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1 Projekt Regionkontoret
Symbolerna betyder
= Farhåga finns angående tidplan eller utfall
= Följer inte planeringen
= avslutat projekt
1.1 Hög attraktivitet
Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Hållbart resande i
väst

Projektägare: Västra
Götalandsregionen
RH finansiering 1 050 000 kr

2020-08-31

Funkislotsen Kunskap Tur o
Retur

Projektägare: Föreningshuset
husknuten
RH finansiering: 700 000

2019-12-31

Projektet Funkislotsen handlar
om att skapa en
informationsplattform för
frågor, hjälp och hänvisning på
webben för funktionsnedsatta.
Projektet fortlöper men med
fördröjningar i tidsplanen, vilket
gör att slutdatum har flyttats
från december 2018 till
december 2019.

Hälsa på lika
villkor 2018, RU's
del av studien

Projektägare: Region Halland
RH finansiering: 500 000

2019-12-31

Arbetet med
befolkningsstudien Hälsa på
lika villkor har under 2018
genomförts enligt plan.

Kompetensutveck
ling för
skolpersonal,
RUC

Ägare: Högskolan i Halmstad
RH finansiering 200 000 kr

2020-12-31

Region Halland deltar i det
regionala arbetet med att
stödja kompetensutveckling för
skolans personal. Regionalt
utvecklingscentrum (RUC) och
dess samråd är ett regionalt
organ för att samordna
insatser. I Samrådet deltar
Region Halland och bidrar
både ekonomiskt och med
kompetens. 2018 genomförde
RUC flera insatser bl.a. kring
språkutveckling och matematik
i förskolan.

Bästa samverkan
2018-2021

Projektägare: Hallands
bildningsförbund, RS170176
RH finansiering: 800 000 kr

2018-12-31

Arbetet med Bästa samverkan
fortlöper enligt avtal med
Hallands bildningsförbund.
Förslag på överenskommelse
mellan Region Halland och
idéburna organisationer har
tagits fram och planeras
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar
färdigställas och undertecknas
under våren 2019. Under året
har arbetet även innefattat en
inledande dialog om
kommande Regional
utvecklingsstrategi.

1.2

Bästa samverkan
2018-2021

Projektägare: Hallands
bildningsförbund, RS170176
RH finansiering: 800 000 kr

2018-12-31

Utredning av
Region Hallands
skogsinnehav

Skogen som resurs för
uppbyggnad av infrastruktur
för forskning och utveckling av
ekosystemtjänster såsom
koldioxidlagring. Andra
exempel är timmer, växtfiber,
vilt, bär, rekreation och
boendemiljö.

2018-12-31

Hållbara Halland

Ägare: EMC
RH finansiering: 700 000 kr.

2018-12-31

Energiomställning
scheckar 2017

Ägare: Region Halland
RH finansiering: 700 000 kr

2018-12-31

Cirkulära
Projektägare: Region Halland
affärsmodeller i
RH finansiering: 600 000
fordonsbranschen

2018-12-31

Forskningsstation
en Bolmen

2018-12-31

Projektägare:
RH finansiering: 500 000

Stark konkurrenskraft
Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Affärsutvecklingsproc
esser för företag med
tillväxtpotential

Projektägare: Connect
RH Finansiering 900 000 kr

2018-12-31

Affärsutvecklingsproc
esser för företag med
tillväxtpotential

Projektägare: Connect
RH Finansiering 900 000 kr

2018-12-31

Affärsutvecklingsproc
esser för företag med
tillväxtpotential

Projektägare: Connect
RH Finansiering 900 000 kr

2018-12-31

Både Connect och Almi har
drivit
affärsutvecklingsprogram
under året. Båda
programmen har uppnått de
mål som satts upp.

Utvecklingscheckar

Ägare: Region Halland
RH finansiering 12 500 000 kr

2019-12-31

Utvecklingscheckarna är
efterfrågade och bidrar till
tillväxt i företagen.
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Timbanken
2017-2020

Ägare: Region Halland
RH finansiering 10 000 000 kr

2020-12-31

Timbanken pågår och
fungerar väl. Samverkan
mellan kommunerna och
RH är god och
uppföljningen i systemet
fungerar väl. Kunskapen om
företagens behov ökar
genom Timbankens
uppföljningssystem.

