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Gemensamma satsningar 

Gemensam plan för regional samverkan 

A. Strategi för förstärkt brukarmedverkan i Halland 
 
Inflytandet för de personer som är i behov av insatser från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård behöver stärkas och utvecklas. En gemensam halländsk 
modell/strategi för arbetet på individ-, verksamhets- och systemnivå bör tas fram som ett stöd för arbetet i regional samverkan. 
 
Brukarmedverkan bidrar till att öka kunskapen och tydligheten om vad som är viktigt för den enskilde respektive en grupp människor med samma eller 
liknande behov och vad som är till nytta för dem.  
Brukarmedverkan bidrar till att varje enskild person får vård och stöd utifrån sina egna förutsättningar och att vården och/eller stödet blir mer jämlik. 
Brukarmedverkan bidrar även till bättre underbyggda beslut för utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 
Målet med ökad brukamedverkan är att vård, stöd och behandling så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med brukare och patient.  
 
Inom den regionala samverkans- och stödstrukturen har strategisk nivå i augusti 2015 avsatt medel från 2015 års nationella EBP-överenskommelse till att 
finansiera en utvecklingsledare, som ska arbeta med området under ett år. Den större delen av utvecklingsarbetet, som berör samtliga programområden, 
sker under verksamhetsåret 2016. Finansiering sker genom kvarvarande riktat statsbidrag 525 000 från EBP-överenskommelsen 2015. 
 

A.a Samordnad individuell plan – SIP 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP då en person har behov av insatser 
från båda huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar 
för insatser.  

Inom PRIO-satsningen har ett gemensamt utbildningsmaterial och en struktur för SIP tagits fram. Materialet har spridits inom samtliga taktiska grupper och 
finns tillgängligt via Region Hallands webbsida. Samarbete har skett med Samordningsförbundet i Halland. 
 
Inför 2016 - 2017 återstår ett omfattande gemensamt regionalt arbete med utbildningssatsningar och implementering i verksamheterna. Det pågår också 

parallellt en upphandling av ett IT-verktyg (Meddix öppenvårdsmodul) som är en förutsättning för informationsöverföring och kommunikation.  



Mål och Handlingsplan år 2016-2018  
Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård 
 

 Gemensamma satsningar 4 

 

Betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kan komma att införas under 2016 vilket ytterligare kommer att medföra att SIP 

blir den planering som samtliga vårdaktörer har att förhålla sig till.  

 

Förutsättningar för att arbetet ska lyckas i Halland har ökat genom att avdelningen för regional samverkan är organiserad i anslutning till hälso-och 

sjukvårdsavdelning och avdelningen för kunskapsstyrning.  

 

B. Förstärkt gemensamt analysarbete – Hallandsbarometern 
 
Utifrån de uppgifter, som finns i Öppna jämförelser, Kolada, olika rapporter och uppföljningar, ska det skapas en gemensam bild av vad som utmärker 
Halland inom samtliga programområden i den regionala samverkans- och stödstrukturen. En gemensam bild skapar möjlighet för de länsgemensamma 
styrgrupperna att prioritera arbetet och planera det i respektive mål- och handlingsplaner. Utifrån strategisk grupps beslut från 2014 om fortsatt arbete med 
Öppna jämförelser finns 75 tkr avsatta från tidigare riktat statsbidrag. Under 2015 beslutade strategisk nivå att avsätta ytterligare 300 tkr av EBP-medel 
2015 till en uppstart av ett gemensamt analysarbete – Hallandsbarometern. Arbetet ska påbörjas under våren 2016. 
 

C. Utveckling av gemensam webbplattform för den regionala samverkans- och stödstrukturen 
 
Behovet av en gemensam plattform för den regionala samverkans- och stödstrukturen i Halland är stort. Webbstödet ska möjliggöra en spridning och 
förankring av evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, med nytta för och under medverkan av 
brukare/brukarorganisationer. Det är t. ex i dag svårt att hitta styrdokument som riktlinjer, rutiner och övrig information. Projektdirektiv är beslutat av 
strategisk nivå och arbetet påbörjades under sommaren 2015. Projektmedel finns avsatta för uppdraget av tidigare EBP-medel från 2014. 
 

D. Utveckling av årskatalog för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för den regionala samverkans- och stödstrukturen 
 
Strategisk nivå har fattat beslut i augusti 2015 att ett årshjul ska skapas för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utifrån regional samverkan för 
samtliga programområden. Syftet är att förbättra kvaliteten, planeringen och framförhållningen av det gemensamma arbetet. 

 
E. Länsgemensamt utvecklingsarbete rörande våld i nära relationer 

 
Den länsgemensamma handboken Våld i nära relationer ligger till grund för det regionala samverkansarbetet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med 

Länsstyrelsen, där länssamordnaren är placerad. 
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Regeringen aviserar inför 2016 att ge länsstyrelserna fortsatt uppdrag att stödja och utveckla samordningen i länen. Det fortsatta stödet bör tydligare 

inriktas mot våldsförebyggande insatser samt insatser för att förebygga prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Förslag i ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta 

överväganden. Slutbetänkandet (SOU 2015:55), som presenterades i juni 2015, omfattar åtta långsiktiga målområden och är under hösten 2015 ute på 

remiss. 

Basutbildning våld i nära relationer har genomförts under år 2015, ca 300 deltagare från socialtjänst, rättsväsendet, hälso- och sjukvården, kvinno- och 

brottsofferjourerna. Möjligen återkommande vartannat år med tanke på personalomsättning och kompetensutvecklings behov. 

Samordnaren på Länsstyrelsen i Hallands län kommer fortsatt att informera och sprida kunskap gällande de publikationer och utbildningsmaterial som 

Socialstyrelsen m fl ger ut. Men även fortsatt informera om lagändringar osv som kommer att äga rum. Bland annat så utformas en webbutbildning av 

Nationellt centrum kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna gemensamt, denna kommer att presenteras under år 2016. 

Under perioden 2016-2018 är det troligen dags för att uppdatera den länsövergripande handboken Våld i nära relationer som gavs ut våren 2014. Detta på 

uppdrag av strategisk nivå inom den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet.  

F. E-hälsa 
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer 

effektivt. Vi ökar därmed också den enskildes delaktighet, självständighet, tillgänglighet och trygghet.   

I vårt arbete med e-hälsa strävar vi efter att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för 

personal i vård och omsorg. E-hälsa bidrar bland annat till att: 

Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet. 

Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. 

Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat. 

Taktisk grupp e-hälsa har inget egenvärde i sig utan gruppens mål och uppdrag utgår från övriga TG:s behov av verksamhetsutveckling för att leverera bästa 

möjliga tjänster till invånare, personal och beslutsfattare.    
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Gemensamma mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
A 
Länsgemensam strategi 
för förstärkt 
brukarmedverkan i 
Halland 

A.1  
Kartläggning och 
utarbetande av förslag 
till länsgemensam 
strategi 

Samtliga taktiska 
grupper 

Utvecklingsledare 
Avdelningen för 
regional 
samverkan, vård 
och socialtjänst 

september 2015 – 
augusti 2016 
 

Remiss till 
huvudmännen 
augusti 2016 

525 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
2015. 

Aa 
Implementering och 
utbildning i 
verksamheterna kring SIP 

Aa.1  
Implementering och 
utbildning kring 
användandet av SIP 

Samtliga taktiska 
grupper 

 2016 - 2017 Avstämning i 
samtliga taktiska 
grupper 

Lokala medel 

B  
Förstärkt gemensamt 
analysarbete - 
Hallandsbarometern 

B.1 
Kartläggning och analys 
av aktuella indikatorer 

Samtliga taktiska 
grupper 

Verksamhets-
controller 
Avdelningen för 
regional 
samverkan, vård 
och socialtjänst 

Våren 2016 Presentation på 
samtliga taktiska 
grupper samt 
strategisk nivå 

375 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
2014-2015 

C  
Utveckling av gemensam 
webbplattform 

C.1 
Projektledare ska 
utifrån antaget 
projektdirektiv utveckla 
en tydlig och 
lättillgänglig 
webbplattform. 

Samtliga taktiska 
grupper 

Avdelningschef 
avdelningen för 
regional 
samverkan, vård 
och socialtjänst 

augusti 2015 – 
augusti 2016 

Avstämning med 
representanter 
från 
huvudmännens 
berörda 
verksamheter 

350 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
2014 

D 
Utveckling av årskatalog 

D.1 
Utifrån fattade beslut 
årligen producera en 
katalog över 
länsgemensamma 

Samtliga taktiska 
grupper och 
Utbildning- och 
eventservice på 
Region Halland 

Avdelningschef 
avdelningen för 
regional 
samverkan, vård 
och socialtjänst 

Klart april 2016 Avstämning i 
samtliga taktiska 
grupper 

60 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
2015 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

kompetensutvecklings-
insatser 

E 
Kunskap inom området 
våld i nära relationer ska 
öka. Ökad samverkan 
inom och mellan taktiska 
grupper för att särskilt 
uppmärksamma utsatta 
grupper såsom äldre, 
personer med missbruk 
eller funktionsnedsättning 
samt personer med 
utländsk bakgrund. 

 E.1 
Utbildningar och 
kompetensutvecklings-
insatser 

Samtliga taktiska 
grupper – Regional 
referensgrupp och 
Länsstyrelsen 
Halland 

Länssamordnare 
Länsstyrelsen 
Halland 

Kontinuerligt 
pågående arbete 

Avstämningar 
kontinuerligt i 
samtliga taktiska 
grupper 

Ingen kostnad 
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Ekonomi 2016 

Gemensamt 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

A Utvecklingsledare 525 000

B Projektledare 375 000

C Projektledare 350 000

D Utbildning- och eventservice 60 000

Summa kostnader för aktiviteter 1 310 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

A Riktat statsbidrag EBP 2015 525 000

B Riktat statsbidrag EBP 2014-2015 375 000

C Riktat statsbidrag EBP 2014 350 000 finns finansierat i projektdirektiv

D Riktat statsbidrag EBP 2015 60 000

Summa finansiering av aktiviteter 1 310 000
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Programområde: Missbruk och beroende 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Taktisk grupp Missbruk och beroende är styrgrupp för planerad verksamhet och de utvecklingsområden som beskrivs i utredningen ”Förslag till utveckling av 

Missbruks- och beroendevården i Halland”. Beslut i enlighet med utredningens förslag har fattats av Regionstyrelsen och av länets kommuner. Diskussion 

om formerna för den gemensamma finansieringen pågår. Regionstyrelsen har beslutat att garantera finansieringen under uppstart under den tid den 

kommunala beslutsprocessen pågår. 

