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1 Översikt projekt
1.1 Projekt i Verksamhetsplanen
1.1.1 Hög attraktivitet
Regional utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Hållbart resande i väst

Projektägare: Västra
Götalandsregionen
RH finansiering 1 050 000 kr

2016-09-01

2018-08-31

Det framtida lantbruket

Ägare: Högskolan Halmstad
RH finansiering 490 000 kr

2016-09-01

2017-08-31

Social innovation i
Halland

Ägare: Coompanion
RH finansiering 498 971 kr

2016-09-01

2017-10-31

Utveckling av
synskadeidrotten i
Halland 2015-2017

Ägare: Hallands
Handikappidrottsförbund
RH finansiering 1 000 000 kr

2015-01-01

2017-12-31

Hälsokommunikation
för nyanlända

Ägare: Laholms kommun
RH finansiering 100 000 kr

2016-01-15

2017-12-31

Doula och kulturtolk

Ägare: Studieförbundet
Vuxenskolan
RH finansiering 500 000 kr

2016-10-01

2017-10-31

Pilot för kulturhus för
inkludering

Ägare: Dramalogen, Halmstad
kommun
RH finansiering 379 000 kr

2016-09-01

2017-08-31

Öppna företag

Ägare: Ideell förening öppna
företag
RH finansiering 420 000 kr

2016-07-01

2017-10-31

Samverkan med
Civilsamhället

Ägare: Hallands Bildningsförbund
RH finansiering 200 000 kr

2017-01-01

2017-12-31

Integration i förening

Ägare: Studieförbundet
Vuxenskolan

2016-07-01

2017-10-31

Det Spelar Roll i
Halland

Ägare: Sverok
RH finansiering 500 000 kr

2016-09-01

2017-10-31

1.1.2 Stark konkurrenskraft
Regional utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Medverka i
framtagandet av
OECD-rapporten
Megaregion Western
Scandinavia

Ägare: Region Halland
RH finansiering 400 000 kr

Exportklubben

Digiboard Digitalisering för
internationalisering

Startdatum

Slutdatum

2016-04-01

2018-05-31

Ägare: Västsvenska
Handelskammaren
RH finansiering 885 000 kr

2015-11-01

2017-05-30

Projektägare: Halmstad Business
Incubator
RH finansiering 100 000 kr

2017-01-15

2018-12-15
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Aktiviteter

Beskrivning

Internationaliseringsprogram

Ägare: Västsvenska
handelskammaren
RH finansiering 1 267 140 kr

ALMI Invest Väst
2015 - 2018

RH finansiering 8 000 000 kr

Affärsutvecklingsprocesser för företag
med tillväxtpotential

RH Finansiering 900 000 kr till
Connect

Utvecklingscheckar

Startdatum

Slutdatum

2017-04-01

2018-05-31

2015-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Ägare: Region Halland
RH finansiering 3 500 000 kr

2016-06-01

2017-12-31

Timbanken 2017-2020

Ägare: Region Halland
RH finansiering 10 000 000 kr

2017-01-01

2020-12-31

Framtagning av nytt
Livsmedelsprogram

Projektägare: Region Halland
RH finansiering 290 000 kr

2016-06-30

2017-06-30

Förnybara former i
Hälso- och sjukvården

Projektägare: Region Halland
RH finansiering 250 000 kr

2016-06-06

2019-01-01

Internationell
marknadsföring av
Kattegattleden

Ägare: Region Halland
RH finansiering 200 000 kr

2016-01-01

2017-12-31

Digital plattform för
leder i Södra Sverige

Ägare: Region Halland
RH Finansiering 200 000 kr

2016-04-01

2017-12-31

Förstudie och
utställningen X-sites
Kattegattleden 2017

Ägare: Konstnärscentrum Väst
RH finansiering 600 000 kr

2017-02-01

2017-11-30

Industriell Dynamik
2015-2017

Ägare: IUC Halland
RH finansiering 3 818 700 kr

2015-09-01

2017-11-20

FoU-checkar
2016 - 2018

Ägare: Region Halland
RH finansiering 4 532 206 kr

2016-04-01

2019-05-31

Tillskapande av
tjänsteutvecklingscentrum sydväst

Projektägare: TEK
RH finansiering 635 000 kr

2017-08-01

2018-04-30

Mat, måltid och
inkludering

Ägare: Hushållningssällskapet
RH finansiering 335 050 kr

2016-09-01

2017-06-30

Metodutveckling genom
"Den nya Kartan"

Projektägare: Falkenbergs
museum
RH finansiering 298 000 kr

2016-12-10

2018-04-01

Hållbara Halland

Ägare: Energi- & Miljöcentrum,
EMC
RH finansiering: 700 000 kr

2017-01-01

2017-12-31

Ung Företagsamhet

Projektägare: UF i Halland
RH finansiering 456 175 kr

2016-08-01

2017-06-30

Näktergalen

Projektägare: Högskolan i
Halmstad
RH finansiering 150 000 kr

2017-09-15

2018-05-31

Den röda tekniktråden

Ägare: KomTek
RH finansiering 350 000 kr

2017-07-01

2017-12-31

Digitalt lärande i skolan

Projektägare: Högskolan i
Halmstad
RH finansiering 580 000 kr

2016-09-01

2017-12-01
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1.1.3 Fler i arbete
Regional utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Språkstart Halland Nyanlända (Lokal
nämnd)

Startdatum

Slutdatum

2017-01-01

2017-12-31

En god start - UF
företagande för alla

Ägare: UF
RH finansiering135 100 kr

2016-07-01

2017-08-31

Lite snack o mycket
verkstad

Projektägare: Kungsbacka
kommun
RH finansiering 300 000 kr

2016-09-01

2017-09-01

Ung drive - brett
nätverkande

Ägare: Hylte kommun
RH finansiering 156 000 kr

2017-03-13

2017-08-31

Modersmålsundervisning genom
fjärrundervisning

Ägare: Högskolan Halmstad
RH finansiering 245 800 kr

2017-02-01

2017-12-31

En ny modell för
integrationsarbete i
läsecirklar vid
biblioteken

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH finansiering 256 000 kr

2016-10-01

2017-10-31

Kompetensutveckling
för skolpersonal, RUC

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH finansiering 200 000 kr

2017-01-01

2017-12-31

Välmående ger resultat

Ägare: Region Halland
RH finansiering 1 440 000 kr

2017-01-01

2018-12-31

Teknikcollege långsiktig lösning

Ägare Halmstad kommun
RH finansiering 580 000 kr

2016-08-19

2019-12-31

Projektet
Kompetensplattform
2016-2017

Ägare: Region Halland
RH finansiering 458 000 kr

2016-02-01

2017-08-31

Science Safari

Ägare: Hallands Bildningsförbund
RH Finansiering 1 668 600 kr

2014-10-15

2017-11-20

JÄMT samtal om
jämställdhet

Ägare: Studieförbundet
Vuxenskolan

2016-07-01

2017-10-31

2017-08-01

2018-02-16

Näktergalen
Mentorskap för
integration

Ägare: Falkenbergs kommun
RH finansiering 452 000 kr

2016-09-01

2017-10-01

Rulltrappan

Ägare: Knopster
RH finansiering 500 000 kr

2016-09-01

2017-06-30

Accelererade
möjligheter till
integration

Ägare: ABF
RH finansiering 460 000 kr

2016-08-01

2017-10-31

1.1.4 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa
Hälsa och sjukvård
Aktiviteter
Ökad tillgänglighet till
livsstilsförändrande
insatser i Laholm,
Vårdcentralen Laholm

Beskrivning
Ansvarig: Vårdcentralen Laholm,
Beviljade medel: 420 000 kr
Målgrupp: Personer som är
aktualiserade i
individsamverkansteamet samt

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2018-09-01
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

nyblivna föräldrar vid
familjecentralen.
Projektbeskrivning: kartläggning
av hälsostatus,
bedömningssamtal psykisk
ohälsa, fördjupade samtal om
levnadsvanor, fysisk aktivitet samt
vardagsrevision med hjälp av
arbetsterapeut.
Övergripande mål: att öka
tillgängligheten till
livsstilsförändrande insatser.
Detta genom att strukturera upp
möjligheterna samt erbjuda dem i
samverkan med
individsamverkansteamet samt
familjecentralen i Laholm.
Projekttid: 2 år.
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Hälsoscreening av
patienter över 65 år,
Neptunuskliniken

Ansvarig: Neptunuskliniken,
Beviljade medel: 346 140 kr
Målgrupp: Invånare över 65 år
(vårdcentralens listade patienter)
Projektbeskrivning: screening,
uppföljning och behandling av
målgruppen med hälsokontroll.
Övergripande mål: bättre hälsa
hos målgruppen samt tidigare
upptäckt av sjukdomar/besvär så
som psykisk ohälsa, diabetes,
rörelseinskränkningar, endokrina
sjukdomar samt hjärt- och
kärlsjudomar.
Projekttid: 1 år

2016-12-01

2017-12-01

2017-03-01

2018-02-28

Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Astma/kol-mottagningar
och införande av LVR,
Vårdcentralen Halland

Ansvarig: Vårdcentralen Halland,
Beviljade medel: 100 000 kr
Målgrupp: Astma/KOL-patienter
på regionens vårdcentraler.
Projektbeskrivning: Genomföra
analys av enhetsstrukturen, införa
LVR (luftvägsregister) och följa
upp/utvärdera insatserna.
Övergripande mål: Förbättra
handläggning och kvalité för
bättre förutsättningar för likvärdig
vård i regionen. Projekttid: 6
månader.
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Screening med copd-6
och dynamisk
spirometri,
Vårdcentralen Åsa

Ansvarig: Åsa vårdcentral
Beviljade medel: 168 000 kr
Målgrupp: patienter (45-75 år)
som besöker vårdcentralen och
som inte är diagnostiserade med
lungsjukdom sedan tidigare.
Projektbeskrivning: utföra
screening med evidensbaserade
mätningar (copd-6) och dynamisk
spirometri för att finna personer
med risk att utveckla allvarlig
sjukdom.
2017-01-01

2017-06-30

2017-04-01

2018-03-31

Övergripande mål: identifiera
vuxna före detta rökare och
rökare samt andra med nedsatt
lungfunktion med stor risk att
utveckla allvarlig sjukdom. Få de
som röker att motiveras till att
sluta.
Projekttid: 6 månader
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Screening med copd-6

Ansvarig: Vårdcentralen Getinge,
Beviljade medel: 90 000 kr
Målgrupp: Personer 45-75 år som
besöker vårdcentralen en
förutbestämd dag i veckan och
inte har någon diagnosticerad
lungsjukdom sedan tidigare.
Projektbeskrivning: Erbjuda
målgruppen skatta sin upplevda
hälsa samt copd-6- mätning för att
finna de som har risk för att
utveckla allvarlig sjukdom, och
erbjuda dynamisk spirometri och
läkarbesök hos dem som
behöver. Uppföljning av den
upplevda hälsan efter en eventuell
diagnossättning.
Övergripande mål: Hur påverkas
den upplevda hälsan efter ett
besked om kronisk lungsjukdom?
Nå personer som ännu inte fått
diagnosen KOL tidigare, och
kunna erbjuda dem behandling
och stöd.
Projekttid: 12 månader
Utveckla, genomföra och
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Hälsorum och
hälsolyftet

Ansvarig: Veddige vårdcentral
Beviljade medel: 171 500 kr
Målgrupp: patienter där en
livsstilsförändring är önskvärd för
hälsotillståndet.
Projektbeskrivning: skapa ett
hälsorum för patienter och utbilda
personal i metoden Hälsolyftet.
Övergripande mål: att genom
Hälsorum ge patienter större
delaktighet i vård och behandling.
Att genom utbildning och
implementering av Hälsolyftet
engagera patienter att ta större
ansvar för sin livsstil och motivera
till sundare livsföring.
Projekttid: 2 år.

