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Mål och strategi för Framtidens 

hälsosystem
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Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem, med insatsområden 

och viljeriktningar, fastställdes av Regionfullmäktige 16 april 2020
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Mål och strategi

Resultat av gruppernas arbete och syntesen till en helhet:

- Målformuleringar med tydlig omställningsriktning

- Några övergripande milstolpar

- Strategi för att ta oss stegvis framåt i rätt riktning



Fokus flyttas från patienten som passiv mottagare av hälso- och sjukvård till att 

hälsosystemet är en aktiv medskapare till invånarens hälsa utifrån personens 

specifika behov och förutsättningar

1. 

PERSPEKTIVSKIFTEN

Från patient/mottagare… …till aktiv medskapare



Fokus flyttas från sjukdom till hälsa. Större fokus läggs på förebyggande och 

hälsofrämjande arbete så att invånarna upplever en bättre livskvalitet och hälso-

och sjukvårdens resurser används där de ger störst nytta.

2. 

PERSPEKTIVSKIFTEN

Från fokus på sjukdom till… …till fokus på hälsa



Fokus flyttas från sjukvårdens organisation till att brygga samman de olika delarna
till en helhet. Genom samarbete över organisationsgränserna skapas förutsättningar
för förutsägbarhet, tillgänglighet och kontinuitet för invånaren längs vägen genom
hälsosystemet

3. 

PERSPEKTIVSKIFTEN

Från fokus på sjukvårdens 

organisation…

…till fokus på individens 

behov på vägen genom 

hälsosystemet



Fokus flyttas från platsen eller lokaler för hälso- och sjukvård till personen i sin 
livssituation. Personen möts på flera och delvis andra sätt utifrån sina behov och sin 
livssituation, till exempel genom digitala lösningar och utanför sjukhusen. Invånaren 
betraktas som huvudperson i sin livssituation.

4. 

PERSPEKTIVSKIFTEN

Från fokus på platser 

eller lokaler…

…till fokus till att möta 

invånaren på flera olika 

sätt efter behov



Fokus flyttas från styrsignaler som premierar organisatoriska och ekonomiska 

resultat till styrning och uppföljning där helhetssyn på individens väg genom 

hälsosystemet premieras.

5. 

PERSPEKTIVSKIFTEN

Från fokus på 

kortsiktiga organisatoriska 

eller ekonomiska resultat…

…till en helhetssyn 

där egna initiativ och 

lärande premieras
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Strategi för att förverkliga färdplanen på kort och lång 

sikt - för ett långsiktigt hållbart hälsosystem i Skåne

Strategi för en stegvis omställning:

1. Perspektivskiften som prioriteringsgrund

2. Ledning och styrning i komplex omställning

oStyrning mot långsiktiga mål kopplas till åtgärder på kort sikt

oFörändringsförmåga och lärande på systemnivå

oTydlighet och transparens som grund för tillit och inflytande
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Lärexempel

• Nya arbetssätt i riktning mot Framtidens hälsosystem/God och Nära vård 

testas. 

- för att lära

Nytt lärexempel:

• Onkologi i nära vård
• struktur skapas för omhändertagande av patienter med komplikationer till onkologisk behandling och att andra 

medicinska behov för patienter med cancerbehandling säkerställs 

• ...och möjliggöra åtgärd i patientens hem eller närmiljö 

• … att kunna leva sitt liv tryggt och så vanligt som möjligt. 

• Utgående från Ystad och Kristianstad (östra Skåne)


