Protokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-16

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland
Tid:

Torsdagen den 16 augusti 2012, kl 9:00-10:30

Plats:

Konferensrummet, UPM, Nygatan 33, Falkenberg Halmstad

Närvarande:

Eva Osvald-Gustafsson
Christina Kovac
Kerstin Lundh
Birgitta Schlyter

ordförande
f d ordförande
personalchef - förhinder
sekreterare

Sven-Erik Reuter
Elsa Andersson
Ann-Catrine Bengtsson
Erik Rask
Paul Wetterholm

Kommunal
HL - förhinder
Vision
Vårdförbundet
SACO - förhinder

1. Mötets öppnande
Eva Osvald-Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens
sammanträde. Eva Osvald-Gustafsson utsågs till ordförande och Birgitta
Schlyter till sekreterare.

2. Val av protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll utsågs förutom ordföranden samtliga
närvarande fackliga representanter.

3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslista godkändes.

Psykiatrin Halland

Box 311
311 22 Falkenberg
Besöksadress: Torggatan 2
Tfn 035-13 48 00
Fax 0346-571 24

psykiatrin@regionhalland.se
www.regionhalland.se

Org nr
232100-0115

Informationsärenden
4. Psykiatrinämndens föredragningslista
Samverkansgruppen har tagit del av informationen och de fackliga
organisationerna önskar få Vuxenlinjens uppdrag förtydligat.

5. Tillsättning av nämndsekreterare
Fd ordförande Christina Kovac informerar att tjänsten som
nämndsekreterare/vårdcontroller är tillsatt med Ola Erlandsson som är
nyutbildad statsvetare från förvaltningshögskolan. Ola kommer att ingå i
förvaltningsstaben och ska arbeta med nämndprocessen. Han kommer även
att arbeta som vårdcontroller.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
6. Tillsättning av utvecklartjänst
Under sommaren har vårdutvecklare Nisse Berglund sagt upp sin tjänst inom
Psykiatrin Halland och arbetsgivaren önskar erbjuda psykolog Andreas
Gremyr denna tjänst. Andreas är redan inne i arbetet med
kvalitetsregistrering som Nisse har haft ansvar för. Andreas arbetar också i
dagsläget med kvalitetsprojekt för den psykiatriska vården.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen och ser positivt på att
Andreas erbjuds tjänsten utan annonsering och att han bjuds in till passande
samverkansmöte under hösten för att presentera sitt arbete kring
vårdkvalitet. Arbetsgivaren önskar ta detta som beslut vid dagens möte, vilket
ingen av de fackliga organisationerna har något att invända mot.
7. Information från förvaltningschef
Vårdval+
Info kring vari processen man befinner sig. Man avvaktar närmast HSS
beslut i sept.
Vuxenpsykiatrins organisation
Förvaltningschefen har i uppdrag från driftnämnden att ta fram ett underlag
utifrån nedanstående
- Samla den regionala beroendevården i ett beroendecentrum i
samarbete med vårdgrannar och kommuner.
- Akuta utbudet heldygn och öppenvård samt vårdplatsbehov och
lokalisation inom heldygnsvården
- En verksamhetschef och staber
- Utbud öppenvård
Arbetet är påbörjat med hjälp av en arbetsgrupp bestående av personalchef
Kerstin Lundh, chefsöverläkare Fredrik Åberg, utredare Anette SjödinPalmqvist, ekonomichef Ove Larsson samt verksamhetscheferna Lennart
Runevad, Katarina Viebke och Aslak Iversen.
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Den första etappen av arbetet är nu överlämnat till förvaltningschef Eva
Osvald Gustafsson och det kommer att diskuteras vid nästa
ledningsgruppsmöte den 28/8.
Personalsituation
Personalchef Kerstin Lundh har i uppdrag att se över personalsituationen
med hänsyn tagen till övertidstimmar samt antalet timanställda i norr.
Hon kommer att presentera detta vid nästa samverkansgruppsmöte.
Chefsläkare
I dagsläget saknas fast anställd chefsöverläkare inom vuxenpsykiatrin söder
samt norr. Även saknas fast anställd chefläkare på förvaltningsnivå.
Annonsering har skett men inga sökande finns i nuläget.
Ekonomi
Andra delårsbokslutet är nu klart och det visar på ett underskott på 6,7
miljoner kr och en prognos till årsskiftet på ett preliminärt beräknat underskott
med 13 miljoner kr. Hyrläkarkostnaden står för den största delen av
underskottet med 8 miljoner kr dvs en dubblering från föregående år. Det
finns ett uppdrag från driftnämnden att se över situationen.
Vårdförbundet tar upp frågan om de ökade kostnader för psykiatrin med
tanke på de väktare som är inhyrda på kliniken i norr. Arbetsgivaren
informerar om att den kostnaden förhoppningsvis inte helt kommer att
belasta psykiatrin. Vårdförbundets uppfattning är att väktarnas närvaro till
största delen varit positiv och att de varit tillgängliga i reella vålds- och
larmsituationer på ett bra sätt. Arbetsgivaren informerar om att närvaron av
väktare kommer att fortgå till dess att vi kan överlämna ett skriftligt intyg till
Arbetsmiljöverket att överfallslarmet fungerar. Installation av nytt
överfallslarm beräknas vara klart i slutet av augusti. Både arbetsgivare och
samverkansgruppen påtalar vikten av att avvikelserapportering sker.
Vårdförbundet påtalar att vårdutvecklaren i verksamhetsområde norr tidigare
var engagerad i händelseanalyser i samband med avvikelserapporteringar
men att vårdutvecklartjänsten för tillfället är vakant.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

Vid protokollet

Birgitta Schlyter
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Justeras
För arbetsgivarparten

För arbetstagarparten

Eva Osvald-Gustafsson

Paul Wetterholm
SACO

Ann-Catrine Bengtsson
Vision

Sven-Erik Reuter
Kommunal

Erik Rask
Vårdförbundet
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