2016-12-01

2018-12-01

2017-03-01

2018-12-01

2017-01-01

2018-01-01

Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Kunskapsstöd fysisk
aktivitet

Ansvarig: Vårdcentralen
Kungsbacka
Beviljade medel: 155 000 kr
Målgrupp: patienter som är för
inaktiva i relation till sina besvär
Projektbeskrivning: utforma ett
kunskapsstöd/undervisningsmater
ial som riktar sig till patienter med
en för låg aktivitetsnivå utifrån
rekommendationer och patientens
besvär, samt implementera detta i
det kliniska arbetet.
Övergripande mål: öka
förståelsen för betydelsen av
fysisk aktivitet och ge patienterna
större möjlighet att ta ett
egenansvar i detta.
Projekttid: 1 år
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser

Levnadsvanemottagning

Ansvarig: Vårdcentralen Håsten
Beviljade medel: 300 000 kr
Målgrupp: patienter som kommer
till vårdcentralen som patient eller
anhörig.
Projektbeskrivning: Utveckla och
utvärdera en strukturerad modell
för arbetet med levnadsvanor
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

inom närsjukvården med fokus på
hälsoedukation i grupp inriktad på
både primär- och
sekundärprevention.
Övergripande mål: förbättrat och
mer strukturerat arbete med
levnadsvanor i Närsjukvården för
en mer jämlik hälsa och vård.
Projekttid: 2 år
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Stress-skola

Ansvarig: Vårdcentralen
Andersberg
Beviljade medel: 78 400 kr
Målgrupp: patienter som söker för
stressrelaterad ohälsa.
Projektbeskrivning: skapa en
gruppmodell för stress-skola inom
Vårdcentralen Halland, med
utgångspunkt från Institutet för
stressmedicins
rekommendationer.
Övergripande mål: minskad
sjukskrivning för stressrelaterad
ohälsa.
Projekttid: 1,5 år

2016-11-01

2017-10-31

2016-12-01

2018-01-01

Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Sömnskola

Ansvarig: Vårdcentralen Onsala
Beviljade medel: 108 000 kr
Målgrupp: personer med
sömnsvårigheter
Projektbeskrivning: utarbeta ett
utvecklat och mer riktat upplägg
för sömnskolan i enlighet med
best practice och ny
evidensbaserad kunskap med
verksamma tekniker. Sömnskolan
skall vara det bästa alternativet för
personer med sömnsvårigheter
och ett föredöme för andra
verksamheter som bedriver
sömnskola.
Övergripande mål: Bättre sömn
och därmed också bättre hälsa för
individen, minskade
sjukskrivningstal samt minskat
beroendet av sömnmediciner.
Projekttid: 1 år.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
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Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling av KBT via
nätet och stöd till andra
verksamheter

Ansvarig: Vårdcentralen
Falkenberg
Beviljade medel: 311 000 kr
Målgrupp: Personer med psykisk
ohälsa, specifikt lindrig till måttlig
ångestproblematik.
Projektbeskrivning: Införande av
internetbaserad KBT-behandling
inom Primärvården, samt stöd till
andra verksamheter.
Övergripande mål: Ökad tillgång
till effektiv psykologisk behandling
och förbättrad psykisk hälsa för
aktuella patientgrupper.
Projekttid: 1 år.

Startdatum

Slutdatum

2017-01-01

2017-12-31

2017-03-01

2018-09-30

2016-12-01

2018-03-31

Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Fysisk träning vid
depression hos
tonåringar

Ansvarig: Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken
Beviljade medel: 150 000 kr
Målgrupp: Ungdomar 13-17 år
med medelsvår-svår depressiv
episod som fått otillräcklig
förbättring på 4-8 veckors
psykopedagogisk basbehandling.
Projektbeskrivning: Testa modell
där målgruppen genomgår 14
veckors intensiv fysisk träning
med målet att fortsätta motionera
regelbundet.
Övergripande mål: Att fysisk
träning blir en fungerande och
framgångsrik intervention och
behandlingsmetod vid depression
hos tonåringar.
Projekttid: 1 år.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser

Gruppverksamhet för
ungdomar med lindrig
psykisk ohälsa

Ansvarig: Ungdomsmottagningen
Kungsbacka
Beviljade medel:173 982 kr
Målgrupp: Ungdomar mellan 1623 år
Projektbeskrivning:
Gruppverksamhet för personer i
åldersgruppen med lindrig psykisk
ohälsa. Gruppverksamheten ska
vara strukturerad, grunda sig på
kognitiv beteendeterapi och
omfatta mindfulness och
självstärkande övningar.
Övergripande mål: Minska
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

stressrelaterade problem,
förbättra mående och livskvalitét
samt ökad självkännedom.
Projekttid: 18 månader.
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Gruppverksamhet för
killar

Ansvarig: Ungdomsmottagningen
i Varberg
Beviljade medel: 137 864 kr
Målgrupp: killar 13-24 år.
Projektbeskrivning: i ett
pilotprojekt starta upp
gruppverksamhet för målgruppen
och synliggöra killarnas behov på
ungdomsmottagningen.
Förhoppningen är att nå killar i det
hälsofrämjande arbetet i större
utsträckning än idag.

2016-10-24

2018-12-31

2017-03-01

2018-02-28

2016-12-01

2017-06-30

Övergripande mål: främja fysisk
och psykisk hälsa med fokus på
sexuell och reproduktiv hälsa
samt rättigheter hos unga killar.
Projekttid: 18 månader.
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Utveckla verktyg för
bedömning av behov
av psykosocial
kompetens

Ansvarig: Vårdcentralen Getinge,
Oskarström och Vallås
Beviljade medel: 150 000 kr
Målgrupp: Vuxna patienter med
psykisk ohälsa.
Projektbeskrivning: utveckla och
utvärdera verktyg (systematisk
telefonintervju) för att tidigt kunna
bedöma och prioritera behov av
psykosocialt stöd och hänvisa till
rätt kompetens och vårdnivå.
Övergripande mål: förkorta
väntetider till psykosocial
kompetens och att tidigt kunna
prioritera till rätt vårdnivå.
Projekttid: 18 månader.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande
gruppbehandling
psykisk hälsa

Ansvarig: Vårdcentralen Västra
vall-Breared
Beviljade medel: 57 500 kr
Målgrupp: unga vuxna med
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

stress, ångest och
depressionssymtom
Projektbeskrivning: målgruppen
erbjuds en manualbaserad
gruppbehandling för förbättrad
psykisk hälsa. Utvärdering sker
med samma verktyg som används
för Ångesthjälpen (program inom
ramen för KBT via nätet), och
resultaten kan därför jämföras.
Övergripande mål: att unga vuxna
med stress, ångest och
depressionssymtom skall uppvisa
en förbättrad psykisk hälsa.
Minskade sjukskrivningstal.
Projekttid: 6-12 månader
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Bästa för barnet 0-6 år

Ansvarig: Vårdcentralen
Andersberg och
Kvinnohälsovården, Beviljade
medel: 250 000 kr
Målgrupp: Barn 0-6 år i
Andersberg, Nygård, Oskarström
och Vallås.
Projektbeskrivning: Upparbeta
och utveckla samverkansvägar
mellan Kvinnohälsovården, BVC
och socialförvaltningen i
Halmstads kommun.

2017-02-01

2017-12-31

2017-01-01

2018-01-01

Övergripande mål: Att familjer i
socioekonomiskt svaga områden
tidigt ska få ett stärkande
skyddsnät för en god fysisk och
psykisk hälsa samt att motverka
utanförskap och minska riskerna
för att familjerna slussas runt till
olika instanser. Projekttid: 2 år
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Egenvårdskola för
nyblivna föräldrar

Ansvarig: Vårdcentralen Tvååker
Beviljade medel: 850 000 kr
Målgrupp: Familjer inskrivna på
BVC
Projektbeskrivning: utöka befintligt
BVC-program med
egenvårdsskola. Stärka
föräldraskapet och skapa
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

tillgänglighet till vårdcentralens
olika professioner via
föreläsningar, frågestunder och
gruppverksamhet. Projektet ska
också förstärka överlämning från
BVC till skolhälsovården.
Övergripande mål: skapa trygghet
i föräldraskapet, motivera familjer
till en aktiv livsstil, minska den
psykiska ohälsan hos barn och
unga, lyfta vårdcentralen som ett
naturligt val vid vårdbehov och en
ökad samverkan mellan BVC och
skolhälsovård. Projekttid: 2 år
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Hälsofrämjande BVC

Ansvarig: Vårdcentralen Västra
vall BVC
Beviljade medel: 103 000 kr
Målgrupp: förskolebarn 4-5 år,
föräldrar och förskolepedagoger.
Projektbeskrivning: Bjuda in
förskolor till BVC och genomföra
olika aktiviteter för att prata om
vikten av goda matvanor och
rörelse.

2016-12-01

2017-06-30

2016-06-01

2018-05-31

Övergripande mål: Ökad kunskap
och medvetenhet om goda
matvanor och vikten av rörelse
bland personal, barn och
föräldrar.
Projekttid: 18 månader.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Hälsofrämjande
insatser för barn i ett
socioekonomiskt utsatt
område

Ansvarig: Folktandvården Nyhem
Beviljade medel: 504 000 kr
Målgrupp: barn, 1-3 år med
målsman.
Projektbeskrivning: informera om
tandhälsa i allmänhet och
tandborstning med fluortandkräm i
synnerhet. Återkommande besök
en gång/kvartal fram till barnet är
3 år.
Övergripande mål: en mer jämlik
hälsa genom att reducera karies i
ett område där det idag finns en
ökad sjukdomsförekomst av
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

karies. Projekttid: 2 år.
Utveckla, genomföra och
utvärdera riktade insatser för mer
jämlik hälsa
Äldres munhälsa

Ansvarig: Specialisttandvården
Hallands sjukhus
Beviljade medel: 420 000 kr
Målgrupp: Äldre hallänningar
Projektbeskrivning: utveckla
struktur för att säkra insatser som
främjar de äldres tandhälsa i
regionen i samverkan med
offentlig och privat tandvård,
närsjukvården i Halland och
anhörigföreningar.

