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• Malmö

• Mellersta Skåne

• Nordöstra Skåne

• Nordvästra Skåne

• Sydöstra Skåne

• Sydvästra Skåne

Delregionerna informerar
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”En för parterna gemensam strategi för kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i hemsjukvården är en ytterligare 
förutsättning för avtalet och för att den gemensamma 
avsiktsförklaringen ska kunna uppnås” (HS-avtalet 4.3)

Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska 
beslutsförslag åvilar Centralt samverkansorgan.

För att möta framtidens utmaningar är det centralt att gemensamt 
säkerställa kompetensförsörjning, kompetensöverföring och 
kompetensutveckling. I Skåne finns ett flertal arenor där man 
arbetar med kompetenssamverkan. Det finns även ett regionalt 
kompetensråd i Södra sjukvårdsregionen som i sin tur samverkar 
med den nationella nivån. Pågående arbete ska förstärkas och 
stödjas utifrån samverkan med lärosätena i Skåne och med Vård-
och omsorgscollege.

Aktivitets- och tidsplan – Kompetenssamverkan 
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Inom ramen för Vårdsamverkan Skåne och i enlighet med den gemensamt framtagna Målbild 
och handlingsplan avseende god och nära vård, och tillhörande Aktivitets- och tidplan avseende 
god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025, genomförs nu en 
inventering av behov av stödfunktioner på primärvårdsnivå (kommunal och regional primärvård) 
för att skapa förutsättningar för realisering av omställning till Nära vård.

Med god tillgång till relevanta stödfunktioner skulle tryggheten öka för både patienter, 
närstående och den vårdpersonal som svarar för insatser på primärvårdsnivå. Likaså skulle 
onödiga besök på akutmottagningar kunna reduceras. Stödfunktionerna skulle kunna vara 
tillgängliga för personal i både kommunal och regional primärvård samt för vissa patienter med 
egenvård. Stödfunktionerna behöver inte vara knutna till specialistvård utan kan också vara 
expertteam på primärvårdsnivå som har mer än grundläggande kunskap och kompetens inom 
ett visst område. Stödfunktionerna skulle utgöra ett stöd för legitimerad personal i ovana eller 
komplicerade situationer.

• Inom vilka områden, eller för vilka patientgrupper, bedömer du/din verksamhet att det finns 
behov av den här typen av stödfunktioner? 

• Hur mycket, och på vilket sätt (digitalt, fysiskt, via telefon, annat), skulle 
stödfunktionen/stödfunktionerna vara tillgängliga för att möta era behov?

Inventering av behov av stödfunktioner på 
primärvårdsnivå 
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Ett uppdrag tas fram för att utreda förutsättningarna att bilda en 
plattform för kompetenssamverkan. 

I uppdraget ingår att värdera möjligheten att låta plattformen 
ersätta delar av nuvarande system för råd, stöd och fortbildning. 
Plattformen ska kopplas samman med befintliga strukturer för 
kunskapsstyrning där sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd ingår.

Uppstartsmöte planeras december/januari.

Ytterligare deltagare från CTmb?

Aktivitets- och tidsplan – Kompetenssamverkan 



 Vårdsamverkan Skåne

Fortsatt tydliga önskemål kring nyckeltal som kan följas över tid.

Tydligare uppföljning: direktinläggningar och minskade besök 
akuten. 

AU jobbar vidare med fråga och tar fram förslag på en arbetsgrupp.

Information från möte i Centralt samverkansorgan 2022-10-21
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Gemensamt informationsmaterial

- Presentation

- Film

- Vårdsamverkan Skåne

Processledare
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Nuläge tillsättning

Bokade avstämningar – fyra tillfälle per delregion 2023

Processledare – nuläge tillsättning m m
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Vägledningar framtagna inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 
gäller årsvis och behöver ses över/revideras senast 2022-12-31.

