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Arbetet med framtidens hälsosystem sker i två perspektiv

På kort sikt: skapa koncept för nya arbetssätt i linje med 

framtidens hälsosystem, och testa för att lära
- Akut sjukhusvård i hemmet (hospital at home)

- Specialiserad rehabilitering i hemmet

- Psykisk hälsa ungdomar och unga vuxna (health pathway – rita 

om vägen genom systemet från promotion – prevention – tidiga 

insatser – primärvård – specialiserad vård) 

- Koncept för involvering av dem vi är till för

- Mobil vård

- Cancer i Nära vård

Långsiktigt: konkretisering av mål och strategier
- Utveckla strategierna (insatsområdena) med prioriterade insatser 

och milstolpar för att skapa en strategisk karta / roadmap

➢ Vårdutbudskarta 
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Arbetssätt för att ta fram den 

övergripande strategi för FHS som 

knyter ihop sju delstrategier och 

dess beroenden

• En övergripande arbetsgrupp håller samman arbetet

- består av de medlemmar från operativa styrgruppen som leder respektive arbetsgrupp för varje 

insatsområde och personer från Framtidskontoret/HSS

• En arbetsgrupp för varje insatsområde

- leds av en av medlemmarna i operativa styrgruppen

- består av medlemmar från operativa styrgruppen och personer utsedda av förvaltningar, funktioner och 

samverkansaktörer.

- personer från Framtidskontoret och avdelningen för Hälso- och sjukvårdstyrningen utgör processtöd till 

grupperna. 
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Personcentrerat 

arbetssätt

Medarbetare

Hälsofrämjande och 

förebyggande 

insatser

Nära vård

Nivåstrukturering 

och

profilering

Digitalisering

Fysisk infrastruktur

Det är viktigt att hitta beroenden mellan insatsområdena i Framtidens Hälsosystem 

Exempel på strategisk karta. Här visas en översikt av insatser och initiativ som tar oss i riktning mot framtiden

2022 20252023 2030

Prioriterade 

åtgärder

Milstolpar
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Vi arbetar tillsammans med Framtidens hälsosystem på 

flera nivåer

• Gemensamt AU

- Region Skåne: Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regional Utvecklingsdirektör, Ekonomidirektör, HR-

direktör, Primärvårdschef, Chef Framtidskontoret

- bemanning Skånes kommuner/kommuner:

• Operativ styrgrupp

- Carina Lindkvist, Catharina Byström +

• Lärexempel

- ex gemensam styrgrupp akutsjukhusvård i hemmet

- gemensamt arbete med Health Pathway psykisk hälsa barn och unga, Specialiserad rehabilitering i 

hemmet

• Övergripande grupp i strategiskt arbete

• Arbetsgrupper för insatsområden

• Nära vård i samverkan
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Framtidens Hälsosystem 

vs 

Nära Vård/Samverkan

?
Gemensam ansats med att arbeta med

• Överenskommelsen,

• Målbild Nära Vård,

• Revidering av utvecklingsdel av HS-avtal och

• Framtidens Hälsosystem –Nära Vård

tillsammans i ett koordinerat arbete

Tar fram gemensam målbild och handlingsplan 


