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Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
 bevilja två ansökningar (totalt 1,9 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
 avslå 13 ansökningar om projektmedel (totalt 4,2 Mkr). Projektansökningarna
specificeras i bilaga 1
 finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017), samt genom avsatta projektmedel 2018.
En justering av fördelning av medel har gjorts utifrån utlysningens omfattning
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.
I 2017 års andra utlysning uppfyller två av totalt 15 ansökningar uppsatta kriterier och
beviljas projektmedel. 13 ansökningar avslås. För en sammanfattande beskrivning av
respektive projekt se bilaga 1.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar att
 bevilja två ansökningar (totalt 1,9 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
 avslå 13 ansökningar om projektmedel (totalt 4,2 Mkr). Projektansökningarna
specificeras i bilaga 1
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 finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017), samt genom avsatta projektmedel 2018.
En justering av fördelning av medel har gjorts utifrån utlysningens omfattning
Beslutsunderlag
 Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården - projektmedel för
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Expedieras till
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och hälsa
Driftnämnden Psykiatri
Helsa Vårdcentral Knäred/Glänninge
Lokala nämnder
Susanne Johansson och Camilla Falk, Avdelningen för kvalitet inom hälso- och
sjukvård
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-12-2121

Diarienummer
RS160612

Regionkontoret
Kvalitet inom hälso- och sjukvård
Susanne Johansson, Camilla Falk
Hälso o sjukvårdsstrateg

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården – projektmedel för
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar att
bevilja två ansökningar (totalt 1,9 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
avslå 13 ansökningar om projektmedel (totalt 4,2 Mkr). Projektansökningarna
specificeras i bilaga 1
finansiering sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för hälsoinriktade
insatser (5 Mkr 2017), samt genom avsatta projektmedel 2018. En justering av
fördelning av medel har gjorts utifrån utlysningens omfattning

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.
I 2017 års andra utlysning uppfyller två av totalt 15 ansökningar uppsatta kriterier och
beviljas projektmedel. 13 ansökningar avslås. För en sammanfattande beskrivning av
respektive projekt se bilaga 1.

[Skriv text]

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:
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.
Två av totalt 15 ansökningar uppfyller de kriterier som beslutats av Hälso- och
sjukvårdsutskottet, och bidrar till måluppfyllelse av hälso- och sjukvårdsstrategin
(koppling till delmål redovisas inom parentes):
•
•

Barn- och ungdomskliniken Region Halland ansökta medel om 2 343 680
kr (delmål 1-5). Projektet beviljas 1,8 Mkr.
Vårdcentralen Centrum Laholm ansökta medel om 300 000 kronor (delmål
1 och 2). Projektet beviljas 129 600 kr.
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Projektansökningar där genomförandet till stor del motsvarar verksamhetens
grunduppdrag eller som bedöms ligga inom ordinarie förbättringsarbete har inte
beviljats:
•
•
•
•
•
•
•

Bäckagårds vårdcentral ansökta medel om 70 000 kr
Vårdcentralen Ullared ansökta medel om 200 000 kr
Vårdcentralen Hertig Knut ansökta medel om 125 000 kr
Diabetesmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka ansökta medel om
190 000 kr
Vårdcentralen Vallås ansökta medel om 104 000 kr
Folktandvården Falkenberg ansökta medel om 12 000 kr
Helsa Vårdcentral Knäred/Glänninge (två ansökningar) ansökta medel om
1 214 000 kr samt 1 089 000 kr

Projekt som sammanfaller med intentionerna i nationella överenskommelser1 eller
andra närliggande utvecklingsinsatser bedöms kunna finansieras på annat sätt och
har inte beviljats:
•
•
•
•

Närsjukvården Halland ansökta medel om 610 000 kr
Kvinnohälsovården Halmstad ansökta medel om 319 791 kr
Mottagningen för smärtrehabilitering ansökta medel om 602 000 kr
Hjärtmottagningen ansökta medel om 29 600 kronor