2017-03-01

2018-05-31

2018-01-01

2020-01-01

Övergripande mål: En bibehållen
tandhälsa hos målgruppen samt
att minska risken för andra besvär
som exempelvis försämrad
nutritionsförmåga och
vårdrelaterad lunginflammation.
Projekttid: 9 månader.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade
hälsofrämjande insatser
Kartläggning och
åtgärder för personer
med synnedsättning.

Ansvarig: Syncentralen.
Beviljade medel: 438 580 kr
Målgrupp: Barn, unga och
personer i arbetsför ålder som är
patienter på syncentralen och har
en diagnostiserad svår
synnedsättning eller blindhet
enligt WHO: s klassificering.
Projektbeskrivning: Kartläggning
och analys av hälsostatus av
deltagarna i målgruppen.
Hållningsinstruktioner, balans, och
hållningskorrigerande övningar i
kombination med
kroppskännedom och
avslappningsövningar.
Fysioterapeut och synpedagoger
genomför gruppträffar med
genomgång av träningsprogram.
Syfte och mål: Ökad hälsa för
patienter på syncentralen genom
att förebygga belastningsskador
och balansproblem. Åtgärda
hälsoproblem genom information
om rörelseapparaten,
förebyggande arbete och
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

egenvård.
Projekttid: 2 år
Förebyggande hälsa
vid medfött hjärtfel

Ansvarig: Hjärtmottagningen
Hallands sjukhus Kungsbacka.
Beviljade medel: 417 000 kr
Målgrupp: Vuxna personer med
medfött hjärtfel.
Projektbeskrivning: Alla vuxna
med medfött hjärtfel ska erbjudas
läkarbedömning inklusive
specialiserat omhändertagande
och rådgivning inför graviditet och
gällande fysisk aktivitet och
förebyggande tandhälsa.
Syfte och mål: Säkerställa ett
sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande omhändertagande
för vuxna med medfött hjärtfel.
Projekttid: 2 år

Jämlik hälsa för
asylsökande barn 0-6
år

2017-06-01

2019-05-31

2017-09-01

2018-08-31

2017-06-01

2018-12-31

Ansvarig: Vårdcentralen
Oskarström
Beviljade medel: 350 000 kr
Målgrupp: Asylsökande barn 0-6
år
Projektbeskrivning: Uppsökande
verksamhet med BVCsjuksköterska på Spenshult.
Kartläggning av vilka barn som
finns i upptagningsområdet och
vilka insatser som är gjorda och
vad som återstår att åtgärda vad
det gäller vaccination. Utforma
anpassat informationsmaterial
gällande barns kost, hälsa och
barnsäkerhet/trafiksäkerhet.
Syfte och mål: Att ha redskap för
att ge alla barn och
vårdnadshavare anpassad
information och hälsovård utifrån
individuellt behov. Fånga upp de
barn och familjer som det annars
inte finns kännedom om och
skapa kontaktvägar och nätverk
till svensk hälso- och sjukvård.
Projekttid: 1 år

Kunskapslyft för jämlik
hälsa i Hylte kommun

Ansvarig: Vårdcentralen Hyltebruk
och Vårdcentralen Torup
Ansökta medel: 370 000 kr
Målgrupp: Nyanlända med arabisk
bakgrund
Projektbeskrivning: Förbättra
mötet och information på olika
språk genom att utveckla koncept

16(47)

Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

med flerspråkig receptionist och
infomaterial. Utveckla triaget för
att lotsa patienten till rätt vårdnivå.
Möta målgruppen på arenor
utanför vårdcentralen genom
samarbete med SFI, bibliotek och
arbetsplatser.
Syfte och mål: Att genom
kunskapslyft, ökad
patientdelaktighet och utvecklade
arbetsformer på vårdcentralen
bidra till en jämlik vård i Hylte
kommun. Alla ska ha kännedom
om det svenska
sjukvårdssystemet,
hälsofrämjande arbete och
egenvård.
Projekttid: 1,5 år
Barns munhälsa 0-6 år

Ansvarig: Folktandvården Breared
Ansökta medel: 28 000 kr
Målgrupp: Förskolepersonal
Projektbeskrivning: Föreläsningar
till förskolepersonal om karies,
kost, tandborstning, fluor och tips
till förändringar.

2017-08-01

2017-12-30

2017-09-01

2018-08-31

Syfte och mål: Öka kunskapen om
barns tänder och munhälsa hos
förskolepersonal och även hos
föräldrar. Minska sockret på
förskolorna och förhindra att barn
får hål i tänderna.
Projekttid: 5 månader
Uppföljning av FaR
(Fysisk aktivitet på
recept) på digital väg

Ansvarig: Vårdcentralen Håsten
Ansökta medel: 450 000 kr
Målgrupp: Patienter med behov
av FaR och som tackar ja till
coachning och därmed digital
stöttning.
Projektbeskrivning:
Utbildningsinsatser till personal
samt uppföljning av FaR med
hjälp av aktivitetsarmband (i
samarbete med Moverex) samt en
app i mobilen. I appen kan
coachande personal stötta och
stödja individen samt se om
individen ökar sin fysiska aktivitet.
Syfte och mål: Skapa en modell
för uppföljning av FaR med målet
att öka följsamheten till FaR och
öka patienternas fysiska aktivitet.
Projekttid: 1 år
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Aktiviteter

Beskrivning

Koordination för
psykisk hälsa

Ansvarig: Helsa Vårdcentral
Glänninge
Ansökta medel: 650 000 kr
Målgrupp: Patienter på
vårdcentralen
Projektbeskrivning: Koordinator
på vårdcentralen ska arbeta för att
skapa en samordnad struktur för
omhändertagande av patienter
med psykisk ohälsa i samverkan
med andra aktörer i Laholms
kommun. Erbjuda föreläsningar
på temat psykisk hälsa och
gruppverksamhet med KBT som
bas.

Startdatum

Slutdatum

2017-09-01

2018-12-31

2017-09-01

2018-05-31

2017-10-01

2018-03-31

Syfte och mål: Skapa modell för
ökad samverkan och
kommunikation över
organisationsgränser (vård, skola,
kommun och föreningsliv) i
Laholm. Öka patientens förmåga
till delaktighet i sin vård. Ökad
kunskap om effekten av
hälsosamma val.
Projekttid: 16 månader
Gruppträning för
barn/unga med fetma

Ansvarig: Sjukgymnastiken
Hallands sjukhus Varberg
Målgrupp: Barn och ungdomar 1218 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.
Projekttid: 9 månader

Livsstilsgrupp på
Vårdcentral

Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem
Målgrupp: Personer i alla åldrar
som befinner sig i en utsatt
situation till följd av sin livsstil där
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Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

sjukdom, utbildningsnivå eller
härkomst kan utgöra 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.
Projekttid: 18 månader
Natur- och
djurunderstödda
insatser som del av
depressionsbehandling
för barn- och ungdomar
på BUP

Ansvarig: BUP Falkenberg
Ansökta medel: 399 800 kr
Målgrupp: Barn/unga mellan 1316 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.

2017-09-01

2018-09-01

Syfte och mål: Att undersöka om
användandet av djur- och
naturunderstödda och
trädgårdsterapeutiska insatser
som en del av
depressionsbehandlingar kan
medverka till positiva
behandlingsutfall för barn och
ungdomar med
depressionsdiagnos.
Projekttid: 1 år

1.2 Projekt i grunduppdragen
1.2.1 Hälsa och sjukvård
Aktiviteter
Hantera administration kring
Vetenskapliga rådet

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

2016-01-01

2018-12-31

RH finansiering 3 580 000 kronor, fördelat på 42 forskningsprojekt.
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1.2.2 Regional utveckling
Aktiviteter

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Europa Direkt 2013-2016

Ägare: Halmstad kommun
RH finansiering € 25 000 per
år, ca 1 000 000 kr totalt

2013-01-01

2016-12-31

2 Redovisning och analys av åtaganden i
verksamhetsplanen
De åtaganden som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och
en bedömning har gjorts vad det gäller regionkontorets åtagande från
beslutad verksamhetsplan.
Måluppfyllnaden redovisas enligt följande:

Eventuella kommentarer har lagts på verksamhetsnivå.

2.1 Hög attraktivitet
2.1.1 Halland, en region med god tillgänglighet
Status

Åtagande

Kommentar

Framtagande av
Regional
Infrastrukturplan
remiss och RS beslut
prel. slutet av 2017.
Regeringsbeslut
våren 2018.

Regional infrastrukturplan beslutad
av Regionfullmäktige 171129. Planen
kommer därefter att beslutas av
regeringen gissningsvis någon gång
under mars, april.

Utveckling av det
halländska
transportsystemet

Åtgärdsvalstudie (ÅVS) för
Markarydsbanan pågår. Gemensam
avsiktsförklaring mellan Laholm,
Halmstad och Region Halland
påskriven för genensam planering för
att koppla investeringar i infrastruktur
och kollektivtrafik till samhälls- och
bebyggelseplaneringen i anslutning
till stationerna i Veinge och Knäred.
ÅVS Varberg – Göteborg påbörjad
tillsammans med VGR, trafikverket
och berörda kommuner. ÅVS:en
kommer att falla ut i förslag på
åtgärder. Om fattande åtgärder
kommer att kunna spelas in i

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

nästkommande nationella plan.
ÅVS Halmstad C är under planering.

Delta i Västsvenska
paketet.

Region Halland deltar i
genomförandet genom att vara
partner i paketet och bemanna
styrgruppen samt underliggande
grupper. Projektavtal Västlänken har
beslutats av Regionstyrelsen.

Påbörja arbete för
trafikförsörjningsprog
ram 2020-2023

Tillsammans med Hallandstrafiken
håller kollektivtrafikmyndigheten på
att gå genom nuvarande program för
att identifiera vad som behöver ses
över.
Genomförandet av
trafikförsörjningsprogrammet
2016-2019 sker till stor del genom
Hallandstrafikens årliga
kollektivtrafikplan. Ett viktigt projekt
är den särskilda satsning som görs
på Halmstad-Nässjö järnvägar, som
genomförs av Hallandstrafiken, för att
öka attraktiviteten genom ett ökat
utbud.

Genomförande av
trafikförsörjningsprogramet
2016-2019

Därutöver pågår aktiviteter för att
skapa en attraktiv kollektivtrafik på
Markarydsbanan genom
samplanering med Laholms kommun
och Trafikverket väst, liksom
tillsammans med Varbergs kommun
när det gäller tunneln i Varberg och
kommande station i Värö inom ramen
för åtgärdsvalstudien "VarbergGöteborg". En omfattande
åtgärdsvalstudie planeras
tillsammans med trafikverket för
Halmstad C. Region Halland ingår i
styrgrupperna för Halmstad
resecentrum och Varbergs
resecentrum och representeras av
Dag Hultefors.

Öka samplaneringen
inom regional
utveckling, såsom
kollektivtrafiktrafik,
infrastruktur,
bostadsbyggande
och övrig
samhällsplanering
med kommun,
näringsliv, kultur och
andra aktörer för
utveckling av Halland

En samplaneringsmodell är
framtagen tillsammans med
Hallandstrafiken och kommunerna
och tillämpas inom bland annat inför
trafikering av Markarydsbanan liksom
Varbergs planer på att utveckla
samhället i Väröbacka.

Bevaka Hallands
koppling mot

Arbetet med utbyggnad och
finansiering följs.

Hållbart resande
i väst
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

höghastighetsnätet.
Samordning av
genomförandet av
bredbandsstrategin
samt bidra till
finansiering av
utbyggnaden.

Utbyggnaden i Halland löper på i
samtliga kommuner.

2.1.2 Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara
mötesplatser, boende- och livsmiljöer
Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Landsbygdsperspe
ktivet integreras i
arbetet med den
fysiska regionala
planeringen i syfte
att utveckla
livsmiljön på
landsbygden.
LLUH används som
strategisk partner

Arbetet med Hallandsanalysen som
ska ligga som underlag för fysisk
regional planering löper på.

Det framtida
lantbruket

En god och jämlik
offentlig
samhällsservice

Projektet Social innovation i Halland
närmar sig avslut och Coompanion
ämnar söka EU-medel för att fortsätta
arbeta med rådgivning och
upplysning kring sociala innovationer.

Social innovation
i Halland

Lokala nämnder har under året
genomfört ett omfattande
dialogarbetet kring unga och unga
vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor.

Implementera
planen utifrån
"Folkhälsan i
Halland" i dialog
regionalt/lokalt

Totalt genomfördes dialog med 287
ungdomar och 63 aktörer som möter
unga. I slutrapporten konstateras att
det fortfarande finns stora utmaningar
vad gäller ungas psykiska hälsa och
att behovet av stärkt samverkan
mellan olika aktörer är stort.

Utveckling av
synskadeidrotten i
Halland 2015-2017,

En sortering har påbörjats för att
tydliggöra vilka frågor som bör lösas
internt inom Region Halland och vilka
frågor som behöver lyftas i
samverkan med kommunerna.

Öka kunskapen om
insatser som
minskar skillnaden i
hälsa

Hälsa har funnits högt på
dagordningen i många olika
sammanhang under 2017 och ett
stort antal aktiviteter har ägt rum. I
maj genomfördes en konferens med
SKL och ledande politiker och
tjänstemän från kommuner, region
samt civilsamhälle i Halmstad arena
på temat Strategi för hälsa.

Hälsokommunikation
för nyanlända
Doula och
kulturtolk
Pilot för kulturhus
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Där väcktes frågor som det arbetats
vidare med på olika nivåer, bland
annat i Chefsgrupp Halland och
Strategisk grupp skola.

för inkludering

Kommissionen för jämlik hälsas
arbete har följts och slutbetänkandet
har presenterats i olika sammanhang
och ligger till grund för resonemang
kring hur Region Halland kan komma
att beröras av kommissionens
åtgärdsförslag. Region Halland har
även medverkat som remissinstans
för både delbetänkande och
slutbetänkande.
Lokala nämnder har genomfört ett
omfattande dialogarbete kring unga
och unga vuxnas psykiska hälsa och
livsvillkor. Resultatet av dialogerna
visar att det fortfarande finns stora
utmaningar i arbetet med ungas
psykiska hälsa och att insatser krävs
på många olika nivåer. Arbetet har
presenterats i många olika
sammanhang internt och externt och
väckt viktiga frågor på ledningsnivå
kring hur vi kan ta oss an komplexa
utmaningar som spänner över
organisationsgränser.
Förberedelser har genomförts inför
2018 års befolkningsstudie Hälsa på
lika villkor. Särskilt fokus har lagts på
hur svarsfrekvensen kan öka i
områden med lägre deltagande.
Region Halland ingick under våren en
överenskommelse med Hallands
bildningsförbund för arrangemang av
två dialogtillfällen som en del i
utvecklingen av en struktur för stärkt
samverkan mellan civilsamhället och
Region Halland.
Implementera
samarbetsformer
med civilsamhället i
syfte att stärka
social hållbarhet.

En referensgrupp bestående av
representanter från olika
civilsamhällesorganisationer i Halland
samt Region Halland har fungerat
som styrgrupp. Då arbetet fallit väl ut
har beslut fattats att ingå en fyraårig
överenskommelse med Hallands
bildningsförbund att samordna
arbetet inom Bästa
samverkansplatsen.
Syftet är att stärka och utveckla
samverkan inom ideell sektor och
mellan civilsamhälle och offentlighet, i
första hand Region Halland.

Öppna företag
Samverkan med
Civilsamhället
Integration i
förening

Det Spelar Roll i
Halland
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Status

Åtagande

Kommentar

Utveckla
samarbetet med
andra aktörer för en
fossiloberoende
fordonsflotta,
uppvärmning och
energiförsörjning.

Projektet Great samt
Hallandstrafikens upphandling pågår.

Använda
koncernen som
testmiljö (Arena
Grön Tillväxt) i syfte
att skapa modeller
för ekologisk
hållbarhet.

Utvecklingen av Plönninge som
innovationsplattform inom ramen för
bioekonomi löper på. Plönninge är en
tillgång som testmiljö såväl för internt
bruk som externt.

Miljöprogram
2017-2020, beslut
Regionfullmäktige
2017.

Klimat- och miljöpolicy, riktlinjer för
det interna klimat och miljöarbetet
mfl. styrdokument är antagna och
implementering pågår.

Komplettering av
Tillväxtstrategin
med ekologisk
hållbarhet. Beslut
Regionfullmäktige
första halvåret
2017. Åtagande
även inför
revidering av RUS.

Kompletteringen av Tillväxtstrategin
togs fram under året och beslutades
av Regionfullmäktige i september. I
samband med beslutet antogs även
en miljö- och klimatpolicy samt av
Regionstyrelsen riktlinjer för det
interna miljö- och klimatarbetet.

Aktiviteter

2.2 Stark konkurrenskraft
2.2.1 Halland, en region med goda kontakter med omvärlden
Status

Åtagande

Kommentar
Under årets första del genomfördes
en strukturering av det interna och
externa arbetet, en projektledning
tillsattes och styrgruppen flyttades
till Ledningsgrupp för vård (LGV).

Styra och koordinera
samarbete med
Brigham and
Women´s Hospital i
Boston som en del i
genomförandet av
Hälso- och
sjukvårdsstrategin

Såväl piloter inom
verksamhetsutveckling samt olika
forskningsprojekt identifierades.
Verksamhetspiloterna skulle
prioriteras av LGV, men då projektet
pausades under delar av hösten för
att klarlägga viss legalitetsaspekter,
så kom detta också att fördröjas.
Forskningsverksamheten har
återupptagits med egna resurser
och stöd från de amerikanska
konsulterna.
Under året har nyckelpersoner
identifierats i förvaltningarna och
utbildats i hur man kan använda
den framtagna databasen för att

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

optimera beslut gällande resurser
och flöden.
Ställningstagande till i vilken
omfattning samarbetet med det
amerikanska sjukhuset kommer ske
under 2018, kommer slutföras
under januari 2018.
Stödja
Hallandsinitiativet,
dvs.
påverkansarbete
tillsammans med
politiska partier,
kommuner och andra
organisationer

Anordnande och
deltagande i större
strategiska forum

Arbetet följer plan

Ästad Forum 2017 har genomförts
och under hösten har planeringen
för 2018 varit intensiv i samverkan
med framförallt Företagarna. Det
har även skett uppstartsmöte för ett
näringslivsråd. Kompetensrådet
träffas regelbundet och i
styrkeområden finns
referensgrupper i olika
sammanhang.
Strategiska grupper såsom
näringslivscheferna och
destinationscheferna fungerar väl
och används som bollplank och för
förankring.
Regional samhällsplanering deltar i
arbetet med att utveckla det
gränsöverskridande samarbetet
inom infrastruktur och kollektivtrafik
inom ramen för RSS.

Samarbete med
högskola och
akademi

Samverkan har under året ökat med
såväl Högskolan i Halmstad samt
med de medicinska fakulteterna i
Lund och Göteborg, vilket resulterat
i bland annat skapandet av en
forskarskola i Varberg med start i
början av 2018 och en
överenskommelse om att starta ett
nytt samarbete med
läkarprogrammet i Lund, där vi
kommer ta emot studenter i mindre
omfattning med start våren 2018.
Även inom andra områden har flera
samverkansaktiviteter genomförts
under året som tex. Grön Tillväxt
och Hälsoinnovation.

Driva gemensamma
utvecklingsfrågor

Samverkan inom Regionsamverkan
Sydsverige har vidareutvecklats och

Medverka i
framtagandet av
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

inom infrastruktur,
kollektivtrafik,
regional utveckling,
kultur och hälso- och
sjukvård med VGR,
treregionerssamverkan, genom
Regionsamverkan
Sydsverige och den
skandinaviska
arenan.

pågår inom bland annat
samhällsplanering, kultur och
regional utveckling. Området hälsa
är pausat enligt gemensamt beslut i
Regionsamverkan Sydsverige.

OECD-rapporten
Megaregion Western
Scandinavia

Samverkan och strukturarbete
pågår i Västra och Södra
sjukvårdsregionerna på olika nivåer.

Driva samverkan
inklusive
nivåstrukturering
inom hälso- och
sjukvården i
sjukvårdsregionerna

I Västra sjukvårdsregionen har det
under året tagits fram en
arbetsmodell för inomregional
nivåstrukturering i VGR och Region
Halland. Dialog sker i de
medicinska sektorsråden i VGR.
För nationell nivåstrukturering
cancer sker det en kontinuerlig
dialog med VGR.
I Södra sjukvårdsregionen har ett
projekt initierats med Skåne,
Blekinge, Kronoberg och Halland vg
inomregional
nivåstrukturering/arbetsfördelning
för benigna åtgärder. Dialog sker i
Södra sjukvårdsnämnden, utsedd
regional projektgrupp och
förvaltningschefsgrupp.
För nationell nivåstrukturering
cancer sker dialogen i RCC syd.