I Mål och handlingsplan år 2016-2018 beskrivs aktiviteter utifrån beroendeutredningens fyra huvudförslag och nio utvecklingsområden. 

Taktisk grupp Missbruk och beroende har även uppmärksammat behovet av utvärdering och verksamhetsuppföljning och lagt till aktiviteter på detta 

område. 

Utöver beroendeutredningens förslag beskrivs även aktiviteter för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer 

(LOB), i enlighet med den Överenskommelse - Länsgemensamt utvecklingsarbete avseende LOB som antagits av Gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel. Statliga medel finns för perioden 2014-2016 och kan användas även 2017. 

Utbildning för förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården fullföljs som planerat under 2016 inom ramen för gemensamma 

satsningar regional samverkan EBP (evidensbaserad praktik). En del av statliga medel för EBP används under 2016. 

Insatser vid våld i nära relationer kopplat till missbruk och beroende, med fördjupat fokus på våldsutsatta missbrukande kvinnor, beskrivs med utgångspunkt 

i genomförd länsgemensam utredning 2014-2015. 

I budgetpropositionen 2016 finns en satsning inom området ANDT för äldre personer med missbruksproblematik angiven. Om och hur denna satsning 

kommer att utformas och vilka villkor som kommer att ställas från nationellt håll är i dagsläget (oktober 2015) oklart.  Dialog förs löpande med taktisk grupp 

äldre.   
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
1. Beroendeavdelning 
heldygnsvård samt 
beroendeläkare 

1.1 Planering och start 
av beroendeavdelning 
med särskilt fokus på 
funktionerna 
vårdsamordnare, 
brukarsamordnare och 
anhörigsamordnare 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Psykiatriförvaltnin
gen, taktisk 
grupp, utsedd 
projektlednings-
grupp  

Planerad start 
hösten 2016, 
planering pågår 

Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Gemensam finansiering 
mellan Region Halland och 
länets kommuner, ny 
kostnad enligt beslutad 
utredning 

2. Samlokalisering 
närsjukvård och 
kommunernas öppenvård 
vid missbruk och 
beroende samt 
öppenpsykiatri vid 
samsjuklighet 

2.1 Planering och 
samordning av resurser 
i syfte att effektivisera 
och höja kvaliteten 
inom beroendevården i 
öppna former 

Närsjukvården, 
länets kommuner, 
psykiatriförvaltnin
gen, Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
utsedd 
projektlednings-
grupp, 
arbetsgrupp 

Planerad start 
hösten 2016, 
planering pågår. 

Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Gemensam finansiering 
mellan Region Halland och 
länets kommuner, lokala 
medel 

3. (D) Metodstöd, 
fortbildning och 
kompetensutveckling 

3.1 Baskurs hösten 2016 
och 2017. Vård och 
stödsamordning. 
Metodutbildning, såsom 
ASI, MI, HAP, Nationella 
riktlinjer 

Utbildning- och 
eventservice på 
Region Halland, 
region, länets 
kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
arbetsgrupp 

2016-2018 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

200 000 kr Riktat 
statsbidrag LOB 
 
Förväntade medel LOB-
överenskommelsen 2015 
(kursavgift för del av 
kostnaden) 

4. Läkemedelsberoende 
 
 
 
 

4.1 Planering av former 
för samverkan mellan 
TILMA och övrig 
beroendevård i länet. Ta 
fram rutiner och 
riktlinjer för förskrivning 
av 

Region Halland, 
länets kommuner, 
TILMA, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
utsedd 
projektlednings-
grupp, 
arbetsgrupp 

2016 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

beroendeframkallande 
läkemedel 

5. Insatser för unga upp 
till 25 år 

5.1 Planering av insatser 
utifrån ett 
vårdkedjeperspektiv för 
unga med 
beroendeproblematik 
inom länet  

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland, taktisk 
grupp Barn, unga 
och familj 

Taktisk grupp, 
arbetsgrupp 

2016 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Lokala medel 

6. Systematiskt arbete 
inom närsjukvården vid 
riskbruk/missbruk/ 
beroende 

6.1 Planering av 
utvecklade insatser för 
tidig upptäckt vid 
riskbruk/missbruk/ 
beroende inom 
närsjukvården 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
arbetsgrupp 

2016 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Lokala medel 

7. Barn- och 
föräldraperspektiv inom 
missbruks- och 
beroendevården 

7.1 Utbildning enligt 
”Skånemodellen” för 
förstärkt barn- och 
föräldraperspektiv inom 
missbruks- och 
beroendevården 

Region Halland, 
länets kommuner, 
utbildare, taktisk 
grupp Barn, unga 
och familj 

Taktisk grupp, 
utvecklingsstrateg 

2016 Löpande i taktisk 
grupp 

720 000 kr, varav 325 000 
kr Riktat statsbidrag EBP-
medel 2015 och  
395 000 kr Riktat 
statsbidrag LOB 2015 
Förväntade medel LOB-
överenskommelsen 

8. (A) Former för 
brukarinflytande 

8.1 Brukarmedverkan 
på 
beroendeavdelningen 
och inom vårdkedjan i 
såväl planering som 
vårdinnehåll, stöd till 
Brukarrådet Halland, 
brukarstyrda 
brukarrevisioner 

Region Halland, 
länets kommuner, 
brukarsamordnare
, Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp 2016 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

 (löner, resor, 
administration och 
lokalhyra) 
 
600 000 kr 
Riktat statsbidrag LOB 
 
Förväntade medel LOB-
överenskommelsen  
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

9. Vårdkedjeperspektiv 
/samverkan 

9.1 Inventering av 
behov av samverkan 
över kommun- och 
huvudmannagränser 
och fortsatt planering 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
utsedd 
projektlednings-
grupp, 
arbetsgrupp,  

2016 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Lokala medel 

10. Läkemedelsassisterad 
rehabilitering vid 
opiatberoende (LARO) 

10.1 Utveckling av 
struktur, 
behandlingsinnehåll, 
former vid långvarig 
behandling samt former 
för samverkan mellan 
psykiatri och socialtjänst 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
utsedd 
projektlednings-
grupp, 
arbetsgrupp 

2016 Löpande i taktisk 
grupp 

Lokala medel 

11. (A.a) Samordnad 
individuell plan 

11.1 Delta i utbildning 
för Vård och 
stödsamordning,  

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland, taktisk 
grupp Psykiatri 

Taktisk grupp, 
utsedd 
projektlednings-
grupp 

2016-2017 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Lokala medel 

12. Utvärdering och 
verksamhetsuppföljning 

12.1 Extern utvärdering 
av planerade insatser 
enligt 
beroendeutredningen 
samt brukarstyrda 
brukarrevisioner inom 
vårdkedjan 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland, 
Handelshögskolan 
i Göteborg 

Taktisk grupp 2016-2018 Löpande i taktisk 
grupp 

Lokala kostnader  
 
Brukarrevision, kostnad 
ingår i 8.1 

13. Förbättrade stöd- och 
behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av 
berusade personer (LOB) 

13.1 Genomförande av 
beslutad 
överenskommelse LOB  

Region Halland, 
länets kommuner, 
Polismyndigheten, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
arbetsgrupp 

2016-2017 Löpande i taktisk 
grupp samt i den 
gemensamma 
arbetsgruppen 

Lokala medel 

14. (E) Våld i nära 
relationer 

14.1 Planering och 
genomförande av 
föreslagna insatser i 
genomförd utredning 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp, 
arbetsgrupp, 
länssamordnare 
Våld i nära 
relationer 

2016 Löpande i taktisk 
grupp 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2017 
15. Gemensam 
uppföljning och styrning 
av implementeringen av 
vårdprocesser inom 
vårdkedjan för såväl 
slutenvård som 
öppenvård inkluderat 
insatser för unga 

15.1 Löpande 
uppföljning i taktisk 
grupp, hantering av 
avvikelserapporter, 
vidta åtgärder för 
förbättring och 
utveckling inom 
vårdkedjan 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp  2017 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Gemensam finansiering 
mellan Region Halland och 
länets kommuner, ny 
kostnad enligt beslutad 
utredning 

16. Barn- och 
föräldraperspektiv inom 
missbruks- och 
beroendevården 

16.1 Uppföljning av 
utbildning för förstärkt 
barn- och 
föräldraperspektiv inom 
missbruks- och 
beroendevården 

Region Halland, 
länets kommuner, 
utbildare, taktisk 
grupp Barn, unga 
och familj 

Taktisk grupp, 
utvecklings-
strateg 

2017 Löpande i taktisk 
grupp 

Lokala medel 

17. (A) Former för 
brukarinflytande 

17.1 Brukarmedverkan 
på beroende-
avdelningen och inom 
vårdkedjan i såväl 
planering som 
vårdinnehåll, stöd till 
Brukarrådet Halland, 
brukarstyrda 
brukarrevisioner, 
inkluderat 
beroendeavdelningen 
 

 

Region Halland, 
länets kommuner, 
brukarsamordnare, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp 2017 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Plan för finansiering ska 
göras under 2016 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2018 
18. Gemensam 
uppföljning och styrning 
av implementeringen av 
vårdprocesser inom 
vårdkedjan för såväl 
slutenvård som 
öppenvård inkluderat 
insatser för unga 

18.1 Löpande 
uppföljning i taktisk 
grupp, hantering av 
avvikelserapporter, 
vidta åtgärder för 
förbättring och 
utveckling inom 
vårdkedjan 

Region Halland, 
länets kommuner, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp  2018 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Gemensam finansiering 
mellan Region Halland och 
länets kommuner, ny 
kostnad enligt beslutad 
utredning 

19. (A) Former för 
brukarinflytande 

19.1 Brukarmedverkan 
på 
beroendeavdelningen 
och inom vårdkedjan i 
såväl planering som 
vårdinnehåll, stöd till 
Brukarrådet Halland, 
brukarstyrda 
brukarrevisioner, 
inkluderat 
beroendeavdelningen 

Region Halland, 
länets kommuner, 
brukarsamordnare, 
Brukarrådet 
Halland 

Taktisk grupp 2018 Löpande i taktiska 
gruppen samt 
genom extern 
utvärderare 

Plan för finansiering ska 
vid behov göras under 
2017 
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Ekonomi 2016 

Missbruk och beroende 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

3.1 Utbildning baskurs 2016-2017 200 000

7.1 Utbildning föräldrastödsutb. 2016 720 000

Brukarmedverkan 2016 Projektledare brukarmedverkan 2016 600 000

Summa kostnader för aktiviteter 1 520 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

A Riktat statsbidrag EBP 2015 325 000

B Riktat statsbidrag LOB 2015 1 195 000

Summa finansiering av aktiviteter 1 520 000
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Programområde: Barn, unga och familj 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Den sociala barn- och ungdomsvården 

En nationell satsning inom ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten” som omfattar: 

 Systematisk och kontinuerlig uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården 

 Trygg och säker vård för placerade barn och unga 

 Lokala utvecklingsprojekt 

PRIO barn och unga 

Omfattar åldersgruppen 0- 25 år. Målen är: 

 Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjen och i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Utveckla kunskaper och metoder för att identifiera riskgrupper samt metoder för att rikta särskilda förebyggande insatser till barn och unga. 

