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1. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i 

Skåne

Kartläggning, information

VISAM, regionalt nätverk, information 

Struktur för delregional samverkansstruktur, diskussion utifrån bilagt bildspel. 

2. Samverkan vid utskrivning, nuläge och information om påskrutinen

3. Nära vården

4. Färdtjänst och sjukresor, information 

5. Länsdialoger om handlingsplan mot missbruk och beroende, information

6. Övriga frågor

Dagordning



• 33 kartläggningar har inkommit

• Inventering av patienter i målgruppen; Särskilt boende, Ordinärt 

boende, LSS

• Antal inskrivna totalt; Särskilt boende,  Ordinärt boende, LSS

• Gemensam plan för inskrivning; 

2018-12-31

2019-06-30

2019-12-31

2020-06-30

2020-12-31

Kartläggning



• Finns fungerande lokal samarbetsgrupp?

• Rutiner

GRUPP 2 - Tidvis sviktande

• Finns en plan för att kunna erbjuda temporära insatser till tidvis 

sviktande, och hur ser den ut?

• Gemensamma utmaningar

Kartläggning fortsättning



• Tillskapa regionalt nätverk

• Inventerat antalet utbildade samt antalet 

utbildare i ViSam

• Förutsättningar för gemensamma 

utbildningar och kompetensutveckling

ViSam



Struktur för delregional 
samverkansstruktur



Region Skåne förändrad politisk organisation

Inrättat nämnder och styrelser för verksamhet i egen regi

• Sjukhusstyrelser för varje sjukhus

• Nämnden för primärvård 

• Nämnden för psykiatri-habilitering-hjälpmedel



• Centralt samverkansorgan (politiskt sammansatt) 

• Tillhörande beredningsgrupp tjänstemannanivå

• Delregionalt samverkansorgan (politiskt sammansatt)

• Tillhörande beredningsgrupp tjänstemannanivå

• Lokal samverkan ffa tjänstemannanivå

HS-avtalet - Del C, Organisering av regional samverkan/samarbete 

mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och 

sjukvård



HS-avtalet - Del C, Organisering av regional samverkan/samarbete 

mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och 

sjukvård

Delregional indelning föreslås följa de sedan tidigare etablerade 

samverkansstrukturerna enligt följande:

• Malmö

• Sydväst (Vellinge, Svedala, Trelleborg)

• Sydost (Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Skurup)

• Nordost (Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Perstorp, Osby, Östra 

Göinge)

• Nordväst (Båstad, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, 

Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Svalöv,)

• Mellersta (Lund, Staffanstorp, Hörby, Höör, Kävlinge, Eslöv, Burlöv, 

Lomma)



Förslag 2019

I 4 av de 6 delregionala samverkansgrupperna finns 1 sjukhusstyrelse. 

Malmö = SUS 

Mellersta=SUS

Sydväst = Trelleborg

Sydost= Ystad

I 2 av de 6 delregionala samverkansorganen finns flera 

sjukhusstyrelser.

Nordost = Kristianstad och Hässleholm

Nordväst = Helsingborg, Ängelholm och Landskrona



Förslag 2019 – Sydväst, Sydost, Malmö

• I DS för Sydväst, Sydost och Malmö sker ingen förändring av kommunerna. 

• Politisk nivå: Ledamöter från respektive kommun och ledamöter från 

respektive sjukhusstyrelse, Primärvårdsnämnden samt Psykiatri- och 

habiliteringsnämnden. 

• Tjänstemän ingår från aktuella kommuner, sjukhusen (inkl Simrishamn), 

primärvård, psykiatri och branschrådet



Förslag 2019 – Nordost

• I DS Nordost ingår 6 kommuner och 2 sjukhusstyrelser samt 

primärvårdsnämnden och psykiatri- och habiliteringsnämnden . 

– Ingen förändring föreslås då det finns betydande samverkan mellan 

CSK och Hässleholms sjukhus.

• Politisk nivå: Ledamöter från respektive kommun och ledamöter från 

sjukhusstyrelse CSK och Hässleholm, Primärvårdsnämnden samt Psykiatri-

och habiliteringsnämnden. 

• Tjänstemän ingår från aktuella kommuner, sjukhusen, primärvård, psykiatri 

och branschrådet



Förslag 2019 – Nordväst och Mellersta

• I DS Nordväst ingår 10 kommuner och 3 sjukhusstyrelser samt 

primärvårdsnämnden och psykiatri- och habiliteringsnämnden. 

– Förslag att Landskrona och Svalövs kommuner samt sjukhusstyrelse för 

Landskrona flyttas till DS Mellersta. NVS kommer då att omfatta 8 

kommuner och 2 sjukhusstyrelser och Mellersta 10 kommuner och 2 

sjukhusstyrelser.



Förslag 2019 - Nordväst

• Kommuner – Båstad, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, 

Helsingborg, Höganäs.

• Politisk nivå: Ledamöter från respektive kommun och ledamöter från 

sjukhusstyrelse Helsingborg och Ängelholm, Primärvårdsnämnden samt 

Psykiatri- och habiliteringsnämnden. 

• Tjänstemän ingår från aktuella kommuner, sjukhusen, primärvård, psykiatri 

och branschrådet



Förslag 2019 - Mellersta

• Kommuner - Lund, Staffanstorp, Hörby, Höör, Kävlinge, Eslöv, Burlöv, 

Lomma, Landskrona, Svalöv.

• Politisk nivå: Ledamöter från respektive kommun och ledamöter från 

sjukhusstyrelse SUS och Landskrona, Primärvårdsnämnden samt Psykiatri-

och habiliteringsnämnden. 

• Tjänstemän ingår från aktuella kommuner, sjukhusen, primärvård, psykiatri 

och branschrådet



Inget kommunalt betalningsansvar

Arbete pågår med att minska 

återkopplingstiden till kommunerna

Påskrutin klar 

Samverkan vid utskrivning



Seminariet 25 januari

Tjänstemannaberedningen arbetar vidare

SKLs ledarprogram

Nära vården



Nulägesinformation

Färdtjänst och sjukresor 



• Save the date! St. Gertrud Malmö

• Dialog om handlingsplanen 

• Seminarium/workshop för att initiera 

implementering på lokal och regional nivå

• Målgrupp; ledande politiker och chefer, 

strateger och andra relevanta nyckelpersoner 

från kommunerna och regionerna.

Länsdialog om handlingsplan 
mot missbruk och beroende 13-

29 år, 3 september 



Övrigt



6 maj kl. 9.00 -11.00

Kommunförbundet Skåne, Plan 4. 

10 juni kl. 13.30-15.30 

G:a Gästmatsalen 302-2, Medicon Village, 

Scheelevägen 2, Lund

Planerade möten våren 2019