Kommunikation det
generella
företagsstödsystemet

Projektägare: Region Halland
RH finansiering 100 000 kr

2018-12-31

CSR Västsverige
2018-2019

Ägare: CSR Västsverige
RH finansiering: 400 000 kr

2018-12-31

Fortsatt uppstart och
breddning av Öppna
företag i Halland 2018

Ägare : Öppna Företag
RH finansiering: 355 000 kr

2018-12-31

Förstudie Smart
industri i regionerna

Projektägare: IUC
RH finansiering: 139 000 kr

2018-12-31

Digitaliseringslyftet i
Halland

Projektägare: IUC
RH finansiering 240 000 kr

2018-12-31

Smart industri 19-20

Projektägare: IUC
RH finansiering 3 829 000 kr

2020-12-31

Förnybara former i
Hälso- och
sjukvården

Projektägare: Region Halland
RH finansiering 250 000 kr

2019-01-01

Kommunikationsplattf
orn Bioekonomi 17-20

Ägare: Västernorrland
RH finansiering 150 000 kr

2019-12-31

Måltid Sverige

Ägare: Sveriges
Forskningsinstitut SP
RH finansiering: 375 000 kr

2018-12-31

Stipendier Arena
Grön tillväxt

Projektägare: Region Halland
och Högskolan Halmstad
RH finansiering: 30 000 kr

2018-10-31

Internationell
marknadsföring av
Kattegattleden

Ägare: Region Halland
RH finansiering 200 000 kr

2018-12-31

Skördetider i Halland
- nya vägar för
måltidsturism

Ägare: Länsstyrelsen
RH finansiering: 90 000 kr

2018-12-31

Måltidsturism, ingår i
Visit Sweden
exportprogram 17-20

Ägare: Visit Sweden
RH finansiering: 310 000 kr

2018-12-31

Evenemangsbaserad
destinationsutveckling

Upphandlade parter
RH finansiering 885 000 kr

2018-12-31
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Halländsk
skaffeributik

Projektägare
RH finansiering

2018-12-31

FoU-checkar
2016 - 2018

Ägare: Region Halland
RH finansiering 4 532 206 kr

2019-05-31

Tillskapande av
tjänsteutvecklingscent
rum sydväst

Projektägare: TEK
RH finansiering 635 000 kr

2018-04-30

Ung Företagsamhet

Projektägare: UF i Halland
RH finansiering 456 175 kr

2019-06-30

Projektet löper enligt plan.
Ung företagsamhets egna
utvärderingar visar goda
resultat.

Kompetensmässa

Projektägare:
Arbetsförmedlingen
RH Finansiering 150 000 kr

2018-12-31

Regional kompetensmässa
genomförd i samverkan
med kommunerna på
initiativ av
Arbetsförmedlingen, som ett
svar på behov som lyftes
vid Ästad forum i januari
2018. Kompetensmässan
genomfördes i Falkenberg
och lockade många
besökare.

Nya Vuxportalen

Projektägare: Region Halland
RH finansiering 300 000 kr

2019-06-30

Framtidens digitala
lärande 18-20

Projektägare: Högskolan i
Halmstad
RH Finansiering 3 202 152 kr

2020-12-31

Medverka i
framtagandet av
OECD-rapporten
Megaregion Western
Scandinavia

Ägare: Region Halland
RH finansiering 400 000 kr

2018-05-31

Internationaliseringsp
rogram i Halland

Projektägare: Västsvenska
Handelskammaren
RH finansiering

2018-12-31

Exportprogram 18-20

Projektägare: Västsvenska
handelskammaren
RH finansiering 2 420 240 kr

2020-12-31

Urban summer
festival, Coastal
Living, Tågdagarna,
Halifornia
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1.3

Fler i arbete
Projekt

Beskrivning

Språkstart Halland –
Nyanländ

Slutdatum

Kommentar

2018-10-31

Satsningen är genomförd och
avslutad.

Tillsammans
Östergård och
Söndrum

Projektägare: Halmstad
kommun,
RH Finansiering 338
440 kr

2018-12-31

Projektet genomfördes enligt
plan och är nu avslutat.

RUC

Projektägare: Region
Halland
RH finansiering 200
000 kr

2018-12-31

Kompetensutveckling av
pedagoger i Halland. Årets
utbildningar är genomförda
enligt överenskommelse.

