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1

Projekt Regionkontoret

Symbolerna betyder:
= pågeående
= Farhåga finns angående tidplan eller utfall
= Följer inte planeringen
= avslutat projekt

1.1 Bidra till att möta fler behov nära patienten
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Genomför resultatet av
läkemedelsgenomlysning
en

2019-12-20

RK koordinerar och ansvarar,
samverkar med HS, NSVH, ADH
och PSH.

Sex av tio delprojekt har uppnått
sina effektmål. Delprojekt
Rekvisition av läkemedel i
primärvård är pausat tills
förutsättningar finns för att kunna
realisera effektmålet. Delprojekt
Cytostatika uppföljning och
prognosarbete är försenat då
projektet påverkas av integrering
och nyttjande av systemstöd
cytomodul. Delprojekt Data för
uppföljning och prognos/
Läkemedelsdata i datalager BO
fortlöper.

1.2 Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Ta fram underlag som
möjliggör konkretisering
av hur det skulle kunna
vara relevant att samla
den specialiserade
vården

2019-12-31

Ingick i den regiongemensamma
verksamhetsplanen 2018.

Projekt från hälso- och
sjukvårdsstrategin och är ännu
inte startat. Hur detta uppdrag
kommer att utformas är uppe för
diskussion inför beslut under
hösten.

RK koordinerar och ansvarar i
samverkan med HS, NSVH, PSH,
ADH och RGS.

1.3 Främja nya, effektivare sätt för patienten att vara i kontakt med
hälso- och sjukvården
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Planera och förbereda
"första linjens vård"
tillsammans med
vårdförvaltningarna

2019-12-31
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Beskrivning
Första linjens vård ska ge en
nationell väg för digital vård.

Kommentar
Region Halland vill att Första
linjens vård ska kunna samspela
med regionala satsningar.
Beslutsunderlag om staten ska
medfinansiera de nationella
satsningarna bereds i LGHS med
flera ledningsgrupper.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Stötta införandet i
förvaltningarna i
implementeringen av
stöd och
behandlingsplattformen
(tex KBT via internet). Ta
fram en plan för
fortsättningen.

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
Närsjukvården befinner sig ännu i
förberedelsefasen.

1.4 Hälsoinriktade insatser
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Astma/kol-mottagningar
och införande av LVR,
Vårdcentralen Halland

2018-12-31

Ansvarig: Vårdcentralen Halland,
Beviljade medel: 100 000 kr
Projektbeskrivning: Genomföra
analys av enhetsstrukturen, införa
LVR (luftvägsregister) och följa
upp/utvärdera insatserna.

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.

Bästa livsplatsen för barn
oavsett storlek

2019-12-31

Egenvårdskola för
nyblivna föräldrar

2018-03-31

Ansvarig: Vårdcentralen Tvååker
Beviljade medel: 850 000 kr
Projektbeskrivning: Utöka
befintligt BVC-program med
egenvårdsskola..

Projektet syftade till att Stärka
föräldraskapet och skapa
tillgänglighet till vårdcentralens
olika professioner via
föreläsningar, frågestunder och
gruppverksamhet. Projektet
genomfördes inte och beviljade
medel betalades inte ut (har
redovisats i HSU).

Fysisk träning vid
depression hos
tonåringar

2018-09-30

Ansvarig: Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken
Beviljade medel: 150 000 kr
Projektbeskrivning: Testa
modell där målgruppen genomgår
14 veckors intensiv fysisk träning
med målet att fortsätta motionera
regelbundet.

Projektet har avslutats.
Redovisning i HSU våren 2020.

Förebyggande hälsa vid
medfött hjärtfel

2019-05-31

Ansvarig: Hjärtmottagningen
Hallands sjukhus Kungsbacka.
Beviljade medel: 417 000 kr
Projektbeskrivning: Alla vuxna
med medfött hjärtfel ska erbjudas
läkarbedömning inklusive
specialiserat omhändertagande
och rådgivning inför graviditet och
gällande fysisk aktivitet och
förebyggande tandhälsa.

Projektet har avslutats.
Redovisning i HSU våren 2020.

Gruppverksamhet för
killar

2018-12-31

Ansvarig: Ungdomsmottagningen i Varberg
Beviljade medel: 137 864 kr
Projektbeskrivning: Ett
pilotprojekt som startar upp
gruppverksamhet för målgruppen
och synliggöra killarnas behov på
ungdoms-mottagningen.

Projektet redovisades i HSU i juni
2019. Projektet fullföljdes inte, och
beviljade medel förbrukades inte.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Gruppverksamhet för
ungdomar med lindrig
psykisk ohälsa

2018-03-31

Ansvarig: Ungdomsmottagningen Kungsbacka
Beviljade medel:
173 982 kr
Projektbeskrivning:
Gruppverksamhet för personer i
ålders-gruppen med lindrig
psykisk ohälsa.
Gruppverksamheten ska vara
strukturerad, och grunda sig på
kognitiv beteende-terapi samt
omfatta mindfulness och
självstärkande övningar.

Projektet redovisades i HSU i juni
2019.

