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Inledning  
En förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård är en 

välfungerande samverkan mellan Region Skåne, privata vårdgivare och kommuner. 

Samverkan mellan landstinget och kommunen regleras i Hälso-och sjukvårdslagen 26 § d-e.  

  

Vid ett utvecklingsinternat 10-11 september 2018 diskuterade delregionala 

tjänstemannaberedningsgruppen i Nordväst grunduppdrag, vision och mål, prioriterade 

område och arbetsformer för strategisk samverkan i Nordväst. Ett resultat är denna plan som 

ska bidra till att nå intentionerna i hälso- och sjukvårdsavtalet, vara ett stöd för förankring i 

våra olika organisationer samt för att underlätta för nya kollegor att snabbt få förståelse för 

det pågående arbetet.   

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården och syftar till att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som 

har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och 

därigenom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, förutom grundöverenskommelsen, ett 

gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja kvaliteten för den enskilde samtidigt som 

resursanvändningen ska förbättras. Detta utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där 

en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras i hemmiljö.  

  

En samverkansstruktur är framtagen för samverkansfrågor mellan Region Skåne och Skånes 

kommuner inom hälso- och sjukvårdsområdet. Avsikten är att skapa förutsättningar för 

gemensamt utvecklingsarbete i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet samt stärka 

koordineringen av övrigt arbete inom det gemensamma ansvarsområdet.  

Samverkansorganisationen utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet beskrivs i organisationsskissen 

nedan. Organiseringen bygger på en såväl central som delregional samverkan mellan både 

tjänstepersoner och politiker.   

  
  

På kommunförbundets hemsida finns hälso- och sjukvårdsavtalet, nyheter, stödmaterial, 

dokumentation från regionala arbetsgrupper, minnesanteckningar och andra dokument från 

centrala och de delregionala samverkansgrupperna. Målsättningen är att även 

minnesanteckningar och styrdokument från nordväst ska finns här. 

https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/  

https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
https://kfsk.se/hsavtal/sa-ar-vi-organiserade/nordvastra-skane/
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https://kfsk.se/hsavtal/  

Delregional tjänstemannaberedning Nordväst  

     
  

  

I delregionala tjänstemannaberedningsgruppen ingår förvaltningschefer från kommunerna, 

sjukhuschefer, divisionschef primärvård, representant från branschrådet för privata 

vårdgivare samt verksamhetschef psykiatri. Efter beslut från central samverkan ska 

representanter, från respektive huvudman, i central tjänstemannaberedning även vara 

delaktig i delregional tjänstemannaberedning. Från nordväst är det ordförande som ingår i 

central samverkan som representant för kommunerna.  

  

I bilaga 1 finns kontaktuppgifter till samtliga deltagare. Länk.  

Delregionala tjänstemannaberedningsgruppen träffas 2 ggr/termin.  

Delregional tjänstemannaberedning Nordväst ska ha fokus på strategiska frågor, prioritera 

och skapar förutsättningar till att våra organisationer arbetar utifrån gemensamma mål och 

prioriteringar samt bereder ärenden till delregionala samverkansgruppen. Delregionala 

tjänstemannaberedningen ska på varje möte följa upp minnesanteckningar från central 

samverkan för att möjliggöra dialog och återkoppling utifrån samverkansorganisation.   

Ordförande och vice ordförande väljs, från respektive huvudmannaorganisation, för en 

period om 2 år och konstituerar sig årligen. För åren 2019-2020 är Ordförande Agneta 

Hugander (socialchef Klippans kommun)  

Vice ordförande Carl-Johan Robertz (sjukhuschef Ängelholm)  

  

Ordförande, med vice ordförande, har stöd av arbetsutskott bestående av representanter från 

kommun, sjukhus, primärvård, psykiatri och privata vårdgivare. Arbetsutskottet träffas i 

direkt anslutning till avslutat delregionalt tjänstemannaberednings- och samverkansmöte.  

  

https://kfsk.se/hsavtal/
https://kfsk.se/hsavtal/
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En samfinansierad tjänst som processledare för att stödja och samordna arbetet och utgör 

sekreterare till arbetsutskottet och tjänstemannaberedningsmötena bör finnas.  

Processledarens ansvar bör innebära framtagande av underlag, informationsspridning samt 

samordning av utsedda arbetsgrupper.   

  

  

FINANSIERINGSPRINCIPER  

Utvecklingskostnader fördelas lika mellan deltagande kommuner och Region Skåne.  

Kommunernas del fördelas utifrån antalet invånare enligt tabellen nedan. Uppdateras årligen.  

  

Tabell 1  Klargör kostnadsfördelningen mellan kommunerna som utgår ifrån antal 

invånare per den 31/12 2018 (Källa: SCB).  