 Minska förekomsten av självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga. 

 Bidra till att samverkan och samordning mellan huvudmännen. 

SKL:s Handlingsplan från juni 2015 för den sociala barn- och ungdomsvården - Stärkt skydd för barn och unga-  

Handlingsplanens tre områden: 

 Förtydliga den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag  

 Organisation och utbildning 

 Forskning och utveckling 
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
1. Barn med särskilda 
behov ska upptäckas tidigt 
och snabbt få rätt 
information, hjälp och 
stöd. 

1.1 (C) 
Fortsatt utveckling av 
lättillgängliga webbsidor 
med information till 
barn och unga.  
 
 

Alla huvudmän, 
region, kommuner 
och andra 
myndigheter. 

TG BoU Fortsättning från 
hösten 2015 – aug 
2016 

Rapportering TG 
BoU  

Ingen kostnad 
 
Finansieras under (C) i den 
gemensamma 
handlingsplanen  

1.2 Regional 
familjehemsutbildning i 
enlighet med SoS 
vägledning. 

Länets kommuner  TG BoU Höst 2016 
 

Rapportering TG 
barn, unga o 
familj 

Lokala medel 

1.3 Fortsätta arbetet 
med placerade barns 
hälsa genom 
implementering av 
rutiner samt revidera 
och arbeta fram mallar 
inför hälso-
undersökningar. 
 

Socialtjänst och 
Hälso o sjukvård 

TG BoU Vår 2016 Rapportering TG 
BoU 

Ingen kostnad 

2. Barn med föräldrar/ 
vårdnadshavare som har 
behov av insatser från 
hälso och sjukvård 
och/eller socialtjänst är en 
grupp som berör hela 
socialtjänsten och hälso 
och sjukvården och ska få 

2.1 Identifiera barnen 
och se till att de barn 
som är i behov av 
ytterligare åtgärder 
individuellt eller i grupp 
får dem tillgodosedda. 
Arbeta utifrån skrivelse” 
Barn som anhöriga”. 

Socialtjänst och 
hälso och sjukvård 

TG BoU VT-2016 och framåt Rapportering TG 
BoU 

Utvecklingsledare 
 
700 000 kr Riktat 
statsbidrag EBP 2015  



Mål och Handlingsplan år 2016-2018  
Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård 
 

 Programområde: Barn, unga och familj 18 

 

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

det stöd de behöver. 2.2 Utbildningssatsning 
för stärkt barn och 
föräldraperspektiv 
utifrån Skåne modellen 
”från individ till 
familjeperspektiv” 

Region, kommun, 
brukarråd och 
kriminalvård 

TG BoU och TG 
MoB 

Mars 2016-juni 
2016  

Rapportering TG 
BoU och TG MoB  

Finansiering inom 
programområde missbruk 
och beroende 

3. (Aa) Samverkan mellan 
kommunerna och Region 
Halland samt mellan 
huvudmännens 
verksamheter ska 
förbättras. 
 

3.1 Implementering av 
samverkansöverenskom
melsen BoU inkl. SIP 
Görs genom 
information och 
utbildningsinsatser. 
 

Region och 
kommun samt 
utbildning och 
eventservice 

TG BoU samt 
kompetensutveck
lingsgrupp 

Hela 2016 Rapportering TG 
BoU 

Ingen kostnad 

4. (D) (E) Kunskap inom 
området våld i nära 
relationer ska öka. 
 

4.1 Spetsutbildning 
gällande barns 
utsatthet, våldets 
mekanismer och 
våldsutövare. 

Samtliga taktiska 
grupper – Regional 
referensgrupp och 
Länsstyrelsen 
Halland 

Länssamordnare 
Länsstyrelsen 
Halland 

2016 Avstämningar i TG 
BoU 

Ingen kostnad 

4.2 Heldag med temat 
”Barn utsatta för 
människohandel”. 

Övriga 
länsstyrelser i syd 
länen  

Länssamordnare 
Länsstyrelsen 
Halland 

Jan- 2016 Avstämningar i TG 
BoU 

Ingen kostnad 

5. (D) Personalen ska ha 
rätt kompetens utifrån 
lokal och regional analys. 
 

5.1 Regional 
samordning av behov av 
kompetens och 
utvecklingsinsatser som 
introduktionsutbildning, 
barnjuridik, barnsamtal. 

Alla huvudmän, 
socialtjänst och 
hälso och sjukvård 

TG BoU och 
kompetensutveck
lingsgrupp 

Vår och Höst 2016 
och pågår framåt 

TG BoU Utvecklingsledare 
se akt 2.1 
samt lokala medel.  

6. Implementering av 
SKL:s handlingsplan för 
den sociala barn och 
ungdomsvården. 

6.1 Framtagande av en 
genomförandeplan med 
mål och delmål för 
regionens 
förändringsarbete. 
Bygger på kartläggning 

Region och 
kommuner 

TG BoU Vår 2016 TG BoU Utvecklingsledare 
se akt 2.1 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

och uppstartsmöte 
2015 

6.2 Skapa 
implementeringsteam 
och arbetsgrupper för 
förändringsarbetet 

Region och 
kommun 

TG BoU Vår 2016 TG Bou  

6.3 Förändringsarbetet 
startar 

Region och 
kommun 

TG BoU Höst 2016 och 
pågår framåt 

TG BoU Lokala medel 

7. (B) Systematisk 
uppföljning av den sociala 
barn och ungdomsvården. 
 

7.1 Bli en del av det 
förstärkta analysarbetet 

Kommuner och 
region Halland 

TG BoU Vår 2016 TG BoU Ingen kostnad.  
 
Finansieras under B i den 
gemensamma 
handlingsplanen 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2017 
 8. Barn med särskilda 
behov ska upptäckas tidigt 
och snabbt få rätt 
information, hjälp och 
stöd. 

8.1 Uppföljning och 
revidering av 
skolsatsningen för 
placerade barn 

Socialtjänst och 
skola 

TG BoU Vår 2017 Rapportering till 
TG BoU 

 

8.2 Uppföljning och 
revidering av handbok  
”vid oro för barn” 

Socialtjänst, skola 
och hälso och 
sjukvård 

TG BoU Vår 2017 TG BoU  

8.3 Regional 
familjehemsutbildning i 
enlighet med SoS 
vägledning. 

Länets kommuner TG BoU Höst 2017 Rapportering till 
TG BoU 

 

 
Planerad start 2018 
9. Barn med särskilda 
behov ska upptäckas tidigt 
och snabbt få rätt 
information, hjälp och 
stöd. 

9.1 Regional 
familjehemsutbildning i 
enlighet med SoS 
vägledning 

Länets kommuner TG BoU Höst 2018 Rapportering till 
TG BoU 
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Ekonomi 2016 

Barn, unga och familj  

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

2.1, 5, 6.1 Utvecklingsledare 700 000

Summa kostnader för aktiviteter 700 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

2.1, 5, 6.1 Riktat statsbidrag EBP 2015 700 000 Preciserad i gemensamt dokumnet EBP 2015

Summa finansiering av aktiviteter 700 000
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Programområde: Psykiatri 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Regeringen beslutade våren 2012 om en långsiktig utvecklingsplan – PRIO Psykisk ohälsa 2012 – 2016. Planen syftar till att förbättra situationen för personer 

med psykisk ohälsa. Staten och SKL gör varje år en överenskommelse om vilka grundkrav och prestationer som ska vara uppfyllda för att kommuner och 

landsting/regioner ska komma i åtnjutande av det statsbidrag som regeringen avsätter årligen för området. Kommuner och landsting/regioner beslutar 

sedan själva vad statsbidraget ska användas till men satsningarna ska inriktas på att uppfylla de lång- och kortsiktiga målen i regeringens PRIOplan fram till 

2016. Målgrupp för prioriteringar är barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

PRIO psykisk ohälsa – övergripande mål 2012 – 2016 

 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet 

 Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning och stöd i boendet efter behov (tillägg juni 2014) 

 Möjlighet till delaktighet och inflytande 
Delmål för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

o Öka kompetensen och kunskapen om personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik och dess konsekvenser samt om 
betydelsen att behandla somatisk sjukdom hos personer som tillhör målgruppen 

o Minska behovet av tvångsåtgärder och förbättra patientens upplevelse vid tvångsvård inom den psykiatriska heldygnsvården 
o Öka sysselsättningsgraden för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
o Ett mera varierat utbud av verksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
o Bidra till samverkan och samordning mellan huvudmännen vid insatser riktade till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik 
Delmål kunskapsstöd och kompetens 

o Bidra till att vården och omsorgen i ökad utsträckning bygger på bästa tillgängliga kunskap 

o Förstärka kompetensen bland personal som möter personer med psykisk ohälsa 

o Skapa förutsättningar för att vårdens och omsorgens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 

Delmål bemötande, delaktighet och inflytande 

o Öka patient- och brukarinflytande inom vården och omsorgen 
o Utveckla stödet till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
o Bidra till att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa  
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
1. (D) Samverkan mellan 
kommunerna och Region 
Halland ska fungera 
utifrån det 
samverkansavtal som 
2015 träffats i länet och 
brukarna ska uppleva att 
de får samordnade vård 
och stödinsatser. 
En särskild 
utvecklingsledare tillsattes 
under 2015 för att arbeta 
med samordning av PRIO 
samt implementering av 
integrerat arbetssätt. 

