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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 16:00-17:30

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande
Turid Ravlo-Svensson, kommunstyrelsen

1-4

Sven-Olof Svenheden, FUB
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VP
Irene Rosberg, Strokeföreningen
Ingegerd Kåhre, Attention
Roland Alström, Demensföreningen

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mattias Skoog, kommunledningskontoret, Mats Ericson,
socialförvaltningen, §§ 1-2
Cecilia Linjer, socialförvaltningen, §§ 3-4
Carina Svarvali, Maria Dymne, socialförvaltningen, § 5

Utses att justera

Roland Alström, Demensföreningen

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 28 november 2017

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Roland Alström
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§1

Seniormässan 2018
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, socialförvaltningen,
informerar om att Seniormässan är den 1 mars 2018 mellan klockan 10.0018.00 i Sparbankshallen. Organisationerna i kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet har samma gemensamma utrymme till
förfogande som förra året.
Kontaktuppgifter Seniormässan;
Till arrangören om utrymme, praktiska frågor, mässfrågor:
Jochum Bernéus
Varberg event
Direkttelefon: 0340-690204
Jochum.berneus@varbergevent.se
Om frågor som rör socialförvaltningens roll på mässan:
Mats Ericson
Varbergs kommun
Telefon: 070-321 78 09
mats.ericson@varberg.se
§2

Webbutveckling Varbergs kommun
Mattias Skoog, webbstrateg, kommunledningskontoret, informerar om digital
tillgänglighet.
Begreppet tillgänglighet är centralt för webbutveckling. Information och
tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel
synförmåga,
hörsel,
motorik,
läsförmåga,
språkkunskap
och
koncentrationsförmåga.
Det pågår en skärpning av lagstiftning och krav gällande digital tillgänglighet.
Senast den 23 september 2018 ska det finnas en svensk lag på plats som syftar
till att öka digital tillgänglighet för alla användare.
Samverkan är viktigt, finns ett regionalt forum som består av Region Halland,
kommunerna i Halland, Länsstyrelsen och Högskolan.
§3

Demensprojektet
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, socialförvaltningen, informerar om
projektet – utveckla vård och omsorg för personer med demens.
Utvecklingsområden är; förstärka resursteam demens med flera nya
professioner och ett utökat uppdrag, anpassa vissa boenden utifrån olika
behov och utveckla dagverksamhet och anhörigstöd. Resursteamet kommer
att bidra till ett lärande i hela organisationen och utvecklingsarbetet kommer
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innefatta många delar, där även dagverksamhet och utveckling av stödet till
yngre personer med demens är prioriterade områden.
§4

Trygg vårdkedja
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, socialförvaltningen, informerar om
trygg vårdkedja. Antalet multisjuka äldre personer ökar, och allt fler av
dessa bor kvar hemma. Denna grupp behöver en sammanhållen vård och
omsorg. Då samverkan och samordning är viktigt har förvaltningen valt
att lokalt samordna arbetet i ett övergripande projekt – Trygg vårdkedja,
som består av Trygg och effektiv hemgång, uppdrag korttidsverksamhet,
tidig rehab, läkarmedverkan. Projektet ska bidra till en trygg, säker och
effektiv vård och omsorg på rätt nivå.
§5

Samverkanslagen och utskrivningsprocessen
Carina Svarvali, kvalitetsstrateg och Maria Dymne, verksamhetschef,
informerar om trygg och effektiv utskrivning.
Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt
ansvar – betalningsansvar – för viss hälso- och sjukvård som utförs av
landstinget eller av en enskild vårdgivare anlitad av landstinget. En ny lag
– Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kommer
att ersätta dagens betalningsansvarslag. Den nya lagen gäller från och med
den 1 januari 2018 och omfattar alla vårdaktörer och alla målgrupper inom
vård och omsorg. Förändrad samverkan ska leda till:
• trygg, säker och effektiv vård- och omsorgsplanering för patienten
• ökad delaktighet från patient och närstående i planeringen genom
att använda samordnad individuell plan
• bättre förutsättningar för att patienten ska få rätt vård- och
omsorgsinsatser genom att samordnad individuell plan följer
patienten i alla vårdkontakter och uppdateras utifrån ändrade
behov
• att behovet av oplanerade besök i sjukvården och risken för
återinskrivningar i slutenvården minskar.
Halland har valt att införa ett nytt begrepp – hemgångsklar – för att
beskriva vad som ska vara säkerställt/uppfyllt inför att en patient ska
skrivas ut från slutenvården.
Maria Dymne, informerar om lokalt projekt – Trygg och effektiv
hemgång. Där man arbetat med att identifiera risker och åtgärdsbehov,
framtagande av riktlinjer och rutiner och plan för implementering.
Samverkan mellan närsjukvården/vuxen psykiatrisk mottagning har skett
och kommer att fortsätta. Implementering är nu i stort sett klar.
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§6

Mötestider för kommunala handikapprådet och KHR och
KPR:s samrådsgrupp 2018
Mötestider för år 2018 godkändes enligt utdelat förslag.
Kommunala handikapprådet
• Onsdag 14 februari 2018
• Tisdag 15 maj 2018
• Onsdag 12 september 2018
• Onsdag 14 november 2018
Klockan 15:30-17:00 samtliga möten
KHR och KPR:s samrådsgrupp
• Onsdag 14 mars 2018
• Onsdag 13 juni 2018
• Onsdag 17 oktober 2018
• Onsdag 5 december 2018
Klockan 10:00-11:30 samtliga möten
§7

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Information om LSS, som utgick från kommunala handikapprådets
sammanträde den 12 september 2017.
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