  

 Kommun  Antal 

invånare  
%-uell 

fördelning  

 Bjuv  15 501  5 %  

 Båstad  14 948  5 %  

 Helsingborg  145 415  50 %  

 Höganäs  26 566  9 %  

 Klippan  17 600  6 %  

 Åstorp  15 987  6 %  

 Ängelholm  42 131  15 %  

 Örkelljunga  10 174  4 %  

 Totalt  288 322  100 %  

  

  

 Tabell 2  Klargör kostnadsfördelningen inom Region Skåne  

  

Region Skåne  Fördelning    

Skånes sjukhus nordväst   

Primärvård    

Psykiatri    

Privata vårdgivare    

  

DAGORDNING FÖR TJÄNSTEMANNABEREDNINGEN  

−  Föregående minnesanteckning från delregional tjänstemannaberedning  

−  Återkoppling centrala tjänstemannaberedningsgruppen och regionala arbetsgrupper  

−  Mål och prioriteringar, avstämning indikatorer  

−  Återkoppling från arbetsgrupper  
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−  Ärende till delregional samverkansgrupp  

  

VÅRT FOKUS  

Vi ska upplevas som en organisation utifrån den enskildes perspektiv, dvs. alltid 

”Medborgaren i fokus”.  

  

VÅR MÅLSÄTTNING  

o Uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet med 

särskilt fokus på genomförande och implementering  

o Fördjupa befintlig samverkan o Utveckla, följa upp och 

utvärdering o Modigt proaktiva  

  

Prioriterade område  
Förebyggande insatser  

Digitalisering  

Säkerställa rätt vårdnivå  

Uppföljning för en gemensam bild av nuläget  

• Mobil vårdform – volym, kvalitet, resultat  

• Samverkan vid utskrivning  

• SIP – volym, kvalitet, resultat   

• Återinläggningar - volym, undvikbar återinläggning  

Viktiga indikatorer  
För att säkerställa att vi når våra mål och erbjuder invånarna en jämlik vård och omsorg har 

vi identifierat några viktiga indikatorer. Indikatorerna följas kontinuerligt och redovisas vid 

delregionala samverkansgruppens möten.  

Vilka kvalitetsindikatorer ser vi – ska kompletteras utifrån utsedd arbetsgrupps förslag  

Indikator  Målsättning  Nuläge  

      

      

      

      

  

1. Vårdtider inkl. antalet utskrivningsdagar  
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2. Återinläggningar  

3. Patientens upplevelse  

4. Följsamhet i enlighet med Utvecklingsavtal  

  

  

    

Handlingsplan  
Denna handlingsplan ska uppdateras efter varje delregional tjänstemannaberedningsmöte.  

    

Vad  Vem/vilka  
När klart/ 

presenteras  

Anteckning  

  

Kartlägga nuläget  

(arbetsgrupper mm + förslag 

på revidering)  

Harald  

(sammankallande),  

Susanne, Maria?,  

Sofia?, Stefan  

20/11    

Utkast ramverk/v-plan med 

målbild och 

uppdragsbeskrivning för 

beslut nästa möte (inkl roller 

och struktur för möten)  

Nadja  

(sammankallande),  

CJ, Annika, Dinah,  

Monika, Agneta  

För beslut 20/11  Klart 30/1 2019  

Analysunderlag resultatmått 

– ta fram och presentera 

befintlig data  

Dinah  

(sammankallande)  

Tomas, Stefan, Sofia,  

Susanne N, Cathrin  

20/11    
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Förväntansdialog med  

kommunförbundet kring  

Stefans roll  

Stefan  20/11    

Digitalisering        

Proaktiva insatser        

Gemensamma  

kompetensutvecklingsinsatser  

      

        

        

    

   Bilaga 1  

Kommunernas representanter (förvaltningschefer när inget annat anges)  

Helsingborg SF: Dinah Åbringer dinah.abinger@helsingborg.se, 042-10 65 65, 0702-04 95 65  

Helsingborg VOF: Annika Andersson annika.Andersson7@helsingborg.se, 042-10 39 39, 072-242 70 96  

Klippan: Agneta Hugander agneta.hugander@klippan.se, 0435-283 38, 0709-13 59 31  

Båstad: Emma Pihl emma.pihl@bastad.se, 0431-770 39, 0709-37 54 01  

Bjuv: Jessica Alfredson Jessica.alfredson@bjuv.se, 042-458 51 19, 0709-58 51 19  

Ängelholm: Susann Pettersson susann.pettersson@engelholm.se, 0431-46 89 30, 073-323 44 61  

Örkelljunga: Johan Lindberg Johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 05  

Åstorp: Monica Ehnberg monica.ehnberg@astorp.se, 042-640 30  

Höganäs: Cathrine Eriksson Cathrine.Eriksson@hoganas.se, 042-337644, 0734-357806  
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Region Skånes representanter  

Primärvård, Sofia Ljung: Sofia.Ljung@skane.se, 046-77 08 21, SMS: 0706-294018  

Primärvården, Emma Borgstrand: Emma.Borgstrand@skane.se, 0722–476309  

Skånes sjukhus nordväst, Carl-Johan Robertz: Carl-Johan.Robertz@skane.se, 0708-39 24 09  

Vuxenpsykiatri Helsingborg, Maria Holst Ekholm: maria.holst-ekholm@skane.se, 042-406 50 50, 

0725930578  

Barn- och ungdomspsykiatri,   

  

Branschrådet för privat vårdgivare  

  

  


