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Varför nytt Hälso- och sjukvårdsavtal?

• Personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens 
behov och förutsättningar

• Patientens/brukarens förväntningar på inflytande och 
självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård 
av hög kvalitet

• Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån 
patientens/brukarens perspektiv



Prioriterade utvecklingsområden:

• utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka

• utveckling av insatser för tidvis sviktande

• utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper

• utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och 
hjälpmedelsförsörjning



Hälso- och sjukvårdsavtal – utvecklingsavtal till 2020
• De mest sjuka med återkommande vårdbehov erbjuds inskrivning i särskild 

teambaserad vårdform (TVF)

• Inskrivna patienter i TVF ska kunna erbjudas icke planerade insatser i eget 
boende inom 2 timmar dygnet runt och planerade insatser < 5 dagar

• TVF innebär insatser av läkare från Region Skåne och sjuksköterska från 
kommunerna

• Kriterier styr inskrivning – gemensam överenskommelse

• SIP 

• Kontinuitet och samverkan i en sammanhållen vårdkedja eftersträvas

• Möjligheter för direktinläggningar och förstärkta kommunala insatser vid 
behov
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Vi måste gå tillsammans och i takt!



Organisering på politisk-och tjänstemannanivå 
tillsammans med kommuner och Region Skåne

• Centralt (politiskt sammansatt) samverkansorgan

• Tillhörande beredningsgrupp på tjänstemannanivå

• Delregionalt samverkansorgan (utgår från strukturen REKO)

• Lokal samverkan (Ledningskraft eller andra lokala konstellationer – ibland 
flera lokal grupper per kommun)





Syfte med mötet idag

• Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet

• Vad är vårt uppdrag? (länk till uppdragsbeskrivning kommer i nästa bild) 

• Beskriva vad som behöver hända 2017

• Vi kommer inte att kunna svara på allt idag – det är ett 
utvecklingsavtal

• Den konkreta utvecklingen, dvs HUR samverkan ska ske, ska göras 
ute i våra verksamheter (Ledningskraftteam osv)



Gemensam hemsida:

www.kfsk.se/hsavtal

http://www.kfsk.se/hsavtal


Uppdragsbeskrivning
Delregional samverkansgrupper

Hyperlänk

http://kfsk.se/hsavtal/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/Uppdragsbeskrivning-Delregionala-samverkansgrupper-161122.pdf
http://kfsk.se/hsavtal/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/Uppdragsbeskrivning-Delregionala-samverkansgrupper-161122.pdf

