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§ 74
Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården - projektmedel för
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
RS160612
Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
•

Efter komplettering bevilja tre ansökningar (totalt ca 1 Mkr) projektmedel i
syfte att utveckla och förbättra det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande
arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland. Projektansökningarna
specificeras i bilaga 1.

•

Finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017).

Ärendet
Hälso- och sjukvårdsutskottet har utlyst projektmedel för verksamhetsutveckling och
förbättringsarbete i syfte att stärka det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande
arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland.
Tre projektansökningar har nu kompletterats. Samtliga bedöms uppfylla beslutade
kriterier och bidra till måluppfyllelse av hälso- och sjukvårdsstrategin. För en
sammanfattande beskrivning av respektive projekt se bilaga 1.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
•

Efter komplettering bevilja tre ansökningar (totalt ca 1 Mkr) projektmedel i
syfte att utveckla och förbättra det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande
arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland. Projektansökningarna
specificeras i bilaga 1.

•

Finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017).

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-06-13)

Vid protokollet
Maria Fransson
Justerat 2017-06-28
Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-06-28
Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-06-13

Diarienummer
RS160612

Regionkontoret
Avdelningen för kunskapsstyrning
Camilla Falk, Susanne Johansson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården projektmedel för verksamhetsutveckling och
förbättringsarbete
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar att:
•

•

Efter komplettering bevilja tre ansökningar (totalt ca 1 Mkr) projektmedel i
syfte att utveckla och förbättra det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland.
Projektansökningarna specificeras i bilaga 1.
Finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017).

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsutskottet har utlyst projektmedel för verksamhetsutveckling och
förbättringsarbete i syfte att stärka det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande
arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland.
Tre projektansökningar har nu kompletterats. Samtliga bedöms uppfylla beslutade
kriterier och bidra till måluppfyllelse av hälso- och sjukvårdsstrategin. För en
sammanfattande beskrivning av respektive projekt se bilaga 1.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsutskottets utlysning av projektmedel under 2017 syftar till att
förbättra det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och
sjukvården i Region Halland, med fokus på att utveckla insatser för en mer jämlik
hälsa. Ansökningarna har bedömts utifrån följande kriterier:
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Utvecklande arbete
I vilken utsträckning projektet bidrar till utveckling av det sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbetet i Region Halland.
Genomförbarhet och uppföljning
Genomförbarheten bedöms utifrån beskrivning av aktiviteter, mål, budget och
uppföljning.
Koppling till hälso- och sjukvårdsstrategins delmål och prioriteringar
1. Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av
högsta kvalitet för en god och jämlik hälsa (prioritering: utveckla, genomföra
och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa).
2. Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och
närstående (prioritering: utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån
specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa).
3. Arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa bland invånarna
4. Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
5. Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används
Samverkan
I vilken utsträckning projektet omfattas av flera olika verksamheter, hur projektets
resultat kan komma fler verksamheter tillgodo och hur projektet ev. bidrar till en ny
form av samverkan.
Patientmedverkan
I vilken utsträckning patienter tar del av aktiviteter i projektet, alt. deltar aktivt i
utformningen och genomförandet av projektet.
16 maj beviljades sju av totalt 18 ansökningar projektmedel. Åtta ansökningar
avslogs. Tre av ansökningarna behövde kompletteras innan beslut kunde fattas:
•
•
•

Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Varberg, HSV (ansökta medel om
375 000 kronor)
Vårdcentralen Nyhem (ansökta medel om 200 000 kronor)
BUP Falkenberg (ansökta medel om 399 800 kronor)

Kompletteringarna avsåg förtydligande av urval av målgrupp, hur insatsen ska bidra
till att minska skillnader i hälsa, hur insatsen kan öka följsamhet till behandling samt
hur insatsen kan implementeras efter projektets slut.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Finansiering sker genom de av Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade
projektmedel som syftar till att förbättra det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland. Beslutet
innebär att totalt ca 3,7 Mkr beviljats av den totala utlysningen om 5 Mkr 2017.
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Medel avropas efterhand och fördelas utifrån genomförda aktiviteter och ekonomisk
redovisning.
Bilagor
Bilaga 1: Sammanfattning av projektansökningar.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Lokala nämnder
Susanne Johansson och Camilla Falk, Avdelningen för kunskapsstyrning

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Haleh Lindqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

4(5)

Sammanfattning av projektansökningar

Bilaga 1

Gruppträning för barn/unga med fetma, RS170268
Ansvarig: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Varberg
Målgrupp: Barn och ungdomar 12‐18 år som är med i obesitasteamet eller står på
kö på väg in i teamet.
Projektbeskrivning: Individuella besök med mätningar, skattningar samt
uppföljning hos sjukgymnast vid start, halvtid och avslut. Under hela projektets gång
erbjuds anpassad gruppträning både i bassäng och på land ledd och utformad av
fysioterapeut.
Syfte och mål: Att ge målgruppen möjlighet att utöva fysisk aktivitet på anpassad
nivå och med kontinuitet. Att genom gruppträning med fokus på rörelseglädje öka
självkänsla, kroppsmedvetenhet och höja livskvalitén samt öka den dagliga fysiska
aktiviteten.
Tidsplan: 9 månader (september 2017-maj 2018)
Livsstilsgrupp på Vårdcentral, RS170283
Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem
Målgrupp: Personer i alla åldrar som befinner sig i en utsatt situation till följd av sin
livsstil där sjukdom, utbildningsnivå eller härkomst utgör grund för deltagande i
projektet.
Projektbeskrivning: Livsstilsprogram med gruppträffar under 8 veckor med
föreläsningar och fysisk aktivitet.
Syfte och mål: Ökad kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Skapa
förutsättningar för personer som inte är vana vid fysisk aktivitet att hitta former som
passar dem på lång sikt.
Tidsplan: 18 månader (171001-180331)
Natur- och djurunderstödda insatser som del av depressionsbehandling för
barn- och ungdomar på BUP, RS170291
Ansvarig: BUP Falkenberg
Ansökta medel: 399 800 kr
Målgrupp: Barn/unga mellan 13-16 år med depressionsdiagnos och pågående
behandling på BUP
Projektbeskrivning: Gruppverksamhet varannan vecka i samarbete med Grön
Hälsa & Rehab. BUP:s behandlare medverkar i aktiviteterna. Sedvanlig
depressionsbehandling pågår parallellt med insatserna enligt den vårdplan som
upprättats, möjligen med något glesare intervaller mellan besöken på mottagningen
än vanligtvis.
Syfte och mål: Att undersöka om användandet av djur- och naturunderstödda och
trädgårdsterapeutiska insatser som en del av depressionsbehandlingar kan
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medverka till positiva behandlingsutfall för barn och ungdomar med
depressionsdiagnos.
Tidsplan: 1 år (170901-180901)