Hälsa Laholm,
Vårdcentralen Laholm

2018-12-31

Ansvarig: Vårdcentralen Laholm
Beviljade medel: 420 000 kr
Projektbeskrivning: kartläggning
av hälsostatus,
bedömningssamtal psykisk
ohälsa, fördjupade samtal om
levnadsvanor, fysisk aktivitet samt
vardagsrevision med hjälp av
arbetsterapeut.

Projektet har avslutats.
Redovisning i HSU våren 2020.

Hälsorum och hälsolyftet

2018-12-01

Ansvarig: Veddige vårdcentral
Beviljade medel: 171 500 kr
Projektbeskrivning: skapa ett
hälsorum för patienter och utbilda
personal i metoden Hälsolyftet.

Projektet har avslutats.
Redovisning i HSU våren 2020.

Kartläggning och
åtgärder för personer
med synnedsättning

2019-12-31

Ansvarig: Syncentralen.
Beviljade medel: 438 580 kr
Projektbeskrivning: Kartläggning
och analys av hälsostatus av
deltagarna i målgruppen. Hållningsintruktioner, balans, och
hållnings- korrigerande övningar i
kombination med
kroppskännedom och
avslappningsövningar.

Projektet genomfördes inte och
beviljade medel betaldes inte ut.
Projektet har redovisats för HSU.

Koordination för psykisk
hälsa

2018-12-31

Ansvarig: Helsa Vårdcentral
Glänninge
Beviljade medel: 650 000 kr
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.

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.

Kunskapslyft för jämlik
hälsa i Hylte kommun

2018-12-31

Ansvarig: Vårdcentralen
Hyltebruk och Vårdcentralen
Torup
Beviljade medel: 370 000 kr
Projektbeskrivning: Förbättra
mötet och information på olika
språk genom att utveckla koncept
med flerspråkig receptionist och
informationsmaterial. Utveckla

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

triaget för att lotsa patienten till
rätt vårdnivå. Möta målgruppen på
arenor utanför vårdcentralen
genom samarbete med SFI,
bibliotek och arbetsplatser.
Levnadsvanemottagning

2018-11-30

Ansvarig: Vårdcentralen Håsten
Beviljade medel: 300 000 kr
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.

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.

Livsstilsgrupp på
Vårdcentral

2019-03-31

Ansvarig: Vårdcentralen Nyhem
Projektbeskrivning:
Livsstilsprogram med gruppträffar
under 8 veckor med föreläsningar
och fysisk aktivitet.

Projektet har avslutats.
Redovisning till HSU sker först
våren 2020.

Natur- och
djurunderstödda insatser
som del av
depressionsbehandling
för barn- och ungdomar
på BUP

2018-09-01

Ansvarig: BUP Falkenberg
Beviljade medel: 399 800 kr
Projektbeskrivning:
Gruppverksamhet varannan vecka
i samarbete med Grön Hälsa &
Rehab. BUP:s behandlare
medverkar i aktiviteterna.
Sedvanlig depressionsbehandling
pågår parallellt.

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.

Screening med copd-6

2018-03-31

Ansvarig: Vårdcentralen Getinge,
Beviljade medel: 90 000 kr
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.

Projektet har avslutats.
Redovisning i HSU våren 2020.

Sömnskola

2018-06-30

Ansvarig: Vårdcentralen Onsala
Beviljade medel: 108 000 kr
Projektbeskrivning: utarbeta ett
utvecklat och mer riktat upplägg
för sömnskolan i enlighet med
best practice och ny
evidensbaserad kunskap med
verksamma tekniker.

Projektet redovisades för HSU i
juni 2019.

Uppföljning av FaR
(Fysisk aktivitet på
recept) på digital väg

2018-11-30

Ansvarig: Vårdcentralen Håsten
Beviljade medel: 450 000 kr
Projektbeskrivning:
Utbildningsinsatser till personal
samt uppföljning av FaR med
hjälp av aktivitetsarmband (i
samarbete med Moverex) samt en
app i mobilen.

Projektet redovisades i HSU i juni
2019.
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1.5 Skapa en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i
Halland
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Leda och skapa arenor
samt definiera och
beskriva vad det i Region
Halland och de
halländska kommunerna
skulle kunna innebära att
möte fler behov nära
patienten, så att en
gemensam målbild kan
fastställas under året.

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
En utbildning om Nära vård har
genomförts i Kommun- och
regionledningsforum samt
Regionfullmäktige. Vidare har man
genomfört en kartläggning av vad
God och Nära Vård innebär för
olika delar av hälso- och
sjukvårdssystemet i Halland, och
denna kommer att ligga till grund
för den fortsatta inriktningen och
kommande beslut.

1.6 Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Upphandling av
allmänmedicinsk
beredskapsjour

2019-12-13

I samband med detta upphör
vårdcentralernas ansvar för denna
verksamhet och ersättningen lyfts
bort från HOSP:en för att
finansiera den upphandlade
verksamheten

Upphandlingen har avslutats och
tilldelningsbeslut har lämnats till
anbudsgivare. Avtal har ännu inte
tecknats med vinnande
anbudsgivare.

1.7 Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i
hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten
dygnet runt
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Ta fram förslag för
fortsatt utveckling av
läkarmedverkan i
hemmet

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
Regionkontoret har sammankallat
representanter från kommunerna
och närsjukvården för att
samarbeta kring en modell om hur
läkarmedverkan kan inkluderas i
den nära vården.

