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13.00 Tids- och aktivitetsplan Nära vård

13.10 Uppföljning HS avtalet 

13.30 Workshop 1

14.00 Återsamling

14.15 FIKA

14.30 Workshop 2

15.00 Återsamling

15.30 SLUT

Workshop 
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• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region Skåne 
och de skånska kommunerna

• den nationella överenskommelsen för god och nära 
vård 

• delar av Region Skånes arbete med nära vård inom 
Framtidens hälsosystem, där arbete sker 
gemensamt mellan region och kommuner. 

• https://xn--vrdsamverkanskne-
dobn.se/2021/10/05/malbild/

Skånes gemensamma målbild och 
handlingsplan avseende god och nära 
vård vilar på tre ben; 

https://vårdsamverkanskåne.se/2021/10/05/malbild/
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• Jämlik vård, trygghet och kontinuitet 

• Tillgänglighet och kvalitet 

• God samverkan och gemensam helhetssyn

• Revideras årligen

Handlingsplanen vilar på; 
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• Att möta personen där den är innebär att se till 
individens behov av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser, av vård och omsorg samt att 
främja personens delaktighet och medskapande.

Denna aktivitets-och tidplan är en bilaga till målbild och 
handlingsplan God och nära vård . Den gemensamma planen ska 
möta såväl fysiska som psykiska behov och innefatta ett 
hälsofrämjande perspektiv. 

Övergripande mål:

MÖT PERSONEN DÄR DEN ÄR
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Stegvis utveckling

1. Genomförande av hälso- och sjukvårdsavtalet och lagstadgad 
samverkan för att uppnå en jämlik grundnivå i hela Skåne. 
Utvecklingen ska gå i takt, framför allt delregionalt och lokalt. 
Genomförandet innebär ingen förflyttning av gränssnitt.

2. Samverkanssatsningar som redan finns på något ställe i Skåne 
kan gemensamt utvärderas för lärande, utveckling och spridning.  
Detta kan ske övergripande i Skåne eller i delregionala och/ eller 
lokala projekt och piloter inom ramen för Vårdsamverkan Skåne. 
Delregionerna har kommit olika långt och måste få driva 
utvecklingen framåt utifrån sina olika förutsättningar. 

3. Helt nya satsningar i samverkan där samverkan går längre än 
tidigare avtalade gränssnitt. Denna typ av satsningar kräver en 
samsyn mellan huvudmännen och ska förankras i Vårdsamverkan 
Skåne. Vid behov ska politiska beslut fattas. 
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1. Personcentrerat arbets-och förhållningssätt
Patientkontrakt/SIP, teambaserad vårdform, jämlik 
läkarmedverkan och insatser för tidvis sviktande

2. Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Samverkan ”Hälsa” och utveckling av arbetssätt för personer i 
riskgrupper

3. Kompetenssamverkan 
Stödfunktioner och Kompetensplattform

4. Gemensamma digitala lösningar 
E-hälsostrategi och handlingsplan

5. Barn och ungas hälsa
Växa tryggt, Tidiga och samordnade insatser (TSI), ”en väg in” 
för psykisk ohälsa 

6. Rehabilitering 
Samordnat arbete kring rehabilitering, hjälpmedel och 
habilitering

Aktivitetsplan till
Målbild och handlingsplan God och nära vård
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• Vårdformen Mobilt vårdteam – ojämn utveckling och olika utformning i 
Skåne

• Efterfrågas mer formell styrning och ett tydligare stöd uppifrån –
balanserat mot behovet av lokala frihetsgrader

• En faktor som underlättat arbetet är tidigare bra upparbetade relationer 
och samsyn

För att främja utvecklingskraft och jämlikhet:

• Stöd - Ledning och styrning, balans uppifrån och lokala frihetsgrader

• Stötta lärande och samverkan

• Systematisk uppföljning – formella studier, klinisk forskning

• Viljeinriktning samverkan inom ramen för formen mobilt vårdteam

Uppföljning – KEFU 2016-2020
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”Utvecklingen är långsam och varierande….”

Rekommendationer

• Behåll nuvarande modell för läkarstöd 

• Förstärk inriktningen och fokusera där teamsamverkan går trögt

• Utveckla nya angreppssätt för stödfunktioner och samverkansorgan

• Stärk styrning och uppföljning

• Förstärk kopplingen till sjukhusens mobila verksamheter

• Vidga kriterierna för inskrivning i Mobilt vårdteam

• Vårdcentralernas ansvar bör följa öppettiderna

• Se över behov och dimensionering av läkarstödet

Uppföljning – D.Norén/ A.Rånlund 2019 
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Konkreta steg mot implementering inom varje område i 
Aktivitets- och tidsplanen; 

• Central nivå 

• Delregional nivå 

• Lokal nivå 

Utgångspunkter

Jämlik vård, trygghet och kontinuitet 

Tillgänglighet och kvalitet 

God samverkan och gemensam helhetssyn

Stegvis utveckling 

Workshop
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4 grupper 4-5 personer per grupp. 

Gruppledare;

1. Patientkontrakt/SIP, 

Greger Linander

2. Teambaserad vårdform, 

Marie Borgand 

3. Jämlik läkarmedverkan, 

Louise Roberts 

4. Insatser för tidvis sviktande

Anna-Lena Fällman 

Personcentrerat arbets-och 
förhållningssätt
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4 grupper 4-5 personer per grupp. 

Gruppledare;

1. Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Greger Linander 

2. Kompetenssamverkan 

Catharina Byström 

3. Barn och ungas hälsa

Emelie Sundén 

4. Rehabilitering 

Mats Renard 