1.1 Implementering av 
samverkansavtalet och 
SIP i enlighet med PRIO- 
handlingsplan 2016-
2017. 
Storföreläsningar för 
chefer, politiker och 
brukar- och närstående-
organisationer. 
 
Fortsatt spridande av 
informationsmaterial 

Samtliga taktiska 
grupper, 
Utbildnings- och 
eventservice RH 

TG Psykiatri -
Utvecklingsstrate
gerna på 
Avdelningen för 
regional 
samverkan, vård 
och socialtjänst i 
samarbete med 
Utbildning- och 
eventservice RH 

Kontinuerligt 
arbete under hela 
2016 

 150 000 kr 
Gemensamt avsatta medel 
PRIO 
 
Utvecklingsledare  
800 000 kr 
Gemensamt avsatta medel 
PRIO 
 

1.2 (A.a) SIP-utbildning 
till baspersonal som går 
Vård- och 
stödsamordnings-
utbildning 

     

1.3 Under 2016 kommer 
en uppföljning att göras 
av en utredning kring 
VUB- team som gjorts 
under hösten 2015.  

TGFunktions-
nedsatta 

TG Våren 2016   

2. (D) Enligt PRIO 
handlingsplan behöver 
personer med 
självskadebeteende 
uppmärksammas och få 
vård och stödinsatser 

2.1 Utbildning till 
berörd personal inom 
såväl kommun som 
hälso- och sjukvård. 

Utbildning- och 
eventservice RH 

TG Psykiatri Hösten 2016 
En ny omgång 2018 

Kursutvärderingar 
samt 
uppföljningar i 
PRIO 
Utbildningsgrupp 

60 000 
Gemensamt avsatta medel 
PRIO 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

utifrån god kompetens.  

3. (D) Alla personer i 
länet, med omfattande 
eller komplicerad 
psykiatrisk problematik, 
ska få vård och 
stödinsatser utifrån de 
nationella riktlinjerna för 
psykosociala insatser vid 
schizofreni eller 
schizofreniliknade 
tillstånd.  En del i detta är 
att socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården ska 
erbjuda samordnade/ 
integrerade insatser 
utifrån var och ens 
uppdrag. Arbetet med att 
utveckla integrerade 
arbetsformer och 
metoder ska skapa 
förutsättningar för att 
målgruppen ska få bra 
vård och stödinsatser.  
 
Ett viktigt utvärderingsmål 
för införandet av 
integrerat arbetssätt 
kommer att vara att: 
 ”varje person med 
psykosrelaterad sjukdom 
ska ha en egen Vård- och 
stödsamordnare”  

3.1 Grundutbildning i 
Vård- och 
stödsamordning 
motsvarande 7,5 
högskolepoäng  
Kurs på kvartsfart med 
30 deltagare per kurs.  
Närmare 300 anställda i 
kommunerna och 
psykiatrin kommer att 
delta i utbildningen.  
 

Samtliga berörda 
huvudmän och 
Högskolan i 
Kristianstad 

TG Psykiatri och 
PRIO 
Utbildningsgrupp 

Första kursstart 
under våren 2016 
Fortsättning 2017-
2018 

Kursutvärderingar 
samt 
uppföljningar i 
PRIO 
Utbildningsgrupp 

1 413 000 kr 
Lokala medel 

3.2 
Kännedomsutbildning 
för satsningen på Vård- 
och stödsamordning. 
Tre tillfällen – start 
december 2015 

Samtliga berörda 
huvudmän och 
Högskolan i 
Kristianstad 

TG Psykiatri och 
PRIO 
Utbildningsgrupp 

Två tillfällen i 
januari 2016 

Webbenkät samt 
uppföljning i PRIO 
Utbildningsgrupp 

100 000 kr 
Gemensamt avsatta medel 
PRIO 

3.3 Fortsatt arbete 
utifrån 
Implementerings- och 
kommunikationsplan 
för integrerade 
arbetsformer fastställd 
av TG Psykiatri hösten 
2015. 

Samtliga berörda 
huvudmän och 
brukarrepresentan
ter 

TG Psykiatri  januari 2016 
Fortsatt arbete 
2017-2018 

Uppföljning i TG 
och PRIO-
arbetsgrupp 

20 000 kr 
Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

Första delmålet i arbetet 
blir att alla befintliga 
patienter med 
psykosrelaterad diagnos, 
får eller- erbjuds en vård 
och stödsamordnare 
innan 2018 års slut. 
 

4 Alla personer i länet, 
med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk 
problematik, ska få vård 
och stödinsatser utifrån 
de nationella riktlinjerna 
för psykosociala insatser 
vid schizofreni eller 
schizofreniliknade 
tillstånd. 

4.1 En årlig 
återkommande regional 
samverkansträff inom 
området psykosvård. En 
halvdag ska anordnas 
under maj månad 2016 
för information och 
erfarenhetsutbyte 
mellan Psykiatrin och de 
kommunala 
verksamheterna. 

Psykiatrin och 
samtliga 
kommuner 

Styrgrupp 
psykosvård i 
Halland 

Maj 2016 
Återkommande 
2017-2018 

 20 000 kr 
Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2017 
5  
Se mål 3 

5.1 
Fördjupningsutbildning 
Vård och 
stödsamordning 
motsvarande 30 
högskolepoäng – 
fördjupad utbildning för 
handledare och case-
managers. 
Kurs på kvartsfart under 
fyra terminer. 30 
anställda med särskilt 
uppdrag i kommunerna 
och psykiatrin kommer 
att delta i denna 
utbildning. 
 

Samtliga berörda 
huvudmän och 
Högskolan i 
Kristianstad 

TG Psykiatri och 
PRIO 
Utbildnings-
grupp 

Första kursstart 
under våren 2017 

Kursutvärderingar 
samt 
uppföljningar i 
PRIO 
Utbildningsgrupp 

331 500 kr 
Lokala medel 
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Ekonomi 2016 

Psykiatri 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

1.1 Överenskommelse - föreläsningar 150 000

1.1 Utvecklingsledare PRIO m m 800 000

2.1 Utbildning Självskadebeteende 60 000

3.1 Grundutbildning Vård- och stödsam. 1 413 000 Lokala medel

3.2 Kännedomsutbildning Vård och stöd 100 000

3.3 Informationsdagar 20 000 Lokala medel

4.1 Samverkansdag 20 000 Lokala medel

Summa kostnader för aktiviteter 2 563 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

1.1, 2.1, 3.2 Gemensamt avsatta PRIO-medel 1 110 000 Finansiering gemensamt

3.1 Lokala medel 1 413 000 kostnad för att skicka personal på utbildning

3.3, 4.1 Lokala medel 40 000

Summa finansiering av aktiviteter 2 563 000
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Programområde: Äldre 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Mål- och handlingsplan 2016-2018 för taktisk grupp äldre har sin utgångspunkt i den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg som pågått 

under tiden 2010-2014. Hallands, Äldreblomma, bil,3 har fått utgöra en samlad pedagogisk bild för områden som varit prioriterade. Utmaningen framåt är 

att fortsätta förvalta allt det goda arbete som skett i Halland inom preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom och för att förbättra vården vid livets 

slutskede. För nämnda områden har tre förvaltningsgrupper bildats med representanter från samtliga kommuner, offentlig närsjukvård och Hallands 

sjukhus, grupperna har fått uppdraget från taktisk grupp äldre. För varje grupp finns en samordnare och en representant från taktisk grupp som har ett 

övergripande ansvar.  

I budgetpropositionen 2016 finns två områden för äldreområdet angivna a) en gemensam ett-årig kunskapssatsning (200 miljoner) för funktionshinder- och 

äldreomsorg som ännu inte är specificerad och b) en satsning inom området ADNT för äldre personer med missbruksproblematik. Om och hur dessa båda 

satsningar kommer att utformas och vilka villkor som kommer att ställas från nationellt håll är i dagsläget (okt 2015) oklart. Det förs en dialog med taktisk 

grupp funktionshinder respektive taktisk grupp missbruk för att starta aktiviteter om satsningarna och medel kommer inom områdena.   

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, utredare Susanne Rolfner Suvanto ska vara klar 2017-03-31 och kan komma att innebära nya krav på 

äldreomsorgen under planperioden.   

Betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården (SOU 2015:20) föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphör och ersätts med en ny lag – 

lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Ett lagförslag som kommer att ställa krav på förändrade vårdplaneringar – från SVP 

(samordnad vårdplanering) till SIP (samordnad individuell planering).  En förflyttning från organisationsperspektiv till ett patient- och brukarperspektiv vilket 

kräver en mera strukturerad utskrivningsprocess och samverkan mellan huvudmännen.  Införandet av SIP ställer också krav på IT-verktyg för 

informationsöverföring och taktisk grupp e-hälsa har detta uppdrag.      

Det finns behov och arbete pågår för att ytterligare identifiera och trygga äldres väg i vårdkedjan. Under 2016-2017 vill taktisk grupp äldre följa antalet 

återinskrivningar inom 30 dagar till slutenvården per kommun och individ.  

Det är också gjort en kartläggning i Halmstad för att säkra läkemedelshantering vid vårdövergångar, ett område som uppvisat brister och medför ett 

ineffektivt arbete för alla vårdaktörer och framförallt en stor osäkerhet för den enskilde äldre människan. Ett förbättringsarbete kommer att startas under 

2016 med övriga angränsande samverkansaktörer.   
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 

 
PREVENTIVT ARBETSSÄTT 
1. Förebygga trycksår, fall, 
undernäring för 
hallänningen. 
Riskbedömningar ska 
göras för minst 20 % av 
befolkningen 65+.  
 
Baseline 2015-12-31 
 
 
 
 
Ambitionsnivån justeras 
gällande mål 1-3 inför 
2017 och 2018. 

1.1 Förvaltargruppen 
har i uppdrag att årligen 
upprätta en 
aktivitetsplan för hur 
mål 1-4 ska uppnås. 
Aktivitetsplanen ska 
innehålla aktiviteter per 
vårdgivare för att 
gemensamt nå de 
övergripande regionala 
målen.   