1.8 Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Samordna och leda
utveckling och leda
förutsättningar för fasta
vårdkontakter

2019-12-31
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Beskrivning

Kommentar
Arbetet samordnas och följs upp
inom överenskommelsen God och
Nära Vård 2019 vars
arbetsinnehåll inkom till Region
Halland i juni 2019. Inom
respektive förvaltning pågår
arbete med att identifiera fast
vårdkontakt. Uppföljning pågår
inför redovisning till SKL i oktober.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Samordna och leda
utvecklingsarbete genom
att ta fram strukturen och
modeller för
patientöverenskommelse
r.

2019-12-31

Arbetet påbörjat och samordnas
inom överenskommelsen God och
Nära Vård 2019

Samordna och leda
utvecklingsarbete och
skapa förutsättningar för
interaktiva patientplaner.

2019-12-31

Interaktiva patientplaner kommer
att integreras i nya Framtidens
vård och informationsstöd.
Inom överenskommelsen
patientkontrakt utvecklingsområde
- Sammanhållen plan pågår
insatser med Min
vårdplan/rehabliteringsplan via
stöd och behandling via nätet.
Region Halland avvaktar den
nationella kunskapsstryningen
inom resp. vårdområde/plan.

Ta fram modeller och
strukturer,
patientinvolvering och
patientmedverkan på
olika nivåer och
vårdnivåer.

2019-12-31

Strukturen för att nå
patientföreningarna via regionala
funktionshinderrådet är utarbetad.
Utvecklingsinsatsen gällande
brukarmedverkan i den regionala
samverkansstrukturen är
påbörjad.

1.9 Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i
Halland
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Samordna och leda
utvecklingsarbete för att
kunskapsstöd i Halland
etableras

2019-12-31

Arbete för att etablera arbetssätt
gällande kunskapsstöd är
pågående.

Samordna och leda
utvecklingsarbete för att
strukturer till de
sjukvårdsregionala
kunskapsstyrningsorgani
sationerna i södra och
västra
sjukvårdsregionerna
etableras.

2019-12-31

Ett förslag till modell för
kunskapsstyrning i Region Halland
är framtaget och presenterat för
Ledningsgrupp Hälso- och
sjukvård. Nya regionala processer
kommer att etableras. Dialog förs
med Södra och Västra
sjukvårdsregionerna gällande
etablering av kunskapsstyrning.
Ett arbete gällande strukturerna
för de regionala vårdriktlinjerna är
påbörjat.

Samordna och leda
utvecklingsarbete för att
uppföljning och analys
etableras i Halland

2019-12-31

Arbete för att etablera arbetssätt
gällande kunskapsstöd är
pågående.

Samordna och leda
utvecklingsarbetet för
stöd för utveckling

2019-12-31

Arbete påbörjas i höst för att
konkretisera kunskapsstyrningsmodell i Region Halland i
samverkan med kommunerna. För
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

etableras i Region
Halland

Kommentar
stöd till modellen ska utbildning
och kompetenshöjande insatser
tas fram för olika roller inom
Hälso- och sjukvård.

1.10 Förbättra hjärtsjukvården
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Samordna
hjärtsjukvårdsprocessen
enligt den regionala
processmodellen

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
Processarbetet med
kartläggningar, analyser och
beskrivningar av verksamheten
fortgår. Årsrapportering enligt
ordinarie plan.

1.11 Stärka det vetenskapliga inflytandet på det systematiska
skolutvecklingsarbetet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt: Deltagande i
kurs "From Great to
excellent"

2019-12-31

Projektägare: Högskolan
Halmstad
Beviljade medel: 200 000 kr

Kurser inom FGTE 2019/20
planeras nu i augusti med start i
oktober. Kurserna har en tydlig
koppling till forskning och
utveckling, utifrån
verksamheternas behov.

Projekt:
Kompetensutvecklingsins
atser i samverkan med
akademin (RUC)

2019-12-31

Projektägare
Beviljade medel: 200.000kr

Beslut har fattats gällande
utvecklingsinsatser 2019 och
dialog har inletts gällande 2020.

1.12 Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och
undervisningssätt i skolan.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Projekt: Ung Drive brett
nätverkande

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
Löper enligt plan. Projektet slutar
december 2019.

1.13 Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt: Teknikcollege långsiktig lösning

2019-06-30

Ägare Halmstad kommun
RH finansiering 580 000 kr

Rapport gällande tidigare projekt
är inlämnat och den ekonomiska
redovisningen pågår. Det projektet
som sker mellan 2019-2022 löper
på enligt projektplan.
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1.14 Utvärdera om det system som finns i Halland för socialt
företagande inom det existerande generella företagsstödet i
Halland är hållbart och effektivt. Föreslå ev. förändringar.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Stödja utvecklingen av
hållbara strukturer för
stöd till socialt
företagande i Halland

2020-12-31

Arbetet pågår enligt plan.
Coompanion har uppdraget att
sköta rådgivningen till
arbetsintegrerade företag och
detta arbete fungerar väl. Samtal

Stödja utvecklingen av
nya modeller och ökad
kunskap kring sociala
innovationer och
samhällsentreprenörskap

2019-12-31

Rekrytering av nya entreprenörer
till projektet pågår och ny
affärsutvecklingscirkel påbörjas
under hösten.

