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Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård 
med tillhörande tids- och aktivitetsplan 

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård 

inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022. 

Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i 

förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 

Skåne. 

 
1b) Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 
Justering avseende inskrivningskriterier; 

- Befintliga kriterier för inskrivning i mobilt vårdteam upphör och ersätts med ett förtydligande 

om att grunden för de mobila vårdteamen är patienter som erhåller, eller är i behov av att 

erhålla, kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 

 
Förtydligande gällande kommunernas organisation för att fatta insatsbeslut; 

- Vid tillfällig akut försämring där kommunen bedömer att det finns behov av en utökad SoL- 

insats ska läkarbedömning på primärvårdsnivå genomföras snarast. Riktlinjer bör tas fram på 

lokal samverkansnivå mellan kommun och Region Skåne. 

 

Kompletteringar 
Under arbetets gång har det varit tydligt att det finns behov av att arbeta strukturerat 

gemensamt inom ytterligare områden inom ramen för Vårdsamverkan Skåne; 

 
2. Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
Huvudmännen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv genom att ta tillvarata den 

enskildes funktioner och förmågor samt arbeta sjukdomsförebyggande genom att erbjuda stöd 

till förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Det hälsofrämjande arbetet omfattar alla 

åldersgrupper, såväl när det gäller fysisk som psykisk hälsa. 

 
- Inom ramen för Vårdsamverkan Skåne etableras en samverkanstruktur för ”Hälsa”. 

- Ta fram en aktivitets- och tidplan för hälsoarbetet, med särskilt fokus på barn och unga. 
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3. Kompetenssamverkan 
Pågående arbete ska förstärkas och stödjas samtidigt som det kompletteras med uppbyggnad av 

stödfunktioner för den nära vården samt skapande av en gemensam plattform för 

kompetenssamverkan. 

 
4. Gemensamma digitala lösningar 
Framtagen Strategi för Skånegemensam digitalisering - område hälsa, med tillhörande 

handlingsplan och budget, är under beredning för beslut hos samtliga huvudmän. 

Handlingsplanen beskriver angelägna aktiviteter inom sex utvecklingsområden som bidrar till att 

skapa förutsättningar att uppnå visionen för vårt gemensamma arbete kring digitalisering. 

 
5. Barn och ungas hälsa 
Förstärkt samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter krävs för att ge alla 

barn en möjlighet till ett bra liv. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor 

ges likvärdiga villkor och förutsättningar. När samtidiga stödinsatser ges, behöver de utgå 

från barnets eller ungdomens aktuella livssituation och vara synkroniserade. 

 
6. Rehabilitering 
För att kunna erbjuda en jämlik och effektiv rehabilitering av hög kvalitet och ett bättre 

resursutnyttjande finns ett långsiktigt behov av forum/struktur för dialog och 

ömsesidigt informationsutbyte. Samverkansgrupper startas inom områdena rehabilitering, 

hjälpmedel och habilitering. 

 
Här finns båda dokumenten Målbild och handlingsplan samt Aktivitets och tidsplan; 
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