Brukar- 
organisationer  
 
RPR och  
KPR 

TG Äldre 
 
 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis  
TG Äldre 

Lokala medel 
 
 

1.2 Förvaltargruppen 
lämnar förslag på 
kompetensplan som 
taktisk grupp beslutar 

 TG Äldre 2016 Uppföljning 
kvartalsvis 
TG Äldre 

Lokala medel 

2. 80 % av alla med ”risk” 
ska ha minst en utförd 
åtgärd. Fokus ska vara på 
särskilt boende, 
hemsjukvård, sjukhus och 
specifika patientgrupper i 
närsjukvård (diabetes, 
KOL, hjärtsvikt och 
stroke).  
Baseline 2015-12-31 

2.1 Se 1.1 Brukarorganisa-
tioner 
 
RPR och KPR 
 

Respektive 
verksamhet 
 
TG Äldre 

2016-2018 
 

Uppföljning 
kvartalsvis  
TG Äldre 
 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

3. Öka andelen risk-
bedömningar av munhälsa 
med minst en planerad 
och utförd åtgärd till 80 %  
Baseline 2015-12-31 

3.1 Se 1.1  Respektive 
verksamhet 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis via TG 
Äldre 

Lokala medel 
 

4. (A) Det preventiva 
arbetet enligt Senior Alert 
är förankrat och hållbart 
hos Hallands vårdgivare   

4.1 Revidera 
uppdragsbeskrivning 
och komplettera med 
förslag till aktivitets och 
kompetensplan för den 
preventiva 
förvaltningsgruppen  

Brukar-
organisationer 
 
RPR och KPR 

TG Äldre och  
20 % samordnare 
 
Ansvarig kommun 
Kba  
   

2016-2018 Uppföljning 
halvårsvis från 
preventiva 
arbetsgruppen 

20 % utgår till samordnare  
 
200 000 kr Riktat 
statbidrag Äldre 
  
260 960 kr som fördelas 
på mål 4, 7 och 10. Riktat 
statsbidrag Äldre 
 

 
GOD VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 
5. God kvalitet vid vård i 
livets slutskede. 
75 % täckningsgrad i 
Palliativregistret   
 
Ambitionsnivån justeras 
gällande mål 5-6 inför 
2017 och 2018. 
Baseline 2015-12-31 
 

5.1 Ombilda 
förvaltningsgrupp under 
2016 med en 
förtydligad uppdrags-
beskrivning  
Förvaltargruppen har i 
uppdrag att årligen 
upprätta aktivitetsplan 
för hur mål 5-6 ska 
uppnås. 
Aktivitetsplanen ska 
innehålla aktiviteter per 
vårdgivare för att 
gemensamt nå de 
övergripande regionala 
målen 
 

Alla organisationer 
inom TG Äldre 

TG Äldre 2016-2018 Uppföljning i  
TG Äldre 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

6. 5 % förbättringar 
och fokus på de fyra 
nationellt framtagna 
indikatorer: 
1) Brytpunkt  
2) Ångest  
3) Smärtskattning  
4) Munhälsa  

 

Baseline 2015-12-31 
 

 6.1 Se 5.1 
 

Brukar- 
organisationer 
RPR och KPR 
  

Respektive 
verksamhet 
 
 

2016-2018 
 
 

Uppföljning  
TG Äldre 
kvartalsvis 

Lokala medel 

6.2 Förvaltargruppen 
lämnar förslag på 
kompetensplan som 
taktisk grupp beslutar 

 TG Äldre och  
 

2016   

7. (A) Det palliativa 
arbetet är förankrat och 
hållbart i verksamheterna. 

7.1 Se 5.1 
 

 
 
 
 
 

TG Äldre och  
20 % Samordnar-
ansvarig Kommun 
Hylte 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis från 
TG Äldre 

20 % utgår till samordnare  
 
200 000 kr Riktat 
statbidrag Äldre 
Se akt. 4.1 

 
GOD VÅRD VID DEMENSSJUKDOM 

8. Öka andel SveDem 
registreringar med 10 %  
 
2014, 78 registreringar 
 
Ambitionsnivån justeras 
gällande mål 8-9 inför 
2017 och 2018. 
Baseline 2015-12-31 
 
 

8.1 Förvaltargruppen 
har i uppdrag att årligen 
upprätta en 
aktivitetsplan för hur 
mål 8-10 ska uppnås. 
Aktivitetsplanen ska 
innehålla aktiviteter per 
vårdgivare för att 
gemensamt nå de 
övergripande regionala 
målen.   

Brukar-
organisationer 
RPR 
KPR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närsjukvård  
Taktisk grupp 
 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis   
TG Äldre 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

9. Öka andel BPSD-
registreringar med 10 %  
 
(2014 antal reg. 868 
2013 antal reg. 294) 

9.1 Se 8.1 
 
BPSD som verktyg ska 
användas enligt lokala 
rutiner. 

 Respektive 
verksamhet 
 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis  
TG Äldre 

Lokala medel 

10. (A) Arbetet för en god 
vård vid demens-sjukdom 
är förankrat och hållbart i 
verksamheterna   
 

10.1 Revidera 
uppdragsbeskrivning 
och komplettera med 
förslag till aktivitets- 
och kompetensplan för 
förvaltningsgrupp 
demens. 

Samordning med 
TG Psyk och  
TG FuH  
 
 

TG Äldre och  
20 % samordnare 
Halmstad 
ansvarig kommun 
 

2016-2018 Uppföljning 
kvartalsvis från 
demens-
arbetsgrupp 

20 % utgår till samordnare 
 
200 000 kr Riktat 
statbidrag Äldre 
 
Se akt. 4.1 
 

 
GOD LÄKEMEDELSANVÄNDNING 

11. Minska 
antiinflammatoriska- 
antipsykotiska och 
olämpliga läkemedel för 
de som är 75 år och äldre i 
nivå under medelvärdet 
för riket 
 
Baseline 2015-12-31 
 

11.1 Fortsätta arbeta 
enligt tidigare 
framtagen och fastställd 
modell för 
läkemedelsgenom-gång 
 

Läkemedels-
kommittén 

TG Äldre och  
MAS-grupp 
 

2016 Uppföljning 
halvårsvis via 
kvalitets-registret  
 

Lokala medel 

12. Säkra 
Läkemedelsinformation 
vid vårdövergångar 

12.1 Projektarbete som 
ska identifiera och 
arbeta fram förslag till   
förbättringar  
 
 

Avd för 
Läkemedels-
enheten 

Tg Äldre 2016-2017 Tg Äldre 206 480 kr Riktat 
statbidrag Äldre 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
RÄTT VÅRD OCH OMSORGSNIVÅ - SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 

13. (A) Rätt vård och 
omsorgsnivå för 
hallänningen.  
 
Minska antalet 
återinskrivningar till 
slutenvård inom 30 dagar 
med 10 % 
 
Baseline 2015-12-31  
Totalt RH 
Per kommun 
 
 
Ambitionsnivån justeras 
gällande mål 13 inför 
2017 och 2018. 
Per kommun 
 
 
 

13.1 Fortsatt 
pilotprojekt och 
utvärdering av 
läkarmedverkan i 
Hemsjukvård enligt 
framtagen modell   

Närsjukvårdschef TG Äldre och 
Projektledare 
 
 

2016-2017 Uppföljning 
kvartalsvis TG 
Äldre 

Läkarmedverkan  
5 433 200 kr och 
Gemensamma kostnader  
700 000 kr 
 
Gemensamt avsatta medel   

13.2 Följa och analysera 
utfallet från 
indikatorerna: 
Återinskrivningar inom 
30 dagar, Undvikbar 
slutenvård och 
Utskrivningsklara 
 

Genomförande-
grupp för 
Hemsjukvård 

TG Äldre 
Projektledare 
 
Controller 
 

2016-2018 
 

Uppföljning 
kvartalsvis  
enligt kvalitets-
portalen och egna 
utdata 
 
Utvärdering 
under 2016 

Gemensamt avsatta medel  
Se ovan 
 

13.3 Ta fram modell för 
generalisering av 
läkarmedverkan i 
Hemsjukvård i Halland. 

Närsjukvård 
Hallands sjukhus 
Hallands 
kommuner 
 

TG Äldre  
Projektledare 
 

2016-2017 
 
 

Uppföljning TG 
Äldre  

Gemensamt avsatta medel  
Se ovan 

13.4 Fortsatt utbildning 
i beslutsstöd för rätt 
vårdnivå i kommunal 
hemsjukvård. 
 

MAS TG Äldre och   
Projektledare 
 

2016 Uppföljning via 
MAS 
Utvärdering 
under 2016 

Bedömningsverktyg 
230 000 kr  
Gemensamt avsatta medel  
 

13.5 Utvärdering av  
beslutsstöd  

 TG Äldre och 
respektive 
verksamhet 

2016-2017 Utvärdering Se ovan 
 
Gemensamt avsatta medel  
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

13.6 (A.a) Följa 
förändring, ”Lagen om 
samverkan vid 
utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” och 
anpassa enligt Hallands 
behov samt revidera 
vårdplaneringsrutiner 
med koppling till SIP 

Samtliga taktiska 
grupper 
 
 

TG Äldre 2016-2017 Ordförande för de 
Taktiska grupper 
 
 
 

Riktlinjer Vårdplanering 
1 787 000 kr och  
Övriga uppdrag 100 000 kr 
 
Gemensamt avsatta medel 

13.7 Följa fortsatt 
arbete inom Trygg 
Hemgång 

Styrgrupp Trygg 
Hemgång 

TG Äldre och 
respektive 
verksamhet 
 

2016-2017 Uppföljning  
TG Äldre 

Se ovan 
 
Gemensamt avsatta medel  

13.8 (A.a) Under 
förutsättning att punkt 
13.6 beslutas påbörjas 
arbetet inom 
förvaltargrupp för  
vårdplaneringar i 
Halland. Inklusive 
delfinansiering för 
Meddix öppenvårds-
modul 
 

Samtliga taktisk 
grupper 

TG äldre 2016-2017 
  

Uppföljning TG 
Äldre 

Se ovan 
 
Gemensamt avsatta medel 
 

14. (A) Rehabilitering 
utveckla kunskap och 
metoder när det gäller 
rehabilitering 
 
 

 

14.1 Följa rehabprojekt 
Varbergs kommun och 
Sjukhuset i Varberg 

 Varbergs 
kommun 
informerar  
TG Äldre 
 

2016 
 

Information till 
TG Äldre 

Ingen kostnad 

14.2 Testa version 
Senior Alert 2.0 som 
innehåller området 
rehabilitering 
 

 TG äldre 2016 Uppföljning i TG 
Äldre 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
(D) KOMPETENSPLAN 
15. Utveckla kunskap och 
metoder när det gäller 
psykisk ohälsa  

15.1 Testa Senior Alert 
2.0 som innehåller 
området psykisk o-hälsa 
och rehabilitering 

TG Psyk och  
TG FuH 
 

TG Äldre 
 
Preventiv 
förvaltargrupp 

2016 Uppföljning 
löpande i TG 
Äldre 

Lokala medel 

16. (E) Stärka 
kompetensen om våld i 
nära relationer inom 
äldreomsorgen  
 

16.1 (E) Riktad 
utbildning för chefer 

TG FuH Samordnare 
Länsstyrelsen 

2016  Lokala medel 

16.2 (E) Fortsatt 
implementering av 
handboken 

 Respektive 
verksamhet 

2016 
 

Uppföljning TG 
Äldre 

Lokala medel 

17. (B) Förstärkt 
gemensamt analysarbete 
– Hallandsbarometern 

17.1 (B) Arbeta med 
utdata från Öppna 
jämförelser, Kolada och 
övriga rapporter som 
kan vara relevanta för 
att beskriva 
Äldreomsorg i Halland.  