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

2019-12-21

Projektägare: Coompanion
Beviljade medel: 1 500 000 kr

Stödet till arbetsintegrerade
företag genomför Coompanion på
uppdrag av Region Halland.
Arbetet fungerar väl.

1.15 Nationell plan 2018-2029
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Utöka dialog med
Trafikverket om
underhållsplanering

2019-12-31

Utveckla dialogen med
Trafikverket gällande underhåll för
att bevaka att de regionala
intressena beaktas och skapa
möjligheter till samordning mellan
investeringar och
underhållsåtgärder.

En kontinuerlig dialog finns med
Trafikverket i syfte att få god
utväxling av åtgärder i nationell
plan och samordna bl.a. regional
trafikering som berörs av
underhållsinsatser. Även inom
RSS uppmärksammas vikten av
att samordna underhållsplanering
med infrastrukturplanering.

1.16 Samordna, koordinera och leda processer för en
koldioxidneutral ekonomi, hållbar resurshantering,
förnyelsebar energi samt fossilfria transporter.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Hållbar konkurrenskraft i
mobilitetssektorn i
Halland genom cirkulära
affärsmodeller.

2020-04-30

Ägare: Rise riktat mot
mobilitetssektorn i Halland.
Beviljade medel: 1 350 000 kr

Projektet pågår, delredovisning i
TU den 30 april 2019.

Klimatpositiv biokol lokalt produktionssystem
för biokol och vätgas för
ett livskraftigt samhälle

2020-04-30

Projektägare: EMC - Energi- &
MiljöCentrum
Beviljade medel: 260 000 kr

Projektet har precis startats upp.
Vissa aktiviteter i projektet skjuts
något på framtiden, på grund av
byte av projektledare.
Projektresultat och tidplan
beräknas att hålla.

Hållbara Halland

2019-12-31

Projektägare: EMC - Energi- &
MiljöCentrum
Beviljade medel: 700 000 kr

Projektet fortskrider enligt plan,
och flera av de uppstartade
verktygen och verksamheterna,
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projektbeskrivning:
Etablera stödprocess i det
halländska innovationssystemet.
Stärka företags förmåga att:
identifiera relevanta och
väsentliga hållbarhetsfaktorer.
kommunicera hållbarhetsfrågor
i samband med sin årsredovisning
rapporterar på relevanta
hållbarhetsfaktorer.

verkar komma att fortleva efter
projektets slut.

Regionala noder fas 2

2020-06-30

Projektägare: Energimyndigheten
Finansiering från
Energimyndigheten med
2 096 891 kr.
Beviljade medel: ca 2 procent.
Projektet syftar till att främja
energieffektiviseringsarbetet i
mikro-, små- och medelstora
företag.

Projektet fortgår enligt plan.

Region Hallands
energikartläggningscheck

2021-12-31

Projektägare: Region Halland
Beviljade medel: 240 000 kr
Projektet ger mikro-, små- och
medelstora företag ett finansiellt
bidrag för att genomföra
energikartläggning.

Projektet fortskrider enligt plan.

1.17 Främja digitala distanskontakter
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Utvärdera och utveckla
möjligheterna för digitala
vårdmöten

2020-01-31

Ansvarig: RK i samverkan med
HS, NSVH, ADH och PSH.

Regionkontoret har löpande dialog
med vårdförvaltningarna.
Närsjukvården förbereder sig för
att ställa om till ett nytt sätt att
erbjuda distanskontakt. Ett flertal
aktiviteter pågår samt en översyn
av om de tillgänglighetskrav som
finns motsvarar den utveckling
som är önskvärd inom området.

1.18 Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Arbeta med
hälsoinformatik och med
att standardisera och
strukturera
journalinformation

2019-12-31

Som en förberedelse till införande
av RH FVIS ses ett ökat behov av
informatikstöd till verksamheternas förändringsarbete vad gäller
enhetlig journal-dokumentation.

Bygga upp Framtidens
vårdinformationsstöd

2019-12-31

Avvaktar beslut i vägvalet vilket
handlingsalternativ RH kommer att
välja i frågan om FVIS.
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Kommentar
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

inom nuvarande
systemförvaltning
Planera för införandet av
Framtidens
vårdinformationsstöd

2019-12-31

Underlaget planeras vara klart
enligt tidsplan den 15 september
2019.

Samverka med övriga
landsting och regioner
inom arbetet med
införandet av Framtidens
vårdinformationsstöd
(FVIS)

2019-12-31

Pågående arbete som sker i
samverkan med Sussa
regionerna.

Ta fram en plan för hur
pågående regionala
projekt kan stödja
varandra till exempel
inom kunskapsstyrning
och nationell påverkan

2019-12-31

Arbetet fortsätter med förberedelseprocessen. Arbetet kommer att
kunna konkretiseras mer efter att
Region Halland tagit ställning till
fortsatt vägval för FVIS.

1.19 Vidareutveckla det digitala vårdutbudet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Genomföra en kampanj
för att guida invånarna till
att söka vård på olika
vårdnivåer.