Vårdcentralen Andersberg ansökan (840 772 kr) anses inte uppfylla grundläggande
kriterier främst avseende genomförbarhet och uppföljning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Finansiering (1,9 Mkr) sker genom de för ändamålet utlysta projektmedel för
hälsoinriktade insatser (5 Mkr 2017), samt genom avsatta projektmedel 20182. Medel
avropas efterhand och fördelas utifrån genomförda aktiviteter och ekonomisk
redovisning.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf. Regiondirektör

1

Haleh Lindqvist
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Nationella överenskommelsen för psykisk hälsa, för en förbättrad förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa samt överenskommelsen för en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
2
Projektmedel 2018 uppgår till 600 000 kr.
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Bilaga:
Bilaga 1: Sammanfattning av projektansökningar
Beslutet ska skickas till
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och hälsa
Driftnämnden Psykiatri
Helsa Vårdcentral Knäred/Glänninge
Lokala nämnder
Susanne Johansson och Camilla Falk, Avdelningen för kvalitet inom hälso- och
sjukvård
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Sammanfattning av projektansökningar

Bilaga 1

Bästa livsplatsen för alla barn oavsett storlek, RS170742
Ansvarig: Barn- och ungdomskliniken, Region Halland
Ansökta medel: 2 343 680 kr
Målgrupp: Barn och ungdomar mellan 5 och 20 år som uppnår isoBMI motsvarande
30 inklusive föräldrar/familj.
Projektbeskrivning: Vidareutveckling av Friskvårdsgrupp i Kungsbacka idag till att
omfatta yngre barn 5-10 år. Upprättande av Friskvårdsgrupper i övriga Hallands
kommuner. Vidareutveckla samverkan och formen kring Junior i Varberg.
Sjuksköterskebesök över telemedicin för patienter i hela regionen och en utbyggnad
av att unga som nått mycket högt BMI och utvecklat följdsjukdomar ska kunna
remitteras till obesitaskirurgi med god uppföljning anpassat efter uppdaterade
riktlinjer för just unga vuxna.
Syfte och mål: Utjämna skillnader i hälsa, livskvalitét och vårdkvalitét i regionen.
Tidsplan: 2 år.
Ambulerande sjuksköterska för PM/ICD, RS170738
Ansvarig: Hjärtmottagningen, Varberg
Ansökta medel: 29 600 kr
Målgrupp: Pacemakerbärare och eventuell viss andel av ICD-bärare.
Projektbeskrivning: Patienterna ska få uppföljning på Hallands sjukhus Kungsbacka
där personal från Varberg kommer vara ca 1 dag i månaden.
Det kan bli aktuellt med hembesök på särskilda boenden för palliativa patienter och
eller svårt sjuka, där man av någon anledning behöver stänga av ICD-behandling.
Syfte och mål: Underlätta logistiken för patienter samt en ekonomisk/miljömässig
vinst, samt ökad följsamhet till kontrollerna.
Tidsplan: 1 år.
Kultur på recept, RS170751
Ansvarig: Vårdcentralen Centrum Laholm
Ansökta medel: 300 000 kr
Målgrupp: De personer som idag är sjukskrivna mer än 6 månander (listade på
vårdcentralen).
Projektbeskrivning: Patienten träffar rehabsamordnare och samtalar om de
aktiviteter som erbjuds (dans och lera). Aktiviteterna leds av personer inom
kulturverksamheten i Laholms kommun.
Syfte och mål: Undersöka om eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i
en rehabiliteringsprocess och återgång till arbete hos personer med psykisk, fysisk
och psykosocial ohälsa. Skaffa kunskap kring kulturens roll för hälsan och finna
metoder för att hitta vägar ut i arbetslivet.
Tidsplan: 15 månader.