Alla taktiska 
grupper 
 
 
 
 
 
 
 

Controller 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påbörjas våren 
2016 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning alla 
taktiska grupper 

Riktade statsbidrag EBP 
 

17.2 (B) Utreda behov, 
organisation och 
finansiering av en 
regional register-
ansvarig för de aktuella 
kvalitetsregister i 
samverkan med Hälso o 
sjukvårdsavd. 
 
 

Avd.för  
Uppföljning o 
analys och 
Kunskapsstyr. 
 

Controller 
 
 
 

2016 
 
 
 

TG Äldre och  
Avd för 
uppföljning och 
analys 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

18. Ökad kunskap om 
strokerehabilitering 
 

18.1 Strokecertifiering 
för leg personal  
 

Rehab-klinik 
 

Utbildning och 
eventservice RH 
 

2016-2018 
 

Uppföljning 
TG Äldre 

Lokal medel 
 

18.2 Strokeutbildning 
för kommunens 
Baspersonal 

Rehab-klinik 
 

Utbildning och 
eventservice RH 

2016 
 

Uppföljning  
TG Äldre 

Lokala medel 

 
ÖVRIGT 
19. (A) Följa effekten av 
överenskommelsen med 
Kultur i Halland, och 
Kulturförvaltningar i 
Halland 
 
Målet är att alla ska ha 
möjlighet att delta i 
kulturlivet. 
 

19.1 Aktivitetsplanering 
sker i samverkan med 
Hallands 
bildningsförbund och 
Reko-grupprådsorgan i 
kommunerna (kultur 
och omsorg) 
 

Kulturförvalt-
ningar i Halland 
 
Kultur i Halland 
 

Kultur i Halland 
 

2014-11-01 -2016-
12-31 

Avstämning i 
Taktisk grupp 
våren 2016 
 
Forsknings-insats 

Separat projektbudget 
 
Kultur i Halland och 
subventioner för 
kommuner 

19.2 Årlig konferens 
”Kultur i livet” 
 

 
 

Maria Nordin 
Utbildning och 
eventservice RH 
Kurs och 
Konferens 

Hösten 2016 
 
 

Utbildning och 
eventservice 

Ingen kostnad 
 

20. (C) Utveckling av en 
gemensam webb-
plattform för den 
regionala stödstrukturen 

20.1 (C) Styrdokument 
och modeller som ska 
underlätta spridning 
och förankring inom 
regional stödstruktur   

Alla taktiska 
grupper 

Utvecklings-
ledare 

Klart 2016 
 

Uppföljning alla 
taktiska grupper 

Riktat statsbidrag EBP 
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Ekonomi 2016 

Äldre 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

4.1 Ersättning samordnare Preventivt arbete 200 000 Riktat statsbidrag Äldre

7.1 Ersättning samordnare Palliativt 200 000 Riktat statsbidrag Äldre

10.1 Ersättning samordnare Demens 200 000 Riktat statsbidrag Äldre

4.1, 7.1, 10.1 Övriga uppdrag för att upprätthålla och säkra arbetet 260 960 Riktat statsbidrag Äldre

12.1 Förbättringsarbete läkemedel 206 480 Riktat statsbidrag Äldre

13.1-13.3 Pilotprojekt, analys, utvärdering, modell 5 433 200

13.1 - 13.3 Gemensamma kostnader 700 000

13.4-13.5 Beslutsstöd utbildning och utvärdering 230 000

13.6 -13.8 Införande/implementering SIP, delfinansiering Meddix, 1 787 000

13.6-18.8 Övriga uppdrag 100 000

Summa kostnader för aktiviteter 9 317 640

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

4.1, 7.1, 10.1 Riktat statsbidrag Äldre 600 000

4.1, 7.1, 10.1 Riktat statsbidrag Äldre 260 960

12.1 Riktat statsbidrag Äldre 206 480

13.1-13.8 Gemensamt avsatta medel 8 250 200 Prestationsers. Gemensamt i Halland

Summa finansiering av aktiviteter 9 317 640
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Bilaga 2 Gemensamt avsatta medel - Rätt vård och omsorgsnivå  

 

 

 

 

BUDGET
2016-2017

DELPROJEKT

 Delprojektet tot. 

projektbudget  BUDGET  Utfall perioden  Utfall mot tot.budget  BUDGET  Utfall period 

 TOTAL PROJEKT-

BUDGET 

Gemensamma kostnader 8% 700 000               700 000

Läkarmedverkan 66% 5 433 200            5 433 200

Riktlinjer vårdplanering 22% 1 787 000            1 787 000

Bedömningsverktyg 3% 230 000               230 000

Övriga uppdrag 1% 100 000               100 000

TOTALT 100% 8 250 200           -                                0% -                 -                         8 250 200                

FINANSIERING
 Andel tot 

finansiering 

Finansiering från 

projektstart Utfall 2014 Prel. utfall 2015

Finansiering    2016-

2017

RH Analysmedel 100% 2 800 000 -2 800 000

Finansiering riktat stadsbidrag100% 2 800 000 -2 800 000

Region Halland 30% 3 431 050 -955 990 2 475 060

Laholms kommun 6% 698 580 -194 645 503 935

Halmstad kommun 21% 2 398 766 -668 366 1 730 400

Hylte kommun 2% 280 537 -78 166 202 371

Falkenbergs kommun 11% 1 201 825 -334 863 866 962

Varbergs kommun 14% 1 618 326 -450 913 1 167 413

Kungsbacka kommun 16% 1 807 749 -503 691 1 304 058

Finansiering 100% 11 436 833 -                                -3 186 633 -                 8 250 200

Total finansiering 2014-2017 14 236 833

PROJEKT RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ 2016-2017

2016-2017 2017
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Bilaga 3 ”Äldreblomman” 
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Programområde: E-Hälsa 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Bakgrund och syfte 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. 

Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. e-hälsa är samlingsnamnet på insatser, verktyg och processer inom socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård som syftar till 

att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Genom arbetet med e-hälsa ska följande syften uppnås:  

 Öka invånarnas insyn, delaktighet och tillgänglighet till socialtjänsten. 

 Ge medarbetarna tillgång till säker och relevant information i det dagliga arbetet. 

 Ge beslutsfattare ett heltäckande, aktuellt och pålitligt underlag för styrning, uppföljning och löpande förbättringsarbete. 

 Effektivisera verksamheten. 

 Skapa förutsättningar för forskning och utveckling av nya metoder och rutiner.  
 
Flertalet av samverkansprojekten kräver även regionala projektgrupper med regionala projektledare. Detta genomförs inom ramen för TG e-hälsas mandat. TG e-
hälsa har inget egenvärde i sig utan gruppens mål och uppdrag utgår från övriga TG:s behov av verksamhetsutveckling för att leverera bästa möjliga tjänster till 
invånarna.   
 
Övergripande mål 
eTjänster: Användningen av e-tjänster inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt för att effektivisera 
verksamheten ska öka. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till andra former av 
service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte innebära en försämring för de som inte använder sig av Internet.  
 
Roll- och behörighetsidentifikation: Andelen berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll-/behörighetsidentifikation ska öka.  
 
Mobilitet: Andelen av berörd personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt ska öka.  
 
Nationell Patientöversikt: Användningen av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i kommunerna och hos enskilda vårdgivare ska öka. Behörig personal ska både kunna 
ta del av och tillgängliggöra information i NPÖ. Detta avser information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  
 
Digitala larm: Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat ska öka.  
 
Välfärds- och hälsoteknik: Region Halland och kommunerna i Halland ska prioritera och fokusera så att införandet och användandet av välfärds- och hälsotekniska 

produkter och tjänster ökar. Syfte är att utveckla användandet av trygghetstjänster genom digital teknik  
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
 

I Halland ska användningen och antalet e-tjänster öka inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, för att stödja och underlätta för den 
enskilde samt för att effektivisera verksamheten. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-
tjänsterna ska vara ett komplement till andra former av service och kontakter med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De ska inte 
innebära en försämring för den stora grupp människor som inte använder sig av Internet.  
1. Användningen av 
värdeskapande e-tjänster 
inom hälso- och 
sjukvården samt 
socialtjänsten för att 
stödja och underlätta för 
den enskilde samt för att 
effektivisera 
verksamheten, ska öka. 
 

1.1 Identifiera de e-
tjänster som bedöms 
tillföra störst 
nyttoeffekt för invånare 
och verksamhet samt 
planera för utveckling 
och införande av dessa. 
 
Fortsatt utveckling och 
införande samt 
uppföljning av redan 
införda e-tjänster.  

Projektgruppen  
e-tjänster.  
Samtliga TG. 
  

Projektgruppen  
e-tjänster. 
TG e-hälsa. 
Respektive 
huvudman.   

2016 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 

Projektgruppen  
e-tjänster. 
TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år.  
SKL:s e-blom-
låda. 
 

Ingen kostnad. 

1.2 Utreda och bedöma 
möjligheter och 
nyttoeffekter med 
journal på nätet. 

Samordnas med 
NPÖ-processen. 
Ev. samma 
information som 
visas. 

TG e-hälsa 
Respektive 
huvudman. 

2016 TG e-hälsa. 
 

Ingen kostnad. 

1.3 Samverkan kring 
utveckling av internet-
baserade tjänster  
(t ex via 1177). 
 

Samtliga TG. TG e-hälsa.  2016 TG-e-hälsa. Ingen kostnad. 