2019-12-31

Konkretisera en plan för
1177 för Region Halland idag och utveckling
framåt

2019-12-31

Nulägesanalys av
journalen via nätet och
förberedande arbete för
ett införande i psykiatrin

2019-12-31

Beskrivning

Kommentar
Arbetet är inte påbörjat på grund
av att det behöver linjera med
utvecklingsprocesser inom såväl
nära och sammanhållen vård som
kunskapsstyrning.

Ansvarig: RK i samverkan med
HS, NSVH, ADH och PSH.

Arbetet fortlöper enligt plan och
hålls ihop med Region Hallands
utveckling och riktning för God och
Nära Vård.
Journalen via nätet hos psykiatrin
har gått in i ett långsammare
tempo på grund av oförutsedda
omständigheter..

1.20 Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens
exportmognad.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Exportprogram 20182020

2019-12-31

Projektägare: Västsvenska
handelskammaren
Beviljade medel: 2 420 240 kr

Årets deltagare ger goda
omdömen på samtliga
genomförda insatser. Sju företag
är planerade för en marknadsaktivitet. Det finns en färdig
kommunikationsplan för att
rekrytera företag till nästa års
program, med inplanerade träffar,
tryckt material och uppsökande
verksamhet.
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1.21 Anordnande och deltagande i större strategiska forum.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Förvalta och utveckla
samverkansplattformen
Aktörsrådet

2019-12-31

Företagsstödjande aktörer ex.
Connect, HH, Coompanion.
Bredda aktörsrådet med fler
aktörer. Sprida kunskap och
”nätverka”.

Pågår som planerat

Ta fram förslag på arenor
där politik och näringsliv
kan mötas och utbyta
erfarenheter.

2019-12-31

Koppla till Ästad Forum och
kommunernas mötesplatser och
arenor.

Avstämning i TU den 13 augusti
2019. Förslag att genomföra fler
studiebesök på företag i Halland.

Utveckla samverkan i
strategiska grupper inom
Näringslivschefer,
destinationschefer och
styrgrgupper i projekt

2019-12-31

Ett strukturerat arbete sker i både
näringslivschefsgruppen och i
destinationschefsgruppen.

1.22 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering
inom styrkeområdet Besöksnäring
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

(X)sites Kattegattleden

2019-10-07

Ansvarig: Konstnärscentrum Väst
Beviljade medel: 264.000

Projektet har pågått under
sommaren har lyckats betydligt
bättre med kommunikationen av
de olika konstverken detta år än
föregående år.

ESF projekt Kompetens
Destination Halland

2019-12-31

Projektet pågår enligt plan med
stor framgång. ESF har godkänt
en förlängning av projektet med
ett halvt år.

Evenemangsbaserad
destinationsutveckling
(Urban summer festival,
Coastal Living,
Tågdagarna, Hallifornia,
mfl.)

2019-12-31

De upphandlade evenemangen är
genomförda men ännu inte
utvärderade. Själva processen för
upphandlingen fungerade väl.

Genomföra EU-projektet
Destination Halland 2020
(förlängning inom
affärsutvecklingsdelen)

2019-08-31

RH har erbjudits möjligheten att
förlänga Destination 2020 inom
området affärsutveckling

Projektet är i slutredovisningsfas,
slutrapport från extern utvärderare
kommer den 15 sep 2019.

Kustnära vandringsled markägarfrågor

2019-12-31

Ansvarig: Region Halland
besöksnäring
Beviljade medel: 600.000 kr

Förankringsarbete kring en möjlig
framtida kustnära vandringsled
pågår.

Måltidsturism, ingår i Visit
Sweden exportprogram
17-20

2019-12-31
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Under sommaren har Halland varit
en del av kampanjen "edible
country" som är Visit Swedens
internationella kampanj att visa
upp Sveriges utmärkta naturnära
måltidsmöjligheter.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Samverkan kring
vandringsleden
Hallandsleden

2019-12-31

Region Halland tillsammans med
de 6 halländska kommunerna
bedriver samverkan kring leden.
Kommunerna ansvarar för drift
och skötsel och Region Halland
ansvarar för hemsida, och
ledkartor.

Region Halland samordnar
kommunerna och ansvarar för
hemsida och ledkartor.
Samarbetet fungerar mycket väl.

Samverkansprojektet BI
SYD för utveckling av
omvärldsbevakning,
inkvarteringsstatistik och
ekonomiska mätmetoder
inom besöksnäringen

2019-12-31

Samverkan mellan Tourism in
Skåne, Region Blekinge,
Destination Småland, Region
Kalmar, Smålandsturism, Region
Halland, Visit Östergötland och
Region Värmland. 4 möten/år.

BI Syd är ett samverkansprojekt
mellan Skåne, Halland,
Kronoberg, Blekinge och Kalmar
som syftar till att skapa ökad
kunskap om besöksnäringen. I
projektet genereras övergripande
uppföljning av utvecklingen i
besöksnäringen.

Skördetider i Halland nya vägar för
måltidsturism

2019-05-31

Projekt finansierat av
Länsstyrelsen och LRF

Det regionala konceptet
Skördetider i Halland pågår nu
och ett tag framöver och är ett sätt
att förlänga säsongen och öka
kännedomen om den halländska
maten.

