Kunskapscentrum för hemsjukvård

Beslut HSN ”Läkarstödet” 160826
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso-och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka
förutsättningarna att tillsammans med Skånes
kommuner bilda ett kunskapscentrum för
hemsjukvård. Detta uppdrag ska
återrapporteras till hälso-och
sjukvårdsnämnden senast december 2017.

Beslutsförslag HSN 201804
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger
återrapportering om kunskapscentrum för
hemsjukvård till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
fortsatt utreda förutsättningarna för ett
kunskapscentrum för hemsjukvård tillsammans med
Skånes kommuner med återrapportering till
nämndens sammanträdet 2018-06-27

Handläggning av ärendet
• En grupp bestående av representanter från Region
Skåne, Kommunförbundet Skåne, flera
kunskapscentra, högskolor och universitet samt
Branschrådet för privata vårdgivare har träffats två
gånger för att diskutera vad ett eventuellt centra
ska innehålla och hur det kan utformas.
• Arbetsgruppen är positiv till ett gemensamt
kunskapscentrum för hemsjukvård. Man ser ett
behov av att utveckla mer kunskap kring vården
som bedrivs hemma, kring den samverkan som
detta kräver. Området är dessutom otillräckligt
beforskat.

Ett ev. KC hemsjukvårds mål och
innehåll
• Att bidra med aktuella kunskapsunderlag och med
stöd i form av kompetens och metoder för
utveckling.
• Att fungera som ett samlande nav för Skånes
aktörer i hemsjukvården och den utveckling som
behövs framöver.
• Inom Region Skåne bör centrat koordineras till
övriga berörda kunskapscentra. Det bör även finnas
en länk till den nationella och regionala strukturen
för kunskapsstyrning.

Forts. mål och innehåll
I samråd med olika intressenter och med patienter
och anhöriga, utforma hur bra hälso-och sjukvård i
hemmet konkret kan se ut. Och utifrån detta;
• Bevaka, sammanställa och sprida kunskap kring
hälso-och sjukvård i hemmet
• Främja kvalitets-och verksamhetsutveckling
• Bidra till öppna jämförelser, uppföljning etc
• Inventera kompetensbehov och bidra till
kompetensutveckling
• Utveckla integrerad vård tillsammans med andra
aktörer
• Samverkanskompetens!

Summering och förslag
• Intresse och behov finns av att bygga mer
kunskap om vård utförd i hemmet
• Ett kunskapscentrum kommer att kosta ca
4,5-5 Mkr/ år och det krävs en
samfinansiering 50/50 mellan parterna
• Trots ett positivt intresse är det just nu svårt
att dels hitta tid för att arbeta vidare med
frågan och dels svårt att hitta medel för att
driva verksamheten
• Summerat föreslås därför att frågan får vila
tillsvidare