Deltagande i kurs
"From Great to
excellent"

Projektägare: Högskolan
Halmstad
RH finansiering
200 000 kr

2018-12-31

Arbetet med From great to
excellent löper på enligt plan.

Välmående ger
resultat (Social
hållbarhet 2017)

Ägare: Region Halland
RH finansiering
1 440 000 kr

2018-12-31

Satsningen Välmående ger
resultat har under 2017-2018
haft en förstärkning i form av
extra personella resurser i syfte
att bygga en struktur för fortsatt
arbete. Utbildningar av
processledare har skett i
samtliga kommuner och
involverat verksamheter inom
förskola, grundskola och
gymnasium. Via utbildningen av
30 processledare har 600
pedagoger och 4000 barn tagit
del av satsningen.
Utvärderingsarbete är påbörjat i
samverkan med Högskolan i
Halmstad som genomför en
kvantitativ och kvalitativ analys
av processledarutbildningen och
dess effekter på kort sikt.
Utvärderingens första resultat
tyder på att satsningen är
framgångsrik och att de
deltagande verksamheterna
upplever att utbildningen gett
positiva avtryck för både
skolpersonal och elever.

Ung Drive brett
nätvärkande

Projektägare: Hylte
Kommun
RH finansiering:
156 000/ år,
totalt 312 000 kr.

2019-12-01

Ung Drive är en
sommarentreprenörskolan för
ungdomar av olika bakgrund:
både flyktingar och
svenskfödda. Arbetet har löpt på
enligt plan.
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Teknikcollege långsiktig lösning

Ägare Halmstad
kommun
RH finansiering
580 000 kr

2019-12-31

Arbetet för att hitta en långsiktig
finansieringsmodell för
Teknikcollege i Halland har löpt
på. Dialog har förts mellan
intressenter från näringsliv,
kommuner och Region Halland
kring modell och finansiering av
fortsatt arbete.

Teknikcollege långsiktig lösning

Ägare Halmstad
kommun
RH finansiering 580
000 kr

2019-12-31

Näktergalen
Särskilt stöd till
Arbetsintegrerade
sociala företag
(ASF) 2017-2019

1.4

Projektägare:
Coompanion
RH finansiering
1 500 000 kr

2018-12-31

Projektet avslutades hösten
2018.

2018-12-31

Coompanion arbetar på Region
Hallands uppdrag med stöd till
Arbetsintegrerade sociala
företag. Arbetet löper enligt
plan.

Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
Projekt

Slutdatum

Kommentar

Hälsofrämjande
BVC

2018-03-30

Projektet klart och
avrapporterat till HSU

Bästa
livsplatsen för
barn oavsett
storlek

2019-12-31

Kultur på recept

2019-03-30

Samordna och
strategiskt
utveckla hälsoorienterade
insatser

2018-12-31

Hälsofrämjande
insatser för barn
i ett socioekonomiskt
utsatt område

Beskrivning

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 karies.

2018-05-31

Projekt klart och
utvärderat. Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

2018-12-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019.

2018-12-01

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019.

Projekttid: 2 år.
Utveckla, genomföra och utvärdera
riktade insatser för mer jämlik hälsa
Hälsa Laholm,
Vårdcentralen
Laholm

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

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.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade hälsofrämjande
insatser
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Gruppverksamh
et 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.
Övergripande mål: främja fysisk och
psykisk hälsa med fokus på sexuell
och reproduktiv hälsa samt
rättigheter hos unga killar.
Projekttid: 18 månader.

2018-12-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019.

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
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

2018-03-31

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/undervisningsmaterial

2018-12-01

Projekt klart och
utvärderat. Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

2018-06-30

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

2018-12-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

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
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

Astma/kolmottagningar
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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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

2018-03-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

2018-09-30

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

2018-03-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och

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 utvärdera
riktade insatser för mer jämlik hälsa

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

Gruppverksamh
et för ungdomar

Ansvarig: Ungdomsmottagningen
Kungsbacka
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Projekt

Beskrivning

med lindrig
psykisk ohälsa

Beviljade medel:173 982 kr
Målgrupp: Ungdomar mellan 16-23
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
stressrelaterade problem, förbättra
mående och livskvalité samt ökad
självkännedom.
Projekttid: 18 månader.

Slutdatum

Kommentar
rapportering sker våren
2019

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.