1.23 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering
inom styrkeområdet Grön Tillväxt
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Implementera
livsmedelsprogrammet i
Halland

2019-12-31

Livsmedelsprogrammet för
Halland är basen för den
samverkan som sker mellan
livsmedelskedjans alla aktörer för
ökad hållbarhet, tillväxt och
förnyelse i livsmedelssektorn i
Halland. Programmet bygger på
den nationella livsmedelsstrategin

Stort engagemang uppvisas från
ingående aktörer och
huvudmännen Region Halland och
Länsstyrelsen har hittat en
välfungerande arbetsmodell.

Kommunikationsplattforn
Bioekonomi 17-20

2020-12-31

Ägare: Västernorrland
Beviljade medel: 150 000 kr

Pågår enligt plan

Matgille Halland

2021-04-30

Ägare: Signerat Halland
Beviljade medel: 8.900.000 Kr

Projektet pågår enligt plan, ca 40
företag ingår i projektet och en
förlängning av projektet diskuteras
för närvarande med Tillväxtverket.

Måltid Sverige

2019-12-31

Ägare: Sveriges
Forskningsinstitut SP
Beviljade medel: 375 000 kr

De halländska kommunerna och
Region Halland har beslutat att
fortsätta en gemensam
medverkan i Måltid Sverige från
Hallands sida med en delad
finansiering mellan medverkande
parter.

Produktutveckling filtade
ullprodukter

2020-06-30

Utveckla nya produkter av
hållbara halländska material, för
olika marknader. Projektets mål är
att ullmarknaden ökar för
halländska får företag så att de
kan få bättre ekonomi på sin
fårproduktion .

Projektet pågår enligt plan och
avstämning sker i början av
september med projektägaren,
Hushållningssällskapet.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt
Trähusambassadörer

2021-03-01

Ägare: EMC i ett ERUF projekt
Beviljade medel: 1 371 109 kr
Öka kunskap och andel
flervåningshus med trästomme
som byggs i Halland.

Pågår enligt plan. Ny projektledare
på EMC då tidigare slutat sitt
uppdrag.

Skapa en
kommunikationsplattform
för Grön Tillväxt som
tydliggör prioriteringar
och skapar kännedom
om möjligheter i Halland

2019-12-31

Kommunikationsplan är påbörjad
och pågår.

1.24 Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering
inom styrkeområdet Hälsoinnovation
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

CareWare Nordic

2021-06-30

Ägare: Hälsoteknikcentrum
Beviljade medel: 0kr, tjänsteman
på RK ingår i projektet med tid
Interregprojekt mellan Viborg
kommun, Center för Industri,
HCH, Varberg kommun, Århus
kommun, SOSU

Projektet pågår enligt plan. Region
Halland bistår både i styrgrupp
och operativt i projektet.

Testmiljö Halland 20192021

2021-10-31

Ägare: Högskolan i Halmstad
(Hälsoteknikcentrum)
Beviljade medel: 18 900 000
Delta i Testmiljö Halland framtidens vård och omsorg med
det smarta hemmet som bas. För
att skapa förutsättningar för
innovationer i näringslivet kopplat
till sömlös vård och AI

Projektet Testmiljö Halland arbeta
enligt plan fram metoder och
strukturer för att utveckla ny teknik
för vård i hemmet genom en triple
helix samverkan mellan akademi
näringsliv och det offentliga, som
representeras av såväl regionen
hälso och sjukvård och
kommunernas omsorg.

1.25 Arbeta med hur forskning och utveckling kopplat till
näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i
Halland
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

FoU-checkar Halland
2016-2019

2019-05-30

ERUF-projekt. Projektet upphör
under 2019.
Beviljade medel: 4 500 000 kr

Projektet har varit framgångsrikt i
sin helhet och FoU-checken har
haft stor betydelse för företagen
som har deltagit, totalt beviljades
17 företag en FoU-check.
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1.26 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och
innovation i Halland
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt Open Innovation
Quarters

2020-12-31

Ägare: Provinsje Fryslân, Holland
Beviljade medel: €170 500
Interregprojekt som använder
festivaler som testbäddar för
innovativa startups som behöver
möta sin marknad för
kundfeedback.

Silicon Halli med nio deltagande
bolag har genomförts för andra
gången under Halifornia 2019.
Mycket bra respons från företagen
och bättre setup än 2018.

1.27 Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och
företagande.
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Ung Företagsamhet

2019-06-30

Projektägare: UF i Halland
Beviljade medel: 456 175 kr

Projektet löper på enligt plan.
Projekt är beviljat medel för 20192022. Projektets resultat kan
användas i andra verksamheter
och samverkan med andra
intressenter. Dialog förs med UF
gällande finansiering efter
projektslut.

1.28 Förvalta och arbeta med ständiga förbättringar av det
generella företags- och innovationsstödet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Affärsutvecklingsprocess
er för företag med
tillväxtpotential, Almis
affärsutvecklingsprogram

2019-12-31

Almi bedriver inom ramen för sin
basverksamhet
affärsutvecklingsprogram,
mentorprogram och
skuggstyrelser.

Programmet fungerar väl och
anpassas hela tiden för att passa
målgruppen små och medelstora
företag ännu bättre.

Affärsutvecklingsprocess
er för företag med
tillväxtpotential.
Accelerator och
finansieringsbrädor,
Connect Väst

2019-12-31

Projektägare: Connect
Beviljade medel:: 900 000 kr till

Affärsutvecklingsprocesser för
företag med tillväxtpotential pågår
enligt plan.

Connect Västs
affärsutvecklingsprogram

2019-12-31

Består av acceleratorn och
finansieringsbrädor

Projektet pågår enligt beslut.

I samverkan med
aktörerna genomlysa de
affärsutvecklingsprocess
er som erbjuds
entreprenörer i Halland
utifrån effektivitet,
målgrupp och mångfald.

2019-12-31

Scale Up, projekt

2021-12-31
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Genomlysningarna har
genomförts och under hösten
kommer Region Halland föreslå
ett antal utlysningar där
affärsutvecklingsprocesser är en
bärande del.
Ägare: Connect Sverige Region
Väst i samverkan med Region
Halland , Västra Götalands-

Pågår och följer plan.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

regionen och ERUF
Beviljade medel: 1 050 000 kr
Projektbeskrivning: stärka
snabbväxande bolags möjligheter
att växa hållbart.
Tillhandahålla, följa upp
och genomföra ständiga
förbättringar av
checksystemet

2019-12-31

Arbetet löper på enligt plan.

Timbanken 2017-2020

2020-12-31

Ägare: Region Halland
Beviljade medel: 4 500 000 kr

Årets åtta första månader visar på
ett ökat antal släppta, bokade och
genomförda timmar jämfört med
motsvarande period föregående
år.

Utveckla och genomföra
kommunikationsinsatser
runt det generella
företags- och
innovationsstödet för att
fler företag och särskilt
underrepresenterade
målgrupper skall ta del av
insatserna.

2019-12-31

Det offentliga stödsystemet
präglas av en ojämn fördelning av
stöden både vad gäller kön,
etnicitet och ålder. Kommunikation
är en viktig parameter för att
utjämna skillnader.

Arbetet löper på enligt plan.

Utvecklingscheckar
2016-2019

2019-12-31

Ägare: Region Halland
Beviljade medel: 19 700 000 kr

Stor efterfrågan av Utvecklingscheckarna har medfört att vi har
fått stänga ansökningsmöjligheten
under en period på grund av att
medlen är slut. Nya ansökningar
kommer kunna behandlas fr.o.m. i
början av september efter beslut i
regionstyrelsen om medel för
perioden 2020-2022.

1.29 Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det
befintliga näringslivet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Arbeta fram projekt i
samverkan med
Högskolan och andra
aktörer för att stärka
digitaliseringen i det
befintliga näringslivet

2019-12-31

För närvarande deltar Högskolan i
flera projekt i samverkan med
olika aktörer, främst inom området
AI.

Arbeta för att använda
företagsstöd och
utvecklingsprojekt på ett
sätt så vi driver
hållbarhet, inkludering
och jämställdhet

2019-12-31

Region Halland har under hösten
tagit fram ett kommunikationsstöd
som vägleder kommunikationsarbetet kring stöden så att
informationen är inkluderande och
tillgänglig.

CSR Västsverige 20182019

2019-12-31
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Beskrivning

Ägare: CSR Västsverige
Beviljade medel: 400 000 kr

Kommentar

Projektet löper på enligt plan.

18(22)

Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Samverka med IUC för
att driva projekt kring
digitalisering och
omställning i
Tillverkningsindustrin

2019-12-31

Smart industri 2019-2020

2020-12-31

Ägare: IUC
Beviljade medel: 3 829 000 kr

Arbetet är i full gång i två separata
delprojekt, samverkan mellan
skolan och industri samt
uppsökande verksamhet.

Utveckla digitaliseringen i
det regionala
utvecklingsarbetet med
nationell finansiering från
Tillväxverket
(digitaliseringskoordinator
i Halland)

2019-12-31

Tillväxtverket har gett regionerna i
uppdrag att samordna och
synliggöra vilka digitaliseringsinitiativ som sker i regionen.

Digitaliseringskoordinatorn har
sedan maj varit i tjänst och arbetat
med att kartlägga hur
digitaliseringsarbetet sker i
Halland, både offentligt och inom
näringslivet där två tydliga
samverkansprocesser har
framkommit som kommer föreslås
som inriktningar för arbetet
framöver.

Flera stora projekt pågår inom
ramen för IUC, den senaste
satsningen är ett projekt som
handlar om robotisering i industrin
där IUC Halland samverkar med
IUC Sverige.

1.30 Driva och främja förnyelse och omställning i det halländska
näringslivet
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt TEK Catalyst

2022-06-30

Ägare: IUC Halland AB
Beviljade medel: 4 182 616 kr
Målet med projektet är att den
tillverkande industrin ökar sin
konkurrenskraft och lönsamhet
genom omställning till en allt mer
attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet.

Projektet har kommit igång och
samsynkar väl med Smart
Industri-projektet.

Projektet Marknadslyftet
(IUC)

2019-12-31

Projektet syftar till att öka
omställningsförmågan, stärka
digitalisering och
internationalisering

Projektet är avslutsfas och 25
företag har genomfört hela
affärsutvecklingsprogrammet.
Företagen vittnar om mycket stora
insikter som kommit via
programmet och att de
konsultinsatser de fått ta del av
har varit avgörande för företagens
fortsatta utveckling.

