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HICube

Kompetenta vården
HICube Kompetenta vården är ett
samverkansprojekt som finansieras av
Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan
i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta
vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer
i form av teknik, arbetssätt eller metoder.
Projektets övergripande syfte är att stärka
vård- och omsorgssektorns förutsättningar
att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den
kompetenta vården.
HICube Kompetenta vårdens målgrupp
är i första hand mellanchefer och utvecklingsledare men vänder sig även till andra
funktioner i de olika delprojekten.

Kompetensutveckling
Projektet ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser i form av avgränsade
delprojekt, seminarier samt
erfarenhetsutbyte.

Delprojekt
HICube Kompetenta vården genomför
tillsammans med samverkansparterna ett
flertal kompetensutvecklingsprojekt, kort
sammanfattat i denna broschyr.

Seminarier
Utöver delprojekten genomförs
seminarier. Seminarierna bygger på önskemål som framförts i verksamhetsdialoger
och innehåller efterfrågade ämnen inom
vård- och omsorgsområdet.
Projektet samarbetar med systerprojektet
HICube Behovsorienterad hälsoinnovations-arena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland, och kan därigenom skapa
synergieffekter för att stärka innovationsförmågan och implementering av innovationer
hos Region Halland och de halländska
kommunerna. HICube-projekten arrangerade även konferenserna First Health Innovation Day och Second Health Innovation
Day.

Kontakt:
Lena German Millberg, projektledare – lena.german@hh.se, 0730777745
Gerry Andersson, projektledare – gerry.andersson@hh.se, 0706367734
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Delprojekt

Samarbete med

Vad handlar det om?

Vänder sig till

Trygg hemtjänst

Halmstad kommun
Hemvårdsförvaltningen

Utbildning i att öka kunskap om innovationsutveckling. Behov, idégenerering, tjänsteutveckling och implementering

Medarbetare och chefer inom hemtjänsten.
Spridning av arbetssättet till enhetschefer
i förvaltningen.

Välfärdsteknik ur ett etiskt
perspektiv

Varberg kommun
Socialtjänst (LSS) och vård och omsorg

Utbildning i att belysa möjligheter och möta de
etiska utmaningar som kan uppstå vid införande
och användning av välfärdsteknik genom utbildning, observationer, dialogmöten samt test av
välfärdsteknik.

Enhetschefer, utvecklingsledare,
handläggare och stödpedagoger.

Kunskap och inspiration för
framtidens socialtjänst

Halmstad kommun
Socialförvaltningen funktionshinder och
socialpsykiatri

Utbildning i innovationsmodell för kompetensoch verksamhetsutveckling, med lärprocesser
där forskning om utmaningar varvas med
erfarenhetsutbyte.

Planeringssekreterare, chefer,
utvecklingsledare, metodutvecklare,
med koppling till boendestöd och
avancerad hemsjukvård.

Trygg motivation och inspiration

Kungsbacka kommun
Vård och omsorg

Utbildning i att skapa förutsättningar för chefer
att leda, implementera och följa upp förändringsprocesser som initieras inom verksamheten i
samband med hälsoinnovation och samhällets
digitalisering.

Chefer, utvecklingsledare, samt
nämndspolitiker inom äldreomsorgen.

Välmående ger resultat – att mäta
preventiva insatsers impact

Region Halland
Regionkontoret avd Social hållbarhet

Utbildning i att mäta långsiktiga effekter
av preventionsinsatser, det så kallade
”Utvärderingsprojektet”.

Processledare med koppling till
elevhälsoteamen i Halland.

Från datorisering till digitalisering

Region Halland

Samarbete kring utbildningar om digital kommunikation, dokumentverktyg, ledning och
styrning kring patientens resa i vården. Digitala
system kopplat till arbetet med Framtidens
vårdinformationsstöd (FVIS).

Chefer, utvecklingsledare och andra
nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården.

Seminarier

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)

Samarbete kring seminarier om omvärldsbevakning och välfärdsteknik. Samverkan i kompetensutvecklingsprojekt samt arrangerande
Health Innovation Day.

Medarbetare med utvecklings- och/eller
ledaransvar i de halländska kommunerna
och Region Halland.

Seminarier, workshoppar och
erfarenhetsutbyte

Högskolan i Halmstads olika akademier

Seminarier och workshoppar inom efterfrågade områden som möter verksamhetsbehov
och ligger inom projektets syften och mål.

Chefer och personer med ledningsansvar,
utvecklare och kvalificerade handläggare.