2018-05-31

Projekt klart och
utvärderat. Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516

2018-11-30

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

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 inom
närsjukvården med fokus på
hälsoedukation i grupp inriktad på
både primär- och
sekundärprevention.
Övergripande mål: förbättrat och mer

13(14)

Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

2018-12-31

Projekt klart och
utvärderat. Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516

2019-12-31

Projekt ej påbörjats. Medel
till resultatet

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
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.
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. Hållningsintruktioner,
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.
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

Åtgärda hälsoproblem genom
information om rörelseapparaten,
förebyggande arbete och 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

2019-05-31

Pågår.

Jämlik hälsa för
asylsökande
barn 0-6 år

Ansvarig: Vårdcentralen Oskarström
Beviljade medel: 350 000 kr
Målgrupp: Asylsökande barn 0-6 år
Projektbeskrivning: Uppsökande
verksamhet med BVC-sjuksköterska
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

2018-12-31

Projekt klart och
utvärderat. Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516

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

2018-12-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

genom att utveckla koncept 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
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

2018-11-30

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

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.
Syfte och mål: Skapa modell för
ökad samverkan och kommunikation
över organisationsgränser (vård,

2018-12-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

skola, kommun och föreningsliv) i
Laholm. Öka patientens förmåga till
delaktighet i sin vård. Ökad kunskap
om effekten av hälsosamma val.
Projekttid: 16 månader
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.
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

2018-03-31

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

Gruppträning för
barn/unga med
fetma

Ansvarig: Sjukgymnastiken Hallands
sjukhus Varberg
Målgrupp: Barn och ungdomar 12‐18
år som är med i obesitasteamet eller
står på kö på väg in i teamet.
Projektbeskrivning: Individuella
besök med mätningar, skattningar
samt uppföljning hos sjukgymnast
vid start, halvtid och avslut. Under
hela projektets gång erbjuds
anpassad gruppträning både i
bassäng och på land ledd och
utformad av fysioterapeut.
Syfte och mål: Att ge målgruppen
möjlighet att utöva fysisk aktivitet på
anpassad nivå och med kontinuitet.
Att genom gruppträning med fokus
på rörelseglädje öka självkänsla,
kroppsmedvetenhet och höja
livskvalitén samt öka den dagliga
fysiska aktiviteten.
Projekttid: 9 månader

2018-12-31

Projekt klart och
utvärderat.Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516

Livsstilsgrupp
på Vårdcentral

Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem
Målgrupp: Personer i alla åldrar som
befinner sig i en utsatt situation till
följd av sin livsstil där sjukdom,
utbildningsnivå eller härkomst kan
utgöra grund för deltagande i
projektet.
Projektbeskrivning: Livsstilsprogram
med gruppträffar under 8 veckor
med föreläsningar och fysisk

2019-03-31

Pågår.
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Projekt

Beskrivning

Slutdatum

Kommentar

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
depressionsbeh
andling för barnoch ungdomar
på BUP

Ansvarig: BUP Falkenberg
Ansökta medel: 399 800 kr
Målgrupp: Barn/unga mellan 13-16
år med depressionsdiagnos och
pågående behandling på BUP
Projektbeskrivning:
Gruppverksamhet varannan vecka i
samarbete med Grön Hälsa &
Rehab. BUP:s behandlare
medverkar i aktiviteterna. Sedvanlig
depressionsbehandling pågår
parallellt med insatserna enligt den
vårdplan som upprättats, möjligen
med något glesare intervaller mellan
besöken på mottagningen än
vanligtvis.
Syfte och mål: Att undersöka om
användandet av djur- och
naturunderstödda och
trädgårdsterapeutiska insatser som
en del av depressionsbehandlingar
kan medverka till positiva
behandlingsutfall för barn och
ungdomar med depressionsdiagnos.
Projekttid: 1 år

2018-09-01

Avslutas dec 2018.
Uppföljning och
rapportering sker våren
2019

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.
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

2018-03-31

Projekt klart och
utvärderat.Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516
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Beskrivning

Slutdatum
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2018-03-31

Projekt klart och
utvärderat.Se Rapport
Hälsoinriktade insatser i
Hälso- och sjukvården delrapportering avslutade projekt
RS140516

Utveckla, genomföra och utvärdera
riktade insatser för mer jämlik hälsa
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.
Tillsammans utveckla och sprida
generella och riktade hälsofrämjande
insatser

1.5

Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används
Projekt
Införa webbtidbok

Beskrivning

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar

