens 
planering. Konsultationsremiss ska senast finnas tillgänglig på vårdavdelningen i 
samband med konsultationen.  

Ansvarig läkare vid Hallands sjukhus är tillgänglig vid/efter konsultationen för att 
säkerställa en gemensam handläggningsplan för patienten. 

Innan reumatolog kommer för konsultation på plats ska medicinsk utredning vara 
genomförd enligt överenskommen utredningsplan vid telefonsamtal. 

 

Konsultationstider på inneliggande patienter Hallands sjukhus: 

Hallands sjukhus Halmstad; måndag - fredag 11:00 - 12:00  

 Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg; enligt överenskommelse. 

3.3 Inläggningar av patient med reumatisk sjukdom  

I de fall patienter som söker på akutmottagningen inte bedöms vara i behov av 
inneliggande vård går patienten hem och en remiss skickas akut till 
reumatologmottagningen enligt ovan varefter en telefonkontakt tas med jourhavande 
reumatolog. Utredningen utförs polikliniskt via reumatologmottagningen. 

 
Patienter som söker på akutmottagningen kvällstid och helger för reumatologiska 
sjukdomar och har behov av inneliggande vård, ska erbjudas plats på medicinkliniken 
för behandling och utredning i samråd med jourhavande reumatolog. Beslut tas vid 
konsultationen om behovet av fortsatt inneliggande vård på medicinavdelningen eller i 
mån av plats på CM. Om resterande utredningen kan hanteras polikliniskt sker den 
under översikt av reumatologmottagningen, Capio Movement. 
 
Patienter som söker på akutmottagningen dagtid (8-16 , måndag till torsdag) för 
reumatiska sjukdomar och har behov av inneliggande vård ska i mån av plats erbjudas  
plats på CM. Kontakt tas direkt med jourhavande reumatolog som tar beslutet om 
inläggning i samråd med avdelningen. Jourhavande reumatolog tar kontakt med 
vårdavdelningsansvarig person Pia B. (tel 010-20 07 261 / 070- 77 77 350) . 
Observera att CM har ingen akutvård och endast 5 dygnsvård dvs.  är stängd på 
helger. 
 
 
Handläggningen av akut sjuka patienter med reumatologisk sjukdom enligt denna 
punkt gäller från 180102 som överenskommelse mellan HS och Capio Movement.  
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3.4 Medicinsk telefonkonsultation från reumatologmottagningen till HS 

Telefonkonsultation till kolleger på HSH i frågor rörande intern- och infektionsmedicin: 
 
Lungmedicin  035-13 10  50 måndag-fredag 13-16 
Hud   035-14 77 13   måndag-torsdag 8-16, fredag 8-12 
Ögon   035-14 61  77 måndag-fredag 8-17 
Kardiolog  Sökes via växeln 035-13 10 00 
Nefrolog  Sökes via växeln 035-13 10 00 
Infektionskonsult  Sökes via växeln 035-13 10 00 

3.5 Utförare 

Jourhavande reumatolog samt konsultläkare reumatologi. 

3.5.1 Allmänt 

Telefonkonsultationer behöver inte journalföras om patient inte även går på vår 
mottagning 

Reumatolog som utför konsultation, personligen har undersökt och bedömt patient, är 
ansvarig för att diktera remissvar i Capio Movement journalsystem (Cosmic). Svaret 
faxas akut till vederbörande avdelning Hallands sjukhus.                                         

  
 
 



Kompetenta vårdenHICube
2015 – 2018

Välkommen till Sparbankshallen i Varberg,  Kattegattsvägen 26
Torsdag 15 mars. Registreringen startar klockan 8.00

Seminarium: Etiska perspektiv på välfärdsteknik

Vilka hinder och möjligheter uppkommer vid införande av digitala lösningar?
Seminariet belyser särskilt etiska aspekter och dilemman kopplat till  
välfärdsteknik.



Till dig som är anställd inom Region Halland eller i en kommun 
 
Socialfondsprojektet HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt där Region Halland 
och de halländska kommunerna bidrar med medfinansiering, i form av arbetstid. Därför behöver 
du fylla i en närvaroblankett, som går att ladda ner på kompetentavarden.hh.se, och därefter få 
den signerad av din närmaste chef. Blanketten lämnas till projektansvarig vid seminariet.

HICube Kompetenta vården som är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska social-
fonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube 
Kompetenta vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade  
förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

08.00 – 08.45 Registrering, kaffe och fralla
08.45 – 09.00 Introduktion
09.00 – 10.15 Juridik och etik - vad gäller vid digitalisering?      
  Socialstyrelsen presenterar sin senaste nulägeskartläggning över utvecklingen kring e-hälsa och  
  välfärdsteknik i offentlig verksamhet, samt det stöd som myndigheten tagit fram    
  som rör juridik och etik i samband med införande av välfärdsteknik. 
  Jeanette Adolfsson, utredare

10.15 – 10.30  Paus
10.30 – 12.00 Välfärdsteknik i socialförvaltningen: Etik, möjligheter och utmaningar
  Erfarenhetsutbyte och lärdomar från delprojektet “Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv”.
  Från Högskolan: Staffan Karlsson, Lena German Millberg, Susanne Arvidsson, Eva Hjorth   

  Thelde, Marta Cuesta. Från Varberg kommun: Caroline Nilsson, Anna Ginsthammar,    

  Mona Johansson

12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 14.00 Etiska aspekter kopplat till digitaliseringen inom vård och omsorg
  Hans-Peter de Ruiter och Ingela Skärsäter, båda professorer i omvårdnad. Föreläsningen är delvis   

  på engelska, men vissa delar kommer att översättas.

14.00 – 14.15  Paus
14.15 – 14.50 Etiska aspekter [...] fortsättning
14.50 – 15.30  Paneldiskussion med politiker och föredragshållare
  Vad måste göras för att möta etiska utmaningar vid införande och användning av    
  digital välfärdsteknik? I vilken utsträckning bör patienter/kunder/brukare/klienter och   
  anhöriga kunna välja eller välja bort välfärdsteknik?

Anmäl dig här innan 5 mars

Programmet för dagen

http://kompetentavarden.hh.se
http://www.hh.se/samverkan/temahalsoinnovation/samverkan/hicubekompetentavarden/seminariumetiskaperspektivpavalfardsteknik.65446931.html
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