Samverka med
kommunerna för att
utreda
förutsättningarna för
en gemensam
etableringsfrämjande
i Halland

Diskussioner har genomförts under
året vilka resulterade i att en plan
på hur verksamheten ska
organiseras och kommuniceras är
på väg att tas fram.

Fortsatt utveckling av
projekt för att öka
företagens
exportmognad.

Exportprogrammet är igång och
fungerar väl. Ett annat större
internationaliseringsprojekt drivs av
IUC, Marknadslyftet, samt
internationaliseringscheckar från
Tillväxtverket.

Exportklubben

Regionförstoring
genom utveckling av
kollektivtrafik och
infrastruktur, såväl
söderut som norrut,

Arbetet följer plan.

Digiboard Digitalisering för
internationalisering
Internationaliserings
program
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Stockholmsförbindelser,
transportinfrastruktur
mm. Samplanering/
samverkan mellan
kollektivtrafik,
infrastruktur,
samhälls- och
bebyggelseplanering

2.2.2 Halland en region som stimulerar till innovation, förnyelse och
ökat företagande
Status

Åtagande

Kommentar

Implementera ett
brett
innovationsstöd för
hela Halland. (1:1)

Systemet är satt med
finansieringsinstrument och
affärsutvecklingsprocesser.
Efterfrågan av utvecklingscheckarna
är god. FoU checkarna kräver mer
införsäljning och Timbanken har inte
följt plan riktigt, mest på grund av
personalbrist på Halmstads
Näringslivsbolag, vilket slår igenom i
statistiken.

Tillsammans med
Högskolan i
Halmstad skapa en
”landningsbana” för
näringslivet i syfte
att stimulera och
underlätta för fler
innovationer i
Halland. Kunskap
skall hämtas där
spetskompetensen
finns, nationellt eller
internationellt

Ett stort antal seminarier och några
utbildningsinsatser har genomförts av
olika aktörer under året. IUC deltar i
projekt, High Five är också
projektägare till ett
digitaliseringsprojekt. Region Halland
arbetar tillsammans med bl.a.
Högskolan och IUC för att få fram fler
initiativ inom digitaliseringsområdet.

Utifrån nuläge inom
upphandling och
inköp ta fram och
implementera väl
fungerande
upphandlings- och
inköpsprocess
inklusive
distribution

Inköpspolicy och riktlinjer är antagna
politiskt och arbete pågår att
implementera de målsättningar som
finns i policyn.

Skapa plattform för
hälsoinnovation
inom vården

Hälsoinnovationsarbetet har
påbörjats men har inte varit möjligt att
färdigställa under 2017, då de olika
involverade aktörerna har varit
tvungna att förtydliga sina roller i
processen. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2018

Aktiviteter
ALMI Invest Väst
2015 - 2018
Affärsutvecklingspro
cesser för företag
med tillväxtpotential
Utvecklingscheckar
Timbanken 20172020
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Samverkan kring
hälsoinnovationsplattform
tillsammans med Regional utveckling
och Hälsoteknikcentrum pågår.
Region Halland arbetar med frågan i
samverkan mellan HCH och Hälsooch sjukvårdsavdelningen. I
dagsläget finns inte någon klar
lösning som omfattar strukturer,
ansvarsområden och finansiering
Utveckla Arena
Grön tillväxt i form
av innovativa
spetsprojekt.

Flera innovativa projekt finns. Hur
arbetet inom arenan skall drivas och
finansieras framöver är dock inte
klart.

Genomföra den
regionala strategin
för besöksnäring i
nära samverkan
med kommunerna
och näringslivet

2017 har varit ett bra år för
samverkan. Halland har kommit långt
i samsyn kring roller och hur man
skall hitta en samverkan som stärker
företagen.
Kompetensutvecklingsprojektet är
igångsatt med stort intresse från
näringslivet, Visit Halland.com är upp
och rullar.

Genomföra
Industriell dynamik,
FoU checkar och
övrig
projektverksamhet
som skapar
förutsättningar för
ökade FoU
investeringar i det
halländska
näringslivet

Framtagning av
nytt
Livsmedelsprogram
Förnybara former
i Hälso- och
sjukvården
Internationell
marknadsföring av
Kattegattleden
Digital plattform
för leder i Södra
Sverige
Förstudie och
utställningen X-sites
Kattegattleden 2017
Industriell
Dynamik 2015-2017

Industriell dynamik pågår och är nu
under utvärdering. Det tar tid för
företagen och aktörerna att lära sig
nya insatser. FoU checkarna och ID
samspelar väl.

FoU-checkar
2016 - 2018

Tillskapande av
tjänsteutvecklingsce
ntrum sydväst
Använda och
stimulera
aktörssystemet för
att genomföra EUprojekt (och andra
projekt) för
utveckling och
omställning

Samtal pågår oavbrutet med aktörer
för att få till nya projekt. Senaste i
ordningen är ett projekt kring sociala
innovationer hos Coompanion och ett
digitaliseringsprojekt hos IUC.

Mat, måltid och
inkludering
Metodutveckling
genom "Den nya
Kartan"
Tillskapande av
Tjänsteutvecklingsce
ntrum Sydväst
Hållbara Halland
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Stödja Ung
Företagsamhet,
utveckla
Timbanken och
arbeta för
attitydstärkande
insatser

Timbanken fungerar som önskat, så
även Ung Företagsamhet.
Attitydstärkande åtgärder har inte
genomförts i någon större
utsträckning.

Ung
Företagsamhet

2.2.3 Halland, en stark kunskapsregion
Status

Åtagande

Bidra till att ändra
bilden och statusen
hos yrkesutbildningar

Bidra till att
ungdomar gör väl
underbyggda
utbildningsval

Kommentar
Frågan om yrkesutbildningars
status har varit levande i flera olika
samverkansforum. Främst nämnvärt
är de dialoger som genomförts inom
ramen för Kompetensplattformen.
Vid dessa möten har aktuella
prognoser presenterats och utgjort
grund för samtal som bidragit till att
sprida kunskap och skapa
engagemang i frågan.
Utöver utveckling av
gymnasiemässan och ESF-projektet
GPS har vi arbetat främjande på
olika nivåer för att bidra till att
ungdomar gör väl underbyggda
utbildningsval. I From great to
excellent skapas förutsättningar på
strukturell nivå för att möjliggöra att
fler elever klarar skolan och kan gå
vidare till högre utbildning.
I satsningen Välmående ger resultat
pågår ett omfattande
metodutvecklingsarbete som bland
annat handlar om att elever ska se
sina styrkor och förmågor, vilket är
en viktig förutsättning för att kunna
göra väl underbyggda val.

Minska avståndet
mellan skola och
arbetsliv

Aktiviteter

Flera olika satsningar har
genomförts för att bidra till
samverkan mellan skola och
arbetsliv, bland annat i projektform.
I det mer långsiktiga arbetet har
samverkansavtal färdigställts och
skrivits under av de halländska
kommunerna och Region Halland
för både yrkeshögskoleutbildning
samt vuxen utbildning.
Samverkansarbete inom dessa
områden har dock gått lite på
halvfart under året på grund av
rekryteringar som dragit ut på tiden.

Näktergalen
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Status

Åtagande

Kommentar

Bidra till att anpassa
utbudet av
yrkesförberedande
program

Arbetet med att bidra till ett
anpassat utbud har skett inom
ramen för Kompetensplattformen
samt i de samverkansgrupper som
finns inom gymnasie- och
vuxenutbildning. De
behovsinventeringar som
genomförts inom
Kompetensplattformen har
genererat viktig kunskap om behov
och utbud, som legat till grund för
samtal i kompetensråd och vid
möten med samverkansgrupper.

Aktiviteter

Ett arbete har påbörjats för att
stärka relationen till
Arbetsförmedlingen i
kompetensförsörjningsarbetet.
Samtal har förts med AF utifrån en
gemensam ambition att stärka
samverkan för att bättre
synkronisera vilka utbildningar som
genomförs.

Bidra till att höja
kunskapen om
digitaliseringen inom
skolan

Arbetet med digitalt lärande i skolan
har lett till att Region Halland
tillsammans med samtliga
halländska kommuner, Båstad och
Ängelholm har skrivit ett treårigt
avtal med Högskolan i Halmstad för
att jobba med framtidens digitala
lärande.
Satsningen syftar både till att ligga i
framkant när det gäller utvecklingen
av digitalt lärande i skolan och till att
bidra till att jämna ut skillnader i det
digitala lärandet i våra kommuner.
Den röda
tekniktråden

-

Digitalt lärande i
skolan

2.3 Fler i arbete
2.3.1 Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika
förutsättningar
Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Stärk små barns
språkutveckling

Förankringsarbetet för satsningen
Stärk små barns språkutveckling har
tagit längre tid än förväntat och
statusen markeras därför gul

Språkstart
Halland - Nyanlända
(Lokal nämnd)

Skapa möjligheter
för att genomföra
regionala anslyser

Olika alternativ för att samla underlag
och genomföra analyser har utretts
internt inom Region Halland. Nästa
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Status

Åtagande

Kommentar

kring barns
livsvillkor

steg blir att genomföra en bredare
analys och titta på lösningar som
finns på andra håll i landet, i syfte att i
framtiden kunna genomföra regionala
analyser kring barns livsvillkor i
Halland.
Många olika insatser har genomförts
under året, i syfte att främja
inkludering. Ett flertal projekt som
bidrar till inkludering har finansierats
genom projektmedel och vi har även
ett antal EU-finansierade projekt
igång som exempelvis Integration
Halland och In-Väst.

Bidra till jämlika
förutsättningar
genom att främja
inkludering

På övergripande nivå pågår arbete
inom skola, utbildning, jämlik hälsa,
jämställdhet, integration och
inkludering som på lång sikt syftar till
att förändra strukturer och initiera
utvecklingsarbeten som på sikt ska
leda till mer jämlika förutsättningar
och främja inkludering.
Arbete pågår även kontinuerligt med
att producera och tillgängliggöra
analyser och andra
kunskapsunderlag, exempelvis
genom lokala nämnder.

Initiera samverkan
inom RH kring
barnkonventionen

Fortsätta det
långsiktiga arbetet
utifrån förstudien
”From great to
excellent” (4-årig
plan, med målet
ökad måluppfyllelse
på lång sikt).

Aktiviteter

En god start - UF
företagande för alla
Lite snack o
mycket verkstad
Ung drive - brett
nätverkande
Modersmålsundervis
ning genom
fjärrundervisning

En ny modell för
integrationsarbete i
läsecirklar vid
biblioteken

Samtal har påbörjats mellan
Regionkontoret och Kultur och skola
kring hur vi skulle kunna ta oss an
området. För att få en nulägesbild att
utgå ifrån beslutades att genomföra
en kartläggning av hur arbetet med
barnkonventionen ser ut idag inom de
respektive verksamheterna.
Kartläggningen genomfördes under
sommaren av en Framtidskraftsungdom. Utifrån kartläggningens
resultat har resonemang förts kring
möjliga vägar för att utveckla arbetet
på området.
Samverkanssatsningen From great to
excellent har till målsättning att
minska gapet mellan elevers
förmågor och vad skolan lyckas få
eleverna att prestera. Arbetet är
omfattande och utgör ett paraply för
samtliga andra initiativ inom
skolområdet.
Under 2017 har den gemensamma
strategiska planen för skolutveckling
för de halländska kommunerna,
Region Halland och Högskolan i
Halmstad ”From Great to Excellent”

Kompetensutvecklin
g för skolpersonal,
RUC
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

börjat omsättas till praktik. En
processgrupp och en
kommunikationsgrupp har tillsatts och
arbetet med att tillsammans med
forskare på Högskolan i Halmstad
utbilda och förbereda 90 personer
verksamma inom förskola och skola i
de medverkande kommunerna inför
2018 års kollegiala
kommunöverskridande utbyten har
påbörjats.

Bidra till ett
entreprenöriellt
förhållningssätt och
undervisningssätt i
skolan.

Ett flertal projekt pågår eller har
genomförts under året på området,
bland annat Välmående ger resultat,
Samverkan skola arbetsliv, GPS, UF
och Ung drive. Projekt som i första
hand handlar om att utveckla och
implementera metoder som främjar
utveckling av elevers entreprenöriella
kompetenser. Det handlar till exempel
om att ge pedagoger verktyg för att
arbeta med värden som
självförtroende, förmåga att bygga
relationer och hantera motgångar.

Välmående ger
resultat

2.3.2 Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet
Status

Åtagande

Kompetensplattform
- Skapa en
mötesstruktur och en
kommunikationsplan
mellan näringsliv,
offentliga
arbetsgivare och
utbildningsanordnare
för god matchning
mellan erbjudna
utbildningar och
arbetsgivarnas
kompetensbehov.

Kommentar

Aktiviteter

Kompetensplattform Halland vill
bidra till en väl fungerande
kompetensförsörjning och en god
matchning mellan utbildningsutbud
och behov av kompetens hos
arbetsgivare i Halland. Arbetet har
implementerats i ordinarie
verksamhet då medel från
Tillväxtverket löpt ut under året.
Kompetensrådet, med
representanter från både
utbildnings- och arbetsgivarsidan i
Halland, är navet i arbetet och
bidrar till inspiration, förankring och
som spridningskanal.

Teknikcollege långsiktig lösning

Utvärdering har genomförts av
Kompetensrådet som visade
positiva resultat. Representationen
från utbildningssidan har varit god,
men arbetsgivarsidan har inte varit
lika välrepresenterad vilket är en
utmaning.
Slutrapport för den del av arbetet
som finansierats av Tillväxtverket är
färdig och har skickats in.

Projektet
Kompetensplattform
2016-2017

Science Safari
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2.3.3 Halland, en region som har en öppen, jämställd och
inkluderande arbetsmarknad
Status

Åtagande

Insatser för att öka
kunskapen om varför
Jämställdhet och
jämlikhet är
förutsättningar för
tillväxt - ingår som en
del av
attitydförändrande
åtgärder.

Komplettera med
utlysningen jämställd
regional Tillväxt

Kommentar

Aktiviteter

Frågan om jämlikhet som en
förutsättning för tillväxt genomsyrar
arbetet för en socialt hållbar
utveckling.
Region Halland har under året
uppmärksammats nationellt för vårt
sätt att integrera sociala
hållbarhetsfrågor och
jämlikhetsfrågor i tillväxtarbetet. Vid
Delegationen mot segregations
uppstartskonferens i början av
december var Region Halland en av
ett fåtal inbjudna talare för att
beskriva hur vi arbetar med
inkludering.

JÄMT samtal om
jämställdhet

Se ovan
Under 2017 har projektet med
språkpraktik för asylsökande läkare
och tandläkare slutförts.

Utveckla system för
hur utländsk
kompetens tas
tillvara inom Region
Halland

Fortsätta arbetet
med
arbetsmarknadsintegration utifrån
slutsatser i
Arbetsmarknadsintegration i Halland

Ett nytt projekt med språkpraktik i
nära samverkan med de halländska
kommunerna och
Arbetsförmedlingen har startats
upp. Genomförandet startade i
september och för Region Hallands
del har fem praktikplatser erbjudits
från förvaltningarna. Som tidigare
genomförs språkundervisningen vid
regionens folkhögskolor och
praktiken sker inom sjukvården.
Kompetenscentrums verksamhet
som utbildningsvårdcentral för
läkare med utländsk examen har
etablerats på Vårdcentralen
Andersberg. Arbetet sker i nära
samverkan med
Arbetsförmedlingen. Behov av
översyn av det fortsatta uppdraget
för Kompetenscentrum finns och
behöver göras under 2018.
Den strategiska gruppen för
integration som består av
representanter från de sex
halländska kommunerna,
Länsstyrelsen och Region Halland
har arbetat vidare utifrån den
gemensamma grund som lagts
under 2016. Gruppen har
identifierat åtta områden i
Tillväxtstrategin som ramar in

Näktergalen
Mentorskap för
integration
Rulltrappan
Accelererade
möjligheter till
integration
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Status

Åtagande

Kommentar
arbetet med integration och
inkludering.
Syftet har varit att tydliggöra vilka
strategiska prioriteringar kopplar
direkt an till integrations och
inkluderingsarbetet i Halland.
Vidare har den strategiska gruppen
för integration tillsammans med
Region Hallands analysavdelning
arbetat fram indikatorer för
integration.
Syftet med detta arbete har varit att
förstärka redan befintligt
uppföljningsarbete av
Tillväxtstrategin där vi på ett
tydligare sätt kan se hur integration
och inkludering speglar sig i
uppföljningen. Ett viktigt instrument
för Region Hallands arbete
framöver och en bredare grund för
politiska beslut.
Region Halland har tillsammans
med de halländska kommunerna
och länsstyrelsen arbetat på olika
nivåer för att skapa förutsättningar
för inkludering på kort och lång sikt.
Tillsammans med länsstyrelsen har
Region Halland även genomfört
dialoger med de halländska
kommunerna i syfte att identifiera
lokala förutsättningar och
utmaningar för arbetet med
integration och inkludering. Syftet
har varit att på ett systematiserat
och strategiskt sätt lyfta de
gemensamma delarna i en regional
kontext med kopplingar till
Tillväxtstrategin och det
återkommande uppföljningsarbetet.
Dialogerna har resulterat i sex
arbetsområden som den strategiska
gruppen för integrationsfrågor ramat
in som sina arbetsområden att
fokusera samarbetet kring. Dessa
områden är utbildning, bosättning,
arbetsmarknad, psykisk hälsa, barn
och unga och omvärldsbevakning.
Inom varje område har gruppen
identifierat ett antal konkreta,
gemensamma utmaningar att
fortsätta arbeta med. Bara för att
nämna några; trångboddhet,
självbosättning, barn och ungas

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

psykiska hälsa, lokala
överenskommelser med
Arbetsfördelningen (LÖK),
kompetensförsörjning på olika
nivåer och till olika målgrupp.
Utveckla ett hållbart
system för socialt
företagande inom det
existerande
generella
företagsstödet i
Halland

Arbete har genomförts enligt plan
och pågår för fullt. Coompanion
arbetar med stöd till socialt
företagande i Halland enligt
slutsatserna i förstudien.
Stödet innan företagen bildas ligger
på kommunerna där de flesta
kommuner nu har anställt en
koordinator som sköter detta.

2.4 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa
2.4.1 Möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga.
Status

Åtagande

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Stimulera till ökat
eget ansvar genom
utveckling och
spridning av stöd
såsom bland annat
1177 Vårdguiden,
digitala och
medicintekniska
lösningar.

Kommentar
För att stimulera till ökat eget
ansvar för invånarna pågår och är
ett flertal arbeten under utveckling,
t. ex. stöd och behandling via nätet.
Arbetet genomförs i samverkan och
dialog kring olika IT/Digitala
lösningar förs. En övergripande
vägledningsplan för att stärka det
digitala vårdutbudet har påbörjats.
Det är idag inte möjligt att endast
använda 1177 för att etablera nya
digitala tjänster för invånaren.
Utveckling av 1177.se och 1177
e-tjänster sker men leverans av nya
funktioner sker tidigast i slutet 2018
eller 2019. Halland behöver fortsatt
engagera sig i den nationella
utvecklingen av 1177 då denna
plattform samexisterar med
regionhalland.se för att förse patient
och invånare med information.
Arbete pågår för att ta fram
underlag och struktur för förvaltning
i förvaltningarna för användning av
stöd och behandlingsplattformen
2018

Förstå vad invånare
tycker om hälso- och
sjukvården och
använda insikterna
för utformning av
vård och behandling.

I arbetet sker en utveckling av
metoder och tillvägagångssätt för
att inhämta kunskap från invånarna.
På grund utav brister i
förutsättningar för
utvecklingsarbeten enligt plan så
finns behov av att göra vissa
omprioriteringar inom arbetet.

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Införa öppen
redovisning av
resultat för att
möjliggöra
informerade val för
invånare.

Indikatorer är under implementering
i verksamheterna inom Närsjukvård

Aktiviteter

2.4.2 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och
sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa.
Status

Åtagande

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Möta fler behov nära
patienten genom att
bland annat gå från
slutenvård till olika
öppna vårdformer
och hemsjukvård.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Samla specialiserad
vård för kvalitet och
samordningsvinster.

Kommentar
En utvärdering av
Hemsjukvårdsöverenskommelsen
har genomförts och avrapporterats.
Arbete med att omsätta dess
resultat till förslag till reviderad
version genomförts. En reviderad
avtalstext är klar, politisk dialog
pågår kring ersättningsmodellen.
En ny regional stödstruktur för
samverkan inom socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård är
beslutad och den gamla strukturen
har övergått i en ny under oktober
månad.
Avvaktat politisk inriktning och
beslut om samlade specialiserade
vården.
Den ordnade införandeprocess
pågår. Implementeringsstrategin
innehåller samlad specialiserad
vård i de beslutade regionala
processerna
Under året har den regionala
processmodellen etablerats för den
somatiska vården. Nya processer
har initierats och nya för 2018
påbörjat nominering av
processledare.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Hålla samman
somatisk och
psykiatrisk vård
utifrån patientens
behov.

Nya processer 2017








Cervixcancerprevention
Strokeprocessen
Hjärtsjukvård
o ischemi
o arytmi
o hjärtsvikt
Venösa tromboser
sjukskrivningsprocesser
Standardiserade
vårdförlopp (10 st)
Samverkansdialoger med

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar
Hallandssjukhus och
Närsjukvård har initierats
Två processledarmöten har
genomförts.
Alla processer har lämnat en
årsredovisning som presenterats för
politiker, förvaltningsledningar och
verksamheter.
Under året har psykiatrin identifierat
processer för att hålla samman den
psykiatriska vården




Depression/ångestprocess vuxna
ADHD process - vuxna
ADHD process - barn och
unga

Regionkontoret stödjer ledning
psykiatri med metodstöd.
PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Koordinera och följa
upp breddinförandet
av utvecklad
arbetsfördelning och
utvärdera behovet av
nya kompetenser.

Ett ordnat breddinförande av
förenklad läkemedelsförsörjning
pågår och sker i samverkan med
Ledningsgrupp Vård (LGV).
Ett regionalt arbete för införande av
den nya förordning vg
administration och hantering av
läkemedel har på börjats
I det regiongemensamma arbetet
(aktivitetskortet) med Hälso- och
sjukvårdsstrategin har 10 delprojekt
initierats och påbörjats för att
säkerställa att läkemedel är en
integrerad del av hälso- och
sjukvården
1. Ordnat införande av läkemedel

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Säkerställa att
läkemedel är en
integrerad del av
hälso- och
sjukvården.

2. Rekvisition av läkemedel till
primärvården
3. Läkemedel vid ögonsjukdom
4. Optimera användandet av TNFalfa-hämmare
5. Optimera användandet av
biosimilarer
6. Minska förskrivningen av
paracetamol
7. Cytostatika uppföljning och
prognosarbete
8. Digitala Terapirekommendationer
i Vårdgivarportalen
9. Läkemedelsdata in i
datalager/BO10. Läkemedelsdata
för uppföljning och prognoser

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar
I avvaktan på politisk inriktning av
Vårdval Halland 2.0 uppfylls
åtagandet delvis!
Uppfyllt är:
Den regiongemensamma
processmodellen är etablerad för de
processer som är
regionövergripande och löper
mellan olika förvaltningar.
Samordningsansvaret ansvarar
hälso- och sjukvård på
Regionkontoret för.

Optimera och skapa
nya flöden, med
anpassade resurser
genom hela hälsooch sjukvården:
fokus 2017 är
multisjuka.

Införa framtidens
vårdinformationsstöd
och etablera digitala
kanaler för
kommunikation och
samverkan.

En rutin för processorienterat
arbetssätt är framtagen tillsammans
med förvaltningarna och Expertstöd.
Under året har utveckling av vårdoch behandlingsprocesserna
(visualiseringsverktyg) skett
tillsammans med intranätsservice
och kommunikation. Vård- och
behandlingsprocesserna ersätter
HÖK:ar i de regionala processerna
vg innehåll, vårdnivå och ansvar
och beslutas av Hälso- och
sjukvårdsutvecklingsdirektör.
Publicering av Vård- och
behandlingsprocesserna är
påbörjad på 1177. Förberedelse
pågår för publicering på
vårdgivarportalen
Ett förarbete pågår kring
förutsättningar för och behov av
framtidens vårdinformationssystem.
Projektplan är framtagen och
beslutad. Nationell samverkan sker
genom SUSSA. Därutöver sker en
utveckling av gemensamma digitala
stöd, och där säker digital
informationsöverföring mellan olika
huvudmän är ett krav.
Under året har Staten tagit beslut
om statlig kunskapsstyrning genom

Standardisera
patienternas hela
vårdprocesser utifrån
bästa tillgängliga
kunskap.

1. Etablering till nationell
kunskapsstyrningsmodell
2. Betänkande
Kunskapsbaserad och
jämlik vård
I Region Halland (RH) har en
etablering till nationell
kunskapsstyrningsmodell påbörjats
genom;.

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar






Aktiviteter

Politiskt beslut att ansluta
sig och utforma en regional
struktur till den nationella
kunskapsstyrningsmodellen
RH representation i
uppbyggnad av en ny
kunskapsstyrningsorganisation i Västra
sjukvårdsregionen
RH representation i
kunskapsstyrningsorganisation i Södra
sjukvårdsregionen

RH har givit yttrande till
betänkandet - kunskapsbaserad
och jämlik vård
På avdelning Kvalitet har dialog
påbörjats med
läkemedelskommittén om ev
förändrat uppdrag.
Under året har
Kunskapsstyrningsstrukturen
etablerats för;





Utveckla, genomföra
och utvärdera riktade
insatser för mer
jämlik hälsa.

Regionala processerna
Grunduppdrag
o patientsäkerhet
o tillgänglighet
o vårdgaranti
o EU vård
uppdrag och projekt
o föreskriften;
ordination och
läkemedelshanterin
g i Hälso- och
sjukvård
o lagändring i
klagomålshantering
en
o Rehabriktlinjer

Särskilt riktade insatser som
påbörjats och initierats under året
har skett i de hälsoorienterade
processerna, inom tandvården,
regionala processerna och inom de
nationella överenskommelserna.
HSU har under 2016 och 2017
beviljat medel för
hälsoutvecklingsinsatser i Region
Halland. Alla förvaltningar har nu
pågående insatser. En uppföljning
för lärandeseminarier har förberetts
inför 2017
Utvärdering sker inom respektive
ansvarsområde av de riktade

Ökad
tillgänglighet till
livsstilsförändrande
insatser i Laholm,
Vårdcentralen
Laholm
Hälsoscreening
av patienter över 65
år, Neptunuskliniken
Astma/kolmottagningar och
införande av LVR,
Vårdcentralen
Halland

39(47)

Status

Åtagande

Kommentar
insatserna och redovisas/informeras
kontinuerligt till politiken/HSU
Under året har förberedelse för
modell och struktur för Hälsosamtal
för 40 åringar arbetas fram. Under
VT2018 genomförs pilotprojekt på
fyra vårdcentraler (egen- och
privatregi)

Aktiviteter
Screening med
copd-6 och
dynamisk spirometri,
Vårdcentralen Åsa
Screening med
copd-6
Hälsorum och
hälsolyftet
Kunskapsstöd
fysisk aktivitet
Levnadsvanemottag
ning
Stress-skola
Sömnskola
Utveckling av
KBT via nätet och
stöd till andra
verksamheter
Fysisk träning vid
depression hos
tonåringar
Gruppverksamhet
för ungdomar med
lindrig psykisk
ohälsa
Gruppverksamhet
för killar
Utveckla verktyg
för bedömning av
behov av
psykosocial
kompetens
Hälsofrämjande
gruppbehandling
psykisk hälsa
Bästa för barnet
0-6 år
Egenvårdskola
för nyblivna föräldrar
Hälsofrämjande
BVC
Hälsofrämjande
insatser för barn i ett
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter
socioekonomiskt
utsatt område
Äldres munhälsa
Kartläggning och
åtgärder för
personer med
synnedsättning.
Förebyggande
hälsa vid medfött
hjärtfel
Jämlik hälsa för
asylsökande barn
0-6 år
Kunskapslyft för
jämlik hälsa i Hylte
kommun
Barns munhälsa
0-6 år
Uppföljning av
FaR (Fysisk aktivitet
på recept) på digital
väg
Koordination för
psykisk hälsa
Gruppträning för
barn/unga med
fetma
Livsstilsgrupp på
Vårdcentral
Natur- och
djurunderstödda
insatser som del av
depressionsbehandli
ng för barn- och
ungdomar på BUP

Kostverksamheten
inom slutenvården

De förslag som inkommit i
utredningen har diskuterats med
förvaltningarna och ska nu arbetas
vidare med.

2.4.3 Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser
används.
Status

Åtagande

Kommentar

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Styra och följa upp
utifrån kvalitet,

En databas har tagits fram i
samarbetet med Brigham and
Womens Hospital, Boston och
fortsätter att utvecklas och

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

produktion och
ekonomi.

utbildas kring 2018.
Upphandling av IT-stöd för
planering och styrning av
produktion pågår. Projekt och
projektledare på plats.
Förhandlingar med IT-leverantör
pågår.
En enklare modell för KPP inom
primärvård har tagits fram för att
kunna följa kostnader över hela
sjukvårdssystemet i Halland. Nytt
IT-system för KPP implementeras
under 2017 med bättre möjligheter
till spårbarhet från kostnad per
vårdkontakt till kostnad i bokföring.
Kapacitet beaktas. Kalkyl för total
och marginalkostnader för
personal i projekt har uppdaterats.
Planeringsprocess och
budgetering anpassas till principer
i Hälso- och sjukvårdsstrategin.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Minska
kostnadsutvecklingstakten för hela hälsooch sjukvården.

Följa upp och planera
ekonomin utifrån
flöden.

Arbete påbörjat för att docka in
mot den nya etablerade nationella
kunskapsstyrningen och nationella
kliniska kunskapsstöd. Samtal
med Västra och Södra regionen
vg samverkan initieras under
våren 2017
En databas för att följa volymer
och kostnader genom hela
sjukvårdssystemet i Halland är
utvecklad som en del av Region
Hallands samarbete med
Brighman & Womens Hospital i
Boston Det finns ett antal
utbildade användare på
Regionkontoret och i
sjukvårdsförvaltningarna. Ger
bättre möjligheter att definiera,
följa och analysera vårdkontakter
och kostnader för
sjukdomsområden/patientgrupper
över tid.
Idag finns vårdkontakter
2010-2016 samt vårdkontakter
med tillhörande kostnader
2015-2016. 2017 års information
läggs in i början av 2018. Vidare
utbildningar planeras under första
halvåret 2018.

Följa upp, återkoppla
och öppet redovisa
gemensamma

Aktiviteter pågår.

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

nyckelindikatorer.
Åstadkomma rationella
och transparanta
investeringsprocesser
med tydliga roller

Arbete pågår.

2.4.4 Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna.
Status

Åtagande

Kommentar

Arbeta strategiskt med
utbildning och
kompetensutveckling
utifrån nuvarande och
framtida
kompetensbehov.

Kompetensutvecklingsuppdraget
och dess roller har förtydligats där
HR har huvudansvaret och FoU
agerar pedagogisk expert vid
avrop. Detta förväntas bidra till en
optimering av
komptensutvecklingen inom
Region Halland, och möjliggöra att
det strategiska arbetet med
utbildningsdelarna knyts samman
till uppdraget.

Säkerställa verktyg
och processer för
effektiv
kompetensutveckling,
bland annat digitala
utbildningsstöd och
kliniska träningscentra.

Pågående arbete, där vi förtydligat
kompetensutvecklingsuppdraget
som nu ligger på HR. FoU agerar
framöver som experter på
pedagogik vid avrop.

Säkerställa goda
förutsättningar för
kvalitet på kliniska
utbildningsplatser.

Under året har bland annat
ramavtal med Sahlgrenska
Akademin avseende
läkarstudenter förnyats. Nytt avtal
har slutits med Universitetet i Lund
för att börja ta emot
läkarstudenter, start vårterminen
2018. Avtal upprättat med
Högskolan i Halmstad, Varberg
och Kungsbacka kommun för att
starta en Forskarskola för
sjuksköterskor våren 2018, med
avsikt att stärka den akademiska
miljön vid Campus Varberg.

Skapa goda
förutsättningar för
patientnära forskning
så att forskning
integreras i det
löpande arbetet och
bidrar till
verksamhetsutveckling

Under året har olika initiativ för att
skapa goda förutsättningarna för
klinisk forskning genomförts.
Bland att har ett stort antal
dialogmöten med olika
verksamheter genomförts dvs en
behovsinventering.
Som en följd av detta har FoU
stöttat förvaltningen för Psykiatrin i
Region Halland att stärka det
interna FoU arbetet. Därtill har ett
förberedande arbete tillsammans
med Hallands sjukhus genomförts

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar
för att kunna optimera arbetet med
att genomföra kliniska studier i
Halland.
FoU-rådet har också blivit en
tydligare arena för att förstärka
förutsättningarna för bland annat
den patientnära forskningen.
Arbetet är etablerat med ordnat
införande av ny kunskap och dess
ev utmönstring enligt
kunskapsstyrningsstrukturen.

Arbeta aktivt med
ordnat införande av ny
kunskap och
innovationer samt med
ordnat utmönstrande
av förlegade
arbetssätt.

Ett arbete pågår för en struktur
kring ordnat införande av
Läkemedel i en regiongemensam
sammansatt grupp med ekonomi
(förvaltningscontrollers och RK
ekonomi)
Förberedelser pågår för nationellt
ordnat införande i den regionala
kunskapsstyrningsstrukturen för
Medicintekniska strukturer.
Arbete pågår med utveckling av
det ordnade införande vg
revidering av organisation, mallar,
uppbyggnad av webbsida för
transparens och kommunikation.
Arbete är också påbörjat för
etablering till statlig styrning
genom etablering till nationell
kunskapsstyrningsmodell och till
Kunskapsbaserad och jämlik vård

Arbeta för att attrahera
kliniska studier, bland
annat genom att skapa
en tydlig ingång.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Samverka kring
forskning, utbildning
och innovationer,
bland annat med
högskola, universitet,
företag och

Pågående arbete med att bland
annat skapa förutsättningar för att
ta "Kliniska studier"
(regeringsuppdrag) till nästa nivå i
etableringen. Fördjupat samarbete
inlett med Hallands sjukhus för att
stödja förvaltningens optimering i
hanteringen av kliniska studier.
Trots knappa resurser för
uppdraget, har dock aktiviteter för
att stimulera till ett arbete med
kliniska studier genomförts, men
något resultat har inte kunnat
avläsas ännu, förväntas kunna
ske under 2018.
Under året har ett stor arbete
genomförts för att lägga en
struktur för samverkan med
Högskolan i Halmstad som är en
viktig samverkanspartner.
Detta blir även till hjälp i regionens
fortsatta arbete inom
Hälsoinnovation, vilket kräver

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

kommuner.

tydliga roller i samverkan med
andra aktörer som exempelvis
företag och kommuner.

Aktiviteter

Ökade samverkan har skett mot
bland annat Högskolan i Halmstad
(Forskarskolan i Varberg) och
Universitetet i Lund
(läkarstudenter våren 2018).
Vår samverkan med de regionala
noderna för kliniska studier har
också fördjupats, såväl med
Gothia Forum och Södra noden.
I vår samverkan med Brigham and
Womens Hospital i Boston så
skedde ett "omtag" under hösten
2017 på grund av oklarheter
gällande legalitetsdelar i projektet.
Detta har försenat projektet och
dess leveranser. Under året har
dock leveranser skett avseende
utpekade möjliga piloter i Region
Hallands
verksamhetsutvecklingsresa för
att kunna förbättra hälso- och
sjukvård. Även forskningsområden
har kunnat identifieras.

2.4.5 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med
patienten och närstående.
Status

Åtagande

Kommentar

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Gemensamt
vidareutveckla vården
inom kommunala
boenden och i hemmet.

För att öka kvaliteten och säkra
en sammanhållen vård för
invånarna pågår ett flertal
arbeten i samverkan med de
halländska kommunerna. En av
dessa är den nya riktlinjen för
Trygg och effektiv utskrivning
som nu är under införande. I
arbetet ingår även införande och
utveckling av ett IT/digitalt
informationsöverföringsstöd,
Lifecare, för att säkra en god
kommunikation mellan olika
huvudmän i samband med
Samordnad Individuell
Vårdplanering.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Säkerställa en
sammanhållen vård,
bland annat genom att
systematiskt använda
Samordnad individuell
plan (SIP) för alla åldrar.

För att öka kvaliteten och säkra
en sammanhållen vård för
invånarna pågår ett flertal
arbeten i samverkan med de
halländska kommunerna.
En av dessa är den nya riktlinjen
för Trygg och effektiv utskrivning

Aktiviteter

45(47)

Status

Åtagande

Kommentar
som nu är under införande. I
arbetet ingår även införande och
utveckling av ett IT/digitalt
informationsöverföringsstöd,
Lifecare, för att säkra en god
vård för patient och närstående
samt god kommunikation mellan
olika huvudmän i samband med
Samordnad Individuell
Vårdplanering.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Utveckla nya arbetssätt
för samverkan utifrån
specifika gruppers
behov, bland annat för
att främja barn och
ungas hälsa.

Inom arbetet med utvecklad
samverkan har flertal
utvecklingsområden
uppmärksammats och
identifierats och aktiviteter
startats. En del arbeten har även
påbörjats inom t ex
hälsoundersökningar,
hälsokonsultationer, barn som
anhöriga, stödja nyfödda
prematurbarn vid hemgång och
samordna övergång av
förskolebarn till skolhälsovården.
Under året har även en ny
struktur och arbetssätt införts
inom ramen för samverkan inom
socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård.

PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017.
Skapa förutsättningar för
en effektiv och
ömsesidig
kommunikation mellan
aktörer för att möta
behoven hos invånare.

I arbetet sker en utveckling av
gemensamt digitala stöd,
dessutom sker för att säkra
digital informationsöverföring
mellan olika huvudmän en
noggrann laglighetsprövning för
att tydliggöra förutsättningarna
och möjligheter för
utvecklingsarbetet.
Under året har även en ny
struktur och arbetssätt införts
inom ramen för samverkan inom
socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård.
Strategiskt arbetat enligt
kunskapsstyrningsstrukturen i
samverkan med interna och
externa partners pågår.

Tillsammans utveckla
och sprida generella och
riktade hälsofrämjande
insatser.

Hälsoinriktade insatser pågår
ca 40 projekt. Ett arbete för
lärandeseminarier förbereds
inför 2018.
Förberedelse inför hälsosamtal
för 40 åringar sker under HT i
samverkan med Närsjukvården i
offentlig och privat regi.

Aktiviteter
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Status

Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Samverkan och arbete med
enkäten Hälsa på lika villkor
pågår
PRIORITERAT
ÅTAGANDE 2017:
Fortlöpande
vidareutveckla hälsooch
sjukvårdsorganisationen
på alla nivåer.

Implementera Hälso- och
sjukvårdsstrategin utifrån bl. a.
nya hälso- och
sjukvårdsorganisationen och
utveckling av beställardialogerna

2.5 Budgetramen ska hållas
2.5.1 Budgetramen ska hållas
Status

Åtagande

Kommentar

Regionkontoret ska
utarbeta förslag till en
inköps- och
upphandlingspolicy för
antagande under 2017.

Inköpspolicy med medföljande
riktlinjer är utarbetad och
antagen. Arbete pågår med
implementeringen.

Driva utvecklingen av
e-handel (tillsammans
med upphandling)

Arbetet fortskrider i bra tempo
tillsammans med projektledare
och upphandlingsfunktion. Ett
förslag på hur vi går vidare i
utvecklingen av e-handel
kommer att vara klart kring
årsskiftet 2017/2018. Därefter
går förslaget in i beslutsprocess
och fortsättningen av införandet
startas.

Aktiviteter

2.6 Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv
arbetsgivare
2.6.1 Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare
Status

Åtagande

Kommentar

Fortsätta genomförandet
av det nya
chefsuppdraget

Under 2017 har arbetet fortsatt
med implementera
chefsuppdraget med fokus på att
stärka chefers och
organisationens förmåga att leda
förändringar. Pilot i att utbilda
ledningsgrupper och
stödfunktioner i
förändringsledning har
genomförts och lärdomar av
denna kommer att tas med i de
fortsatta
kompetensutvecklingsinsatserna

Aktiviteter
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2.7 åtagande utöver målområden och mål
2.7.1 åtagande utöver målområden och mål
Status

Åtagande

Kommentar

Fortsätta utveckla
arbetsformerna i
Regionstyrelsen och i
utskotten

I juni implementerades ett nytt
mötesadministrativt system vilket
på sikt kommer att innebära en
rationellare beslutshantering
men också en större rättsäkerhet
i handläggning och beslut.

Påbörja arbetet med
framtagandet av ny RUS

Arbetet med framtagandet av ny
RUS intensifierades under
hösten. Tids- och projektplan är
framtagen och
projektledningsorganisation är
satt.

Påbörja arbetet med
översyn och förnyelse
av Tillväxtstrategin

En översyn och komplettering
gjordes under hösten 2015.
Arbetet med en ny översyn har
inletts under hösten 2016 vad
gäller ekologisk hållbarhet. Ett
förslag till komplettering är i
skrivande stund under beredning
inför ett politiskt beslut under
hösten 2017. Arbetet med en
kommande förnyelse har inletts.

Stötta arbetet med
utvärdering av den
politiska organisationen

Regionkontoret stöttar den
politiska
organisationskommitténs arbete.
Två mätningar av Region
Hallands varumärke har gjorts
under året, en bland invånare
och en bland medarbetare.
Resultat har kommunicerats i
Regionstyrelsen.

Varmärkesarbete

En analys av RUS,
Tillväxtstrategin och Hälso- och
sjukvårdsstrategin beskriver vår
varumärkespositionering och det
finns ett utkast till
varumärkesplattform samt
fortsatt arbete med den utifrån
Region Hallands bedömda
position.

Aktiviteter