1.31 Bidra till att höja kunskapen om digitaliseringen inom
utbildning
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt: Framtidens
digitala lärande 18-20

2019-12-31

Ägare: Högskolan i Halmstad
Beviljade medel: 3 202 152 kr

Löper enligt plan. Styrgruppen har
godkänt 13 delprojekt som startat
under januari och februari. Den
gemensamma handlingsplanen
och spelregler för samarbetet
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar
stärker projektet.

1.32 Bidra till väl underbyggda utbildningsval
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Projekt: Nya Vuxportalen

2019-06-30

Projektägare: Region Halland
Beviljade medel: 300 000 kr

Projektet löper enligt plan.

1.33 Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Praktiskt realiserande av
inköpsstrategi
(aktivitetskort L från
2017)

2019-12-31

RK ansvarar i samverkan med
RGS, HS, NSVH, ADH, PSH.

Pågår enligt plan. Det är ett
långsiktigt arbete som kommit
igång med flera aktiviteter som
involverar flera förvaltningar.

1.34 Bidra till en mer sammanhållen vård
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

Regiongemensamma
månadsrapporter vidareutveckling

2019-01-31

RK ansvarar

Projektet är avslutat i förtid, den
31 januari 2019. Slutrapport finns.

Ta fram riktade insatser
för patienter med
komplexa vårdbehov (<1
%) och de som kräver
mest resurser

2019-12-20

Aktivitetskort från regiongemensam verksamhetsplan
2017.

Ledningen inom Hälso- och
sjukvården planerar hur den
fortsatta bearbetningen av
preliminära resultat ska ske.

Analys av kostnader för vård i
Halland har visat att mindre än
1 % av patienterna står för en stor
andel av vårdens totala resurser
med många vårddygn i slutenvården som konsekvens och
därmed höga omkostnader, samt
en hög frekvens av besök i
närsjukvården. Utifrån en
fördjupad förståelse för patientgruppen kan ett proaktivt
arbetssätt etableras för att på
bästa sätt möta patienternas
behov och förhindra oplanerade
inläggningar

1.35 Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Skapa förutsättningar för
användning av alla delar
av LifeCare SIP som
möjliggör
informationsöverföring i

2019-12-18
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Beskrivning

Kommentar
Regionkontoret
Utveckling av IT-stödet Lifecare
pågår fortlöpande.
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Kommentar

samband med
samordnad vårdplanering
och därigenom ersätta
tidigare ineffektiva
arbetssätt för
informationsöverföring

1.36 Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv
utskrivning från slutenvård
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Beskrivning

Skapa en
uppföljningsstruktur för
trygg och säker
utskrivning från
slutenvård

2019-12-18

Reviderade indikatorer för
uppföljning av trygg och effektiv
utskrivning är fastställda av GNHH
vid deras möte i juni 2019.

Skapa förutsättningar för
att större andel av
samordnad planering
med stöd av SIP kan ske
i hemmet istället för i
slutenvården

2019-12-18

Utvecklingsarbete pågår med
syfte att planeringen inför
utskrivning från slutenvården ska
utgå utifrån patientens behov.
Implementering planerad till sept.okt 2019.

Stärka förankring och
delaktighet med den
vårdcentral där patienten
är listad

2019-12-18

Uppdraget att sammankalla och
delta i planeringen inför
utskrivningen från slutenvården
har förflyttats från Gemensamma
planeringsfunktionen till varje
vårdcentral för lösning under
mars-april 2019, och är nu
slutförd.

Stödja förvaltningarnas
utvecklingsarbete för en
optimering av processer
för en trygg och effektiv
utskrivning från
slutenvård

2019-12-18

Stödja förvaltningarnas
utvecklingsarbete för en
optimering av processer för en
trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård utifrån syftet med Lag
(2017:612) om samverkan.

Kommentar

Utvecklingsarbete pågår.
Delaktighet skapas genom dialog
med representant i TG senior, FO
Hälso- och sjukvård samt av TG
senior utsedd arbetsgrupp i nära
samarbete med utsedd
utvecklingsgrupp.

1.37 Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården
Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Bygga upp en
uppföljningsstruktur kring
hemsjukvården

2019-12-31

Arbetet fortlöper enligt plan och
uppföljningsindikatorerna har
reviderats och rapporteras nu från
och med augustirapporten.

Hålla ihop arbetet med
framtagande av ny
ersättningsmodell för
hemsjukvården i Halland
samt säkra
beslutsprocess. Färdigt
första halvåret 2019

2019-12-31

Ny process och en ny arbetsgrupp
är tillsatt för att ta fram nytt
underlag till ersättningsmodell och
beslutsprocess. Arbetet ska
återkopplas till Chefsgrupp
Halland under hösten.
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Beskrivning

Kommentar
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Årsprogn
os

Aktivitet

Slutdatum

Leda och hålla ihop
arbetet i Region Halland
och kommunerna genom
regional stöd- och
samverkansstrukturen.

2019-12-31
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Beskrivning

Kommentar
Arbetet fortsätter enligt plan och
följs upp genom avstämning i
Strategisk grupp Socialtjänst och
närliggande Hälso och sjukvård
samt Chefsgrupp Halland.
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