Mål och Handlingsplan år 2016-2018  
Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård 
 

 Programområde: E-Hälsa 42 

 

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 

Andelen av berörd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation 
ska öka. 
2. Användandet av stark 
autentisering i Halland ska 
öka. 
 

2.1 Fler metoder för 
stark autentisering ska 
utredas för att skapa en 
bättre kostnads- och 
nyttokalkyl. 
Fler 
användningsområden 
för SITHS- kort ska 
utredas för att uppnå 
ökad effektivitet och 
nytta. 

TG ehälsa. 
SG IT. 
Leverantörer. 

TG e-hälsa. 
Respektive 
huvudman. 

2016 
(samt 2017-2018)  

TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år. 
 

Lokala medel. 

 

Andelen av berörd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som kan dokumentera och komma åt information mobilt ska 
öka. 
3. Användandet av mobila 
tjänster för 
informationshantering 
inom socialtjänst och 
hälso- och sjukvård ska 
öka. 
 

3.1 Kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte kring 
användning och 
införande av mobila 
arbetssätt. 
Identifiera möjliga 
pilotprojekt och 
överväga tester i 
samverkan.  
Överväga implement-
ering i samverkan 
utifrån genomförda 
tester. 
 

Projektgruppen 
mobilitet. 
Samtliga TG. 
SG IT.  

Projektgruppen 
mobilitet. 
TG e-hälsa. 
Respektive 
huvudman.  

2016 
(samt 2017-2018) 

Projektgruppen 
mobilitet. 
TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år. 
 

Lokala medel. 
 
150 000 kronor Riktat 
statsbidrag EBP-eHälsa 
 
Samt delvis finansiering 
inom ramen för ERUF. 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 

Användningen av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i kommunerna, inom Region Halland och hos enskilda vårdgivare ska öka. Behörig 
personal ska både kunna ta del av och tillgängliggöra information i NPÖ. Detta avser information som dokumenteras enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 
4. Användningen av NPÖ 
ska öka. 

4.1 Hallands kommuner 
ska under året ansluta 
sig till NPÖ 2. 
 

Projektgruppen 
NPÖ. 
Samtliga TG. 
Nationell nivå. 

Projektgruppen 
NPÖ. 
TG e-hälsa. 
Respektive 
huvudman. 

2016 
 

Projektgruppen 
NPÖ. 
TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år. 
  

Lokala medel.  

4.2 En plan utarbetas 
avs. införande av 
producentskap i NPÖ 
med hänsyn till 
respektive kommuns 
förutsättningar. De 
kommuner som fattar 
beslut gällande 
producentskapstjänst 
inför denna successivt. 
Kommunerna i Halland 
och Region H. ska 
utvärdera behov och 
innehåll av det som 
produceras till NPÖ 
utifrån nationellt 
fackspråk och nationella 
riktlinjer. 

Se ovan. Se ovan. 2016 
(2017-2018) 

Se ovan. Ingen kostnad. 

 

Andelen digitala trygghetslarm ska öka. 
5. Arbetet med teknik-
omvandlingen till digitala 
trygghetslarm ska vara 
slutfört. 

5.1 Samtliga 
trygghetstelefoner byts 
ut.  
Säkra kommunikationen 

Projektgruppen 
Digitala larm. 
TG äldre, 
funktionsnedsatta 

Projektgruppen 
Digitala larm. 
TG e-hälsa. 
Respektive 

2016. 
 
 
 

Projektgruppen 
Digitala larm. 
TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år. 

Lokala medel. 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 så att den är helt digital 
och att det helst ska 
finnas redundans. 
Ha en digital larm-
mottagning för både 
övervakning och larm. 
Ta fram förslag på 
samverkansmöjligheter 
för ett resurseffektivt 
och kvalitetssäkrat 
arbetssätt inom hela 
regionen. 

och e-hälsa. 
SG IT. 
Nationell nivå. 

huvudman.   
 
2017-2018 

 

 

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med andra behov ska 
kunna bo kvar hemma eller bli mer självständiga, känna sig mer trygga och göras mer delaktiga i samhället. Konceptet inkluderar bl a 
digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet för att öka den enskildes trygghet, service och delaktighet.  
 

6. Införande och 
användande av 
välfärdsteknologi. 
 

6.1 Klargöra vilka 
möjligheter de 
halländska 
kommunerna och 
Region H. har att införa 
välfärdsteknologi. 
Utarbeta förteckning 
över exempel på 
välfärdsteknologi och e-
hemtjänst. 
Utreda testmiljöer. 

Projektgruppen 
välfärdsteknologi. 
Högskolan (HCH). 
Samtliga TG. 
Nationell nivå  
(ex INERA, MFD). 

Projektgruppen 
välfärdsteknologi.  
TG e-hälsa. 
Respektive 
huvudman. 

2016 Projektgruppen 
välfärdsteknologi. 
TG e-hälsa.  
SG 2 ggr per år. 
 

Lokala medel. 
 
150 000 kr Riktat 
statsbidrag EBP-eHälsa 
 
Samt delvis finansiering 
inom ramen för ERUF. 
 

7. Utreda 
”Välfärdsbredband”. 

7.1 Klargöra 
förutsättningar och 
konsekvenser av 
införande och 
användande av 

Se ovan med 
tillägg SG IT. 

Se ovan. Se ovan. Se ovan. Ingen kostnad. 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

”välfärdsbred-band”. 

8. Utveckling och 
införande av tillämpad 
informationsstruktur. 

8.1 Gör nuläges- och 
behovsanalys och 
besluta om fortsatt 
process i nära 
samverkan med övriga 
TG. 

Samtliga TG. 
Nationell nivå. 

TG e-hälsa. 2016 TG e-hälsa. 
SG 2 ggr per år. 
 

Lokala medel. 
100 000 kr Riktat 
statsbidrag EBP-eHälsa 
 

9. IT-stöd för samordnad 
vårdplanering.  

9.1 Understödja IT-stöd 
i samverkansprocessen.  

Samtliga TG. 
Samverkans-
aktörer inom 
system-
förvaltningen. 

TG e-hälsa. 2016 TG e-hälsa. 
SG 2 ggr per år. 

Lokala medel. 

10. Nå målen inom 
HICUBE.  

10.1 Se särskilda 
projekt-planer (ERUF 
och ESF). 
Avser t ex välfärds-
teknologi, mobilitet 
samt 
kompetensutveckling 
för prioriterade 
chefsnivåer.  
Särskilt prioriterat 
område är 
digitalisering/ 
teknikinförande inom 
hemsjukvården.  

Högskolan, 
Halmstad. 
Region- och 
kommun-
koordinatorer.  
Samtliga TG. 
Övriga berörda 
samverkans-
partners.  
 

Högskolan, 
Halmstad. 
Regional styr-
grupp. 

2016 
(2017-2018) 
 

Högskolan, 
Halmstad.  
Regional 
styrgrupp. 

Beviljade EU-medel samt 
lokal finansiering genom 
fonderade medel i 
projekten (se projektplan). 
 
Lokala medel 

11. Ökad delaktighet och 
förmåga.  

11.1 Dialog och 
samverkan med privata 
vård- och 
omsorgsgivare samt 
regionala brukar- och 
patientföreningar 
(se även TG gemensam). 

Samtliga TG. 
Respektive 
huvudman. 

TG e-hälsa. 2016 TG e-hälsa. 
SG 2 ggr per år. 

Ingen kostnad. 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

11.2 Identifierade 
målgrupper erbjuds att 
genomföra e-
utbildningar t ex 
Socialstyrelsens  
e-utbildning inom e-
hälsa”. 

Samtliga TG.  
Respektive 
huvudman. 

TG e-hälsa. 2016 Se ovan. Lokala medel. 

12. Regional digital 
agenda.  

12.1 Bidra till 
framtagande av 
mål/aktiviteter inom e-
hälsa.  

Samtliga TG. 
Projektledare för 
regional digital 
agenda.  

TG e-hälsa. 2016 Se ovan. Ingen kostnad. 

13. Ändamålsenlig 
regional representation 
på nationell nivå gällande 
e-hälsa.  

13.1 Fatta beslut om 
vilka funktioner och 
kompetenser som skall 
företräda Halland 
nationellt. 

TG e-hälsa. 
Berörda 
samverkans-
aktörer. 

Regional e-hälsa-
samordnare.   

2016 Se ovan. Ingen kostnad. 

14. Möjliggöra 
distansmöten för 
samordnad vårdplanering 
(SVP) i hela Halland.  
 

14.1 Breddinförande av 
distansmöten SVP. 

Samtliga TG. 
Regional 
projektgrupp  
bör kopplas till 
SVP-grupp för att 
koppla det till rätt 
verksamhetsproce
ss. 

TG e-hälsa.  2016 Se ovan. Ingen kostnad. 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2017 
15. Tillse att det finns 
avtals- och 
beslutsunderlag för 
HSA/HAK för 2017. 

15.1 Ta ansvar för att 
arbeta fram avtals- och 
beslutsunderlag. 

Projektgruppen 
HSA/HAK. 
TG e-hälsa.  

Projektgruppen 
HSA/HAK 
TG e-hälsa. 

2017 Projektgruppen 
HSA/HAK 
TG e-hälsa. 

Ingen kostnad. 

16. Utbildning 
informationssäkerhet och 
integritet för personal och 
brukare/patienter 
gällande användande av 
IT- stöd. 

16.1 Genomföra 
utbildningsinsatser.  

Samtligta TG. 
Berörda 
samverkansaktörer.  

TG e-hälsa. 2017 TG e-hälsa. 
SG 2 ggr per år. 

Ingen kostnad. 

17. Gemensam 
läkemedelslista. Tidigare 
Nationell 
ordinationsdatabas 
(vidareutveckling av 
Pascal). 

17.1 Förberedande 
diskussion inför 
införandet.  

Inom läkemedels-
området och TG  
e-hälsa. 

Avvaktar för 
tillfället 
lagändring för 
genomförande. 

2017 TG e-hälsa. Ingår i den solidariska 
finansieringen av Pascal. 
Oklar kostnad fr o m 2017. 
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Ekonomi 2016 

e-Hälsa 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

3.1 Mobilitet Gemensamma samverkansprojekt 150 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

6.1 Välfärdsteknologi Gemensamma samverkansprojekt 150 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

8.1 Informationsstruktur Gemensamma samverkansprojekt 100 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

Summa kostnader för aktiviteter 400 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

3.1 Mobilitet Riktat statsbidrag EBP e-Hälsa 150 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

6.1 Välfärdsteknologi Riktat statsbidrag EBP e-Hälsa 150 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

8.1 Informationsstruktur Riktat statsbidrag EBP e-Hälsa 100 000 Tidigare beviljade kommunala stimulansmedel.

Summa finansiering av aktiviteter 400 000
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Programområde: Funktionsnedsättning 

Sammanfattning (plan för regional samverkan): 

Mål och handlingsplan 2016-2018 Taktisk grupp personer med funktionsnedsättning. Arbetet är framtaget och godkänt av Taktisk grupp personer med 

funktionsnedsättning vid möte 2015-10-12.  

Inom ramen för den nationella överenskommelsen för 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Stöd till en evidensbaserad praktik för god 

kvalitet inom socialtjänsten har beslut fattats om fortsatt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning inom 

följande utvecklingsområden.  

 

1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 

Målsättningen med arbetet inom detta område ska även fortsättningsvis vara att utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktighet och inflytande 

för barn och unga med funktionsnedsättning. 

 

2. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 

Målsättning med arbetet ska vara att initiera och utveckla den systematiska uppföljningen, samt skapa strukturer och processer för systematisk 

uppföljning och att resultatet av dessa kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. 

 

3. Förstärkt brukarmedverkan 

Målsättningen för detta arbete är att det ska skapas strukturer och processer för medverkan och inflytande och att detta kopplas till besluts- och 

verksamhetsprocesser. 

 

Utöver dessa utvecklingsområden kommer ett fokus för det länsgemenssamma utvecklingsarbetet under 2016-2018 att vara olika former av satsningar på 

kompetensutveckling för personal som verkar inom programområdet funktionshinder i Halland. Detta sker med utgångspunkt i det länsgemensamma 

regionala kompetensutvecklingsprogrammet som antogs av Taktisk grupp den 12 oktober 2015.  
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Mål och aktiviteter  

Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2016 
1. (A) Förstärkt 
delaktighet och inflytande 
för barn och unga med 
funktionsnedsättning:  
Ökad kompetens för 
handläggare och 
legitimerad personal att 
föra samtal och 
kommunicera med barn 
och unga med nedsatt 
kommunikationsförmåga 
 

1.1 Utbildning om barn 
och ungas delaktighet 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Hösten 2016 
 

Enkät till 
deltagare 

50 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning. 

2. Initiera, genomföra och 
utveckla systematisk 
uppföljning 
 

2.1 Uppdragsutbildning 
7,5 hp 

Högskolan i 
Halmstad 

TG  och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 

Hösten 2016 Enkät till 
deltagare + 
uppföljning i 
chefsnätverk 

110 000 kr 
Lokal finansiering 

2.2 Pilotutbildning för 
stödpedagoger/metod-
stödjare 
Genomförandeplan och 
dokumentation 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2016 Enkät till 
deltagare + 
uppföljning i 
nätverk 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

2.3 (A) Utbildning till 
utbildare avseende 
vägledare i 
Delaktighetsmodellen 

Kommun-
förbundet Skåne 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2016 Avrapportering 
och uppföljning i 
Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 

90 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

3. (A) Förstärkt 
brukarmedverkan:  
Ökad kompetens för 
personal om delaktighet 
för personer med 
funktionsnedsättning 

3.1 Brukarcafé:  
Elever, brukare, 
forskare och personal 
möts på en gemensam 
arena 

Högskolan i 
Halmstad och 
brukarorganisatio
ner 

Taktisk grupp Hösten 2016 Utvärderas av 
brukare och 
elever efter 
avslutad aktivitet 

Ingen kostnad 

4. (D) Övrig 
kompetensutveckling 
inom särskilda områden 
4. (D) Övrig 
kompetensutveckling 
inom särskilda områden 

4.1 Utbildningsdagar 
rörande 
funktionsnedsättningar 
och deras konsekvenser 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2016 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

4.2 Utbildningsdag 
Trygghet utan tvång och 
begränsningsåtgärder 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2016 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

4.3 Åldrande och 
utvecklingsstörning 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Hösten 2016 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

4.4 Tidiga tecken - 
Coachutbildning 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Hösten 2016 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

4.5 Utbildning: 
Utmananade beteenden 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2016 Enkät till 
deltagare samt 
diskussion i 
nätverk 

70 000 kr 
Riktat statsbidrag EBP 
personer med 
funktionsnedsättning 

4.6 (D) & (E) Våld i nära 
relationer – chefer och 
personal inom 
funktions-
hinderområdet  

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Hösten 2016 Enkät till 
deltagare 

Lokala medel 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2017 
5. (A) Förstärkt 
delaktighet och inflytande 
för barn och unga med 
funktionsnedsättning:  
Ökad kompetens för 
handläggare och 
legitimerad personal att 
föra samtal och 
kommunicera med barn 
och unga med nedsatt 
kommunikationsförmåga 

5.1 Seminarium rörande 
LSS 
värdegrund/lagstiftning, 
FN:s konvention och 
Barnkonventionen 

 TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2017 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
 

6. (D) Initiera, genomföra 
och utveckla systematisk 
uppföljning 
 

6.1 Uppdragsutbildning 
2 x 7,5 hp 

Högskolan i 
Halmstad 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2017 
Hösten 2017 

Enkät till 
deltagare + 
uppföljning i 
chefsnätverk 

220 000 kr 
Lokala medel 

6.2 Pilotutbildning för 
stödpedagoger/metod-
stödjare 
Genomförandeplan och 
dokumentation 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

 Våren 2017 Enkät till 
deltagare + 
uppföljning i 
nätverk 

20 000 kr 
 

7. (D) Övrig 
kompetensutveckling 
inom särskilda områden 

7.1 Utbildningsdagar 
rörande 
funktionsnedsättningar 
och deras konsekvenser 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2017 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
Riktat statsbidrag 

7.2 Utbildningsdag EBP: 
Arbetssätt och metoder 

Högskolan i 
Halmstad 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 

Våren 2017 Enkät till 
deltagare 

25 000 kr 
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Mål för regional 
samverkan 

Aktivitet / Metod Samverkan Ansvar Tidplan Uppföljning Ekonomi 

 
Planerad start 2018 

8.(A) Förstärkt delaktighet 
och inflytande för barn 
och unga med 
funktionsnedsättning:  
Ökad kompetens för 
handläggare och 
legitimerad personal att 
föra samtal och 
kommunicera med barn 
och unga med nedsatt 
kommunikationsförmåga 

      

9. (D) Initiera, genomföra 
och utveckla systematisk 
uppföljning 
 

9.1 Uppdragsutbildning 
2 x 7,5 hp 

Högskolan i 
Halmstad 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2018 
Hösten 2018 

Enkät till 
deltagare + 
uppföljning i 
chefsnätverk 

220 000 kr 
Lokala medel 

10. (D) Övrig 
kompetensutveckling 
inom särskilda områden 

10.1 Utbildningsdagar 
rörande 
funktionsnedsättningar 
och deras konsekvenser 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2018 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
 

10.2  
Åldrande och 
utvecklingsstörning 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Hösten 2018 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
 

10.3 Utbildningsdag 
Trygghet utan tvång och 
begränsningsåtgärder 

Utbildning och 
eventservice RH 

TG och Regional 
kompetens-
utvecklingsgrupp 
 

Våren 2018 Enkät till 
deltagare 

20 000 kr 
 

  



Mål och Handlingsplan år 2016-2018  
Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård 
 

 Programområde: Funktionsnedsättning 54 

 

Ekonomi 2016 

Personer med funktionsnedsättning 

KOSTNAD

Aktivitet Kostnadsslag Summa Kommentar

1.1 Utbildning barns delaktighet 50 000

2.1 Uppdragsutbildning 7,5 hp chefer 110 000

2.2 Utbildning stödpedagoger 20 000

2.3 Delaktighetsmodellen 90 000

4.1 - 4.5 Övrig kompetensutveckling 150 000

Reserverade medel 250 000

Summa kostnader för aktiviteter 670 000

FINANSIERING

Aktivitet Ekonomiska medel Summa Kommentar

1.1 Riktat statsbidrag EBP Fuh 50 000 Ej använda medel från EBP Fuh 2014-2015

2.1 Lokala medel 110 000

2.2 Riktat statsbidrag EBP Fuh 20 000 Kvarvarande medel från EBP Fuh 2014-2015

2.3 Riktat statsbidrag EBP Fuh 90 000 Kvarvarande medel från EBP Fuh 2014-2015

4.1 - 4.5 Riktat statsbidrag EBP Fuh 150 000 Kvarvarande medel från EBP Fuh 2014-2015

Riktat statsbidrag EBP Fuh 250 000 Kvarvarande medel från EBP Fuh 2014-2015

Summa finansiering av aktiviteter 670 000
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Förkortningar 
KOMMUN  ÖVRIGT 

Kba  Kungsbacka ordf. = Ordförande 

Vbg  Varberg SKL = Sveriges kommuner och landsting 

Fbg  Falkenberg SVP = Samordnad vårdplan 

Hstd  Halmstad VP = Vårdplan 

Laholm  Laholm SIP = Samordnad individuell plan 

Hylte  Hylte EBP = Evidensbaserad praktik 

Reg.H  Region Halland PRIO = Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

   LOB = Lagen om omhändertagande av berusade personer 

ÖVRIGT SoL = Socialtjänstlagen 

MoH = Mål och Handlingsplan HSL = Hälso- och sjukvårdslagen 

TG = Taktisk grupp LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

SG = Strategisk grupp    

TG BoU = Taktisk grupp Barn, unga och familj    

TG MoB = Taktisk grupp Missbruk och beroende    

TG Psyk = Taktisk grupp Psykiatri    

TG Fuh = Taktisk grupp Personer med funktionshinder    

TG Äldre = Taktisk grupp Äldre    

TG e-Hälsa = Taktisk grupp e-Hälsa    

      

 

EKONOMIBEGREPP 

Riktat statsbidrag [xxxxx] = Statsbidrag som är riktade till länet, för utveckling inom olika områden. 

Gemensamt avsatta 
medel 

= Respektive kommun/Region Halland beslutar att tillsammans finansiera regional satsning/projekt. 
Bindande för respektive huvudmans representant i taktisk grupp. Kostnad faktureras respektive 
huvudman i slutet av året 

Lokala medel = Respektive huvudman svarar för sin kostnad, t.ex. för att skicka personal på utbildning,  

Ingen kostnad = Aktiviteten medför ingen ytterligare kostnad 

 

 


