Ett samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna,
Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Mål
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i de halländska
vård- och omsorgsverksamheterna i syfte att skapa
ökade förutsättningar för implementering av
innovationer, i form av ny teknik, förändrade arbetssätt
och metoder.

Kompetensutvecklingsinsatser
•
•
•
•
•
•
•
•

Halmstads kommun: Trygg hemtjänst
Halmstads kommun: Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst
Halmstads kommun: Vem tar hand om mormor?
Varbergs kommun: Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv
Kungsbacka kommun: Trygg motivation och inspiration
Region Halland: Välmående ger resultat - att mäta preventiva insatsers
impact samt Second Health Innovation Day
Tematiska seminarier och erfarenhetsutbyte
Samverkan med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) om First Health
Innovation Day och Second Health Innovation Day, Vitalis samt i några
delprojekt och seminarier

Resultat
•
•
•
•
•

Har levererat kompetensutveckling i form av utbildning (seminarier,
konferenser och delprojekt) och erfarenhetsutbyte i olika arenor
(fokusgrupper, workshoppar, observationsstudier, lärandeprocesser)
Ledarskaps- och metodutveckling där underlag till olika arbetsmodeller
har skapats
Kunskapsutveckling
Fördjupad samverkan och stärkta relationer
Möjliggjort ökat erfarenhetsutbyte om utmaningar och lösningar

Adress till mentimeterfrågor: menti.com

kod: 44 28 86

Sammanfattning Digga Halland
• Syfte: att stärka medarbetare i vård- och omsorgen ställning på
arbetsmarknaden och skapa en ökad vårdkvalitet genom
kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering
• Projektägare: Högskolan i Halmstad
• Deltagande organisationer: Region Halland, Halmstad kommun,
Varbergs kommun, Laholms kommun, Kungsbacka kommun,
Hyltekommun, Falkenbergs kommun
• Ansökan bygger på deltagande organisationers planerade projekt

10 arbetspaket
1: Webbutbildning (Gemensam kunskapsbas)

2: Trygg och effektiv utskrivning (RH samt en eller flera kommuner)
3: Införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Falkenberg)
4: Korttidsboende, personlig assistans samt vuxenavdelning (Halmstad)
5. Inköp till kunder i hemtjänsten (Halmstad)
6: Läkemedelshantering (Hylte)
7: Socialtjänsten genom unga medarbetare (Laholm)
8: Vård och omsorg nattetid för äldre (Varberg)
9: Omhändertagande och utveckling av idéer kring ny teknik (Kungsbacka)
10: Lärprocess (Spridning av lärdomar och erfarenheter mellan arbetspaketen)