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Livsstilsförändring, RS170737
Ansvarig: Bäckagårds vårdcentral
Ansökta medel: 70 000 kr
Målgrupp: Vuxna personer med ohälsosamma levnadsvanor.
Projektbeskrivning: Patienter som söker eller fångas upp av vårdcentralen.
Syfte och mål: Ge deltagare redskap och kunskap till varaktiga förändringar av
levnadsvanor för en god hälsa.
Tidsplan: 1,5 år
Hälsomottagning, RS170673
Ansvarig: Vårdcentralen Ullared
Ansökta medel: 200 000 kr
Målgrupp: Alla listade 60 åringar på vårdcentralen.
Projektbeskrivning: Erbjuda och genomföra Hälsosamtal.
Syfte och mål: Tidigt fånga upp personer med ohälsosamma levnadsvanor.
Tidsplan: 2 år
Inkontinensmottagning i primärvård, RS170603
Ansvarig: Vårdcentralen Hertig Knut
Ansökta medel: 125 000 kr
Målgrupp: Patienter med trängnings- och inkontinensproblematik som upplever en
sänkning av livskvaliten till följd av dessa besvär.
Projektbeskrivning: Den särskilda inkontinensmottagningen kommer arbeta med
strukturerad utredning av inkontinens- och trängningsproblematik, erbjuda utprovning
av hjälpmedel, bäckenbottenträningsinstruktioner samt blåsträning.
Syfte och mål: Ge en god vård till patienter med trängnings och
inkontinensproblematik, och att minska känslan av skam bland dem som drabbats.
Tidsplan: 1 år
Patientenkät Nationella Diabetesregistret, RS170601
Ansvarig: Diabetesmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka
Ansökta medel: 190 000 kr
Målgrupp: Alla diabetespatienter som för närvarande går under kronisk kontroll på
vuxendiabetesmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka.
Projektbeskrivning: Alla patienter kommer erbjudas möjlighet att svara på enkäten.
Enkäten skall diskuteras med patienterna vid patientbesök, men också
sammanställas för att få en överblick över hela gruppens problematik. De patienter
som i enkäten uttrycker behov av att träffa psykolog och kurator skall via samarbete
med Rehabiliteringskliniken erbjudas besök.
Syfte och mål: Att på ett systematiskt sätt efterfråga patientens upplevelse av
vården samt psykologiska välbefinnande. Att öka den psykiska hälsan hos patienten
för att på ett rationellt sätt kunna fatta beslut om hur de ska sköta sin sjukdom.
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Tidsplan: 2 år.
Gruppbehandling för patienter med utmattningssyndrom, RS170557
Ansvarig: Vårdcentralen Vallås
Ansökta medel: 104 000 kr
Målgrupp: Patienter med diagnosen utmattningssyndrom.
Projektbeskrivning: Remisser tas emot av vårdcentraler i Halmstad och Laholm.
Intervju med enskild patient och därefter en bedömning om förmågan att kunna
tillgodogöra sig gruppbehandling.
Syfte och mål: Bredda utbudet för patientgruppen för en förbättrad hälsa, återgång i
arbete samt bestående beteendeförändring.
Tidsplan: 1 år.
Förebyggande tandvård till förstföderskor i samarbete med Kvinnohälsovården
Falkenberg, RS170469
Ansvarig: Folktandvården Falkenberg
Ansökta medel: 12 000 kr
Målgrupp: Förstföderskor i Falkenbergs upptagningsområde.
Projektbeskrivning: Information i föräldragrupp tillsammans med BVC och
Familjerådgivningen om kost, tänder och munhygien under graviditet samt
information om Folktandvårdens 0-2årsverksamhet.
Syfte och mål: Genom att få in tandhälsoaspekten under graviditet minska karies
hos små barn och hos den gravida kvinnan.
Tidsplan: 6 mån.
Egenvårdskola BVC, RS170767
Ansvarig: Helsa Vårdcentral Knäred/Glänninge
Ansökta medel: 1 214 000 kr