Uppdatering vägledning
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Mötestider Central tjänstemannaberedning vårterminen 2023

18 jan kl.13.00-15.30 – digitalt via teams – nytt datum

9 mars kl.9.00-13.00 inkl lunch – fysiskt

28 april kl.9.00-11.30 - digitalt via teams

13 juni kl.10.00-12.00 - digitalt via teams

Mötestider
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Mötestider Centralt samverkansorgan 2023 - För kännedom

3 feb 10-11.30 Teams

31 mars 10-11.30 Teams

26 maj 9-15.30 Fysiskt

15 sept 10-11.30 Teams

27 okt 9-13 inkl lunch Fysiskt + delregioner

8 dec 10-11.30 Teams

Mötestider
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Sammanfattning

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne 
uppdrar till förvaltningschef Mikael Reingsdahl att utreda behovet 
av jourverksamhet för hjälpmedelsservice i regionen. I utredningen 
ska kostnadsberäkning samt utformning av samarbetet med 
Skånes kommuner ingå. Utredningen återrapporteras till nämnden 
vid sammanträde 2022-12-14.

Det finns en bred samsyn kring att kommunerna i Skåne inte 
bedömer samarbete avseende jourverksamhet för 
hjälpmedelsservice vara aktuellt. Bedömningarna grundar sig 
bland annat på att en införande av gemensam jourverksamhet för 
hjälpmedelsservice är mycket komplicerad och att det 
erfarenhetsmässigt finns mer kostnadseffektiva sätt att hantera 
byte av individuellt förskriva hjälpmedel på jourtid.

Utredning för jourverksamhet av hjälpmedelsservice
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Lägg gärna upp minnesanteckningar (via inskicksfunktion)

Lägga mötestider 2023?

Annat material?

Skickas till jill.persson@skane.se

Delregionala minnesanteckningar, mötesdatum för 2023 m.m.

mailto:jill.persson@skane.se
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Viktigt att etablerad och fastställd samverkansstruktur följs.

Del C, Organisering av regional  samverkan/samarbete 

mellan Region Skåne och Skånes kommuner 

avseende hälso- och sjukvård

Ärendegång samverkansstruktur centralt och delregionalt



 Vårdsamverkan Skåne

Samverkan vid utskrivning



 Vårdsamverkan Skåne

Uppstartsmöte i mitten på januari 2023

Regional samverkansgrupp habilitering
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Regional samverkansgrupp rehabilitering
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Aktivitets- och tidsplan – Regional samverkansgrupp Hälsa
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Arbetet med läkaravtalet pågår

Hur kan läkarmedverkan förbättras i avvaktan på att avtalet är på 
plats?

Läkaravtalet
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Exempel på synpunkter från kommunerna:

Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, med följande 
reflektioner: resursbrist avseende läkare som man bla löser med hyrläkare, 
telefon rond, inga hembesöks görs alls eller svårigheter att få hembesök 
framför allt i ordinärt boende. 

Ibland finns det ingen utsedd fast läkarkontakt. 

Namngiven utsedd läkare som har huvudansvaret för särskilda boende saknas

Ojämlik tillgång till läkarinsatser beroende på var i Skåne du bor

Läkarmedverkan i LSS-gruppbostad saknas. 

Vårdcentralerna vill prioritera boende på särskilt boende, medan kommun vill 
att även de som bor i ordinärt boende ska prioriteras, då dessa patienter är 
minst lika sjuka som de på särskilt boende.

Efterlevnaden och engagemang uppges variera i betydande grad mellan 
vårdcentralerna och även mellan läkare på vårdcentralerna.

Det finns ett stort behov av att arbeta förebyggande från kommunernas sida 
för att på så sätt kanske skjuta upp inflyttningen på särskilt boende eller 
minska/stabilisera beroendet av hemtjänsten.

Läkaravtalet
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Webbsändning 6 dec 10.30-12: Fler kan mer - civilsamhällets roll 
för hållbarhet och hälsa - Mötesplats social hållbarhet 
(folkhalsomyndigheten.se)

Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa - Mötesplats social 
hållbarhet (folkhalsomyndigheten.se)

Fysisk internationell konferens I Malmö 14-16 juni: ESSC –
European Social Services Conference (essc-eu.org)

ESSC – European Social Services Conference (essc-eu.org)

Övriga punkter

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/fler-kan-mer---civilsamhallets-roll-for-hallbarhet-och-halsa/
https://essc-eu.org/