Målgrupp: Föräldrar och barn inom BVC-verksamheten på vårdcentralen.
Projektbeskrivning: Föreläsningar och gruppverksamhet med fokus på hälsa och
fysisk aktivitet.
Syfte och mål: Öka patientens förmåga till delaktighet i sin egenvård. Skapa
trygghet i föräldrarollen, motivera till en aktiv livsstil, ökad samverkan och
kommunikation mellan BVC och skolhälsovård och arbeta för att vårdcentralen ska
vara en naturlig arena för såväl planerad som akut vård.
Tidsplan: 2 år
Fysiskt aktiv genom livet, RS170766
Ansvarig: Helsa Vårdcentral Glänning/Knäred
Ansökta medel: 1 089 000 kr
Målgrupp: Patienter med kroniska sjukdomar såsom astma/KOL, diabetes och
multisjuka äldre.
Projektbeskrivning: Föreläsningar och gruppverksamhet för att stärka patientens
fysiska aktivitet, och att starta upp gruppverksamhet gällande fysisk aktivitet.
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Syfte och mål: Ökad delaktighet i sin egen vård och ta tillvara på patientens
friskfaktorer för att bibehålla sin hälsa genom livet. Ökad tillgänglighet till första
linjens vård.
Tidsplan: 2 år.
Barn och ungas psykiska hälsa: kunskapssatsning inom närsjukvården,
RS170743
Ansvarig: Barn och ungas psykiska hälsa/Närsjukvården Halland
Ansökta medel: 610 000 kr
Målgrupp: All personal inom Närsjukvården Region Halland (både offentlig och
privat verksamhet) som ska bedöma och behandla barn och unga med psykisk
ohälsa på lindrig nivå i åldersgruppen 6‐17 år.
Projektbeskrivning: Att genomföra utbildningssatsning med föreläsning, workshop,
uppföljning och intyg.
Syfte och mål: Alla vårdcentraler ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt
uppdrag att identifiera och behandla barn och ungas psykiska ohälsa, en ökad
patientsäkerhet och en tillgänglig och jämlik vård.
Tidsplan: 2 år
NBÄSTFB, RS170708
Ansvarig: Kvinnohälsovården, Halmstad
Ansökta medel: 319 791 kr
Målgrupp: Familjer med barn 0-6 år.
Projektbeskrivning: Samverkan mellan Kvinnohälsovård, socialtjänst, barn- och
ungdomsförvaltning samt öppna förskolan. Råd- och stödmöten med blivande
föräldrapar, och vid behov erbjuda doula som stöd före, under och efter förlossning.
Syfte och mål: Vidareutveckla det samarbete och rutiner som påbörjats i samarbete
med berörda aktörer. Erbjuda en jämlik kvinnohälsovård oavsett nationalitet eller
ekonomisk status.
Tidsplan: 2 år.
Utvecklings och samarbetsprojekt för att digitalisera stöd och
behandlingsprocessen vid smärtrehabilitering, RS170757
Ansvarig: Mottagningen för smärtrehabilitering
Ansökta medel: 602 000 kr
Målgrupp: Patienter och närstående, närsjukvård och rehabsamordnare.
Projektbeskrivning: Samordna mottagning för smärtrehabilitering och närsjukvård.
Vidareutveckla innehållet i processen, produktion av filmer, material.
Syfte och mål: Utvecklat samarbete mellan mottagningen för smärtrehabilitering och
närsjukvården. Ökad livskvalitet genom strategier att hantera och leva med långvarig
smärta för hallänningar utifrån behov.
Tidsplan: 1 år.
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NBÄSTFB, RS170559
Ansvarig: Andersbergs Vårdcentral
Ansökta medel: 840 772 kr
Målgrupp: Familjer med barn 0-6 år.
Projektbeskrivning: Samarbete med vänorter och samarbete mellan
Kvinnohälsovård, BVC, socialförvaltning och öppna förskolan kring hembesök (utökat
barnhälsovårdsprogram).
Syfte och mål: En jämlik barnhälsovård med fokus på familjer med barn i
socioekonomiska utsatta områden.
Tidsplan: 2 år.

