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Uppföljning från tjänstemannaberedning 30 september 2022.

Samverkan rehabilitering – projekt för att kartlägga 
svårigheter i flödet mellan rehabiliteringsinsatser
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• a. Lägesrapport

• b. Planering 2023

SGD - Uppföljning av handlingsplanen
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02. Förebyggande och hälsofrämjande 

insatser

a) Etablera en samverkansstruktur för ”Hälsa”

b) Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i 

riskgrupper  
05. Barn och ungas hälsa

a) Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan

b) Tidiga och samordnande insatser (TSI-Skåne)

c) Tydliggöra vägar in för barn och ungdomar när det 

gäller psykisk ohälsa, där insatserna behöver 

koordineras och riktas efter behov  

Etablera samverkansstruktur för hälsa

En av aktiviteter i vår Skånegemensamma handlings- och aktivitetsplan för God och Nära 

Vård för att bidra till den gemensamma målbilden ”Möt personen där den är”
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Varför fokus på hälsa, hälsofrämjande och 
förebyggande insatser inom Vårdsamverkan Skåne?
• För att bidra till den gemensamma målbilden att ”Möta personen där den är”
• För att åstadkomma en bättre och mer jämlik hälsa bland våra invånare 
• Bidrar till ett mer ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande, och därmed till att 
• Möta våra gemensamma samhällsutmaningarna t.ex. demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning 

Invånarnas hälsa kan påverkas av många 
fler aktörer, även på andra 

samhällsarenor än hälso- och sjukvård

 ta vara på andra kompetenser 

 i samverkan med aktörer i andra 

delar av samhället och
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Förslag på Skåneövergripande 
samverkansgrupp för hälsa

Som ett första steg i etablering av en samverkansstruktur för hälsa förslås en Skåneövergripande 
samverkansgrupp för hälsa motsvarande andra regionala samverkansgrupper som utses av och 
hålls samman av centrala tjänstemannaberedningen

Skåneövergripande samverkansgrupp för hälsa
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Förslag på uppdrag Skåneövergripande 
samverkansgrupp för hälsa 

• Vara en samordnad ingång och bereda ärenden till central tjänstemannaberedning 

gällande samverkan för att främja psykisk och fysisk hälsa, och förebygga ohälsa i alla 

åldersgrupper

• Identifiera befintliga strukturer, grupperingar och relevanta aktörer som samverkar 

kring hälsofrämjande och förebyggande insatser, men också gapen som finns. Utifrån 

kartläggningen av befintliga och gap i strukturen etablera, förstärka och 

vidareutveckla en Skånegemensam samverkansstruktur för hälsa

• Beskriva konsekvenser av inkluderande av hälsofrågor för struktur och 

sammansättning i  dagens vårdsamverkansstruktur, och vid behov ta fram förslag på 

ändringar för att få kraft i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom ramen 

för Vårdsamverkan Skåne

• Ta fram en aktivitets- och tidsplan för hälsoarbetet inom ramen för Vårdsamverkan 

Skåne med särskilt fokus på  

o barn och ungas hälsa, inkl samordning och spridning av Familjecentral, Växa 

Tryggt och Tidiga samordnade insatser (TSI)

o Implementera strukturerade riskbedömningar och uppföljningar avseende 

fallprevention

Identifiera befintliga grupperingar/samverkansgrupper
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Tankar kring sammansättning  
utifrån uppdraget 

Gruppen behöver en bred generalistkompetens kring hälsofrågor med perspektiv från 
de olika delar av våra samlade arenor där hälsan kan påverkas

Det kan handla om generalister inom det hälsofrämjande arbete inom hälso- och 
sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst och skola/elevhälsa, men också om funktioner 
med övergripande ansvar för folkhälsoarbete, kultur och fritid eller stadsplanering

Förslag: Nominering av generalister utifrån funktion, kompetensområde samt geografi
(kommunalt perspektiv).
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Nuläge och arbetet framåt

Processledarna
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Processledare i Vårdsamverkan 
Skåne

PL 

SK1

PL 

SK2

PL 

SK3

PL 

RS1

PL 

RS2

PL 

RS3

PL 

RS4

PL 

RS5

Totalt

NV Ulrika 

Hjort

100%

Janet 

Hultberg

50%,1/12

150%

NO Maria 

Kusagård, 

20%-50% 

1/1

Anita 

Joelsson 

50%, 1/1

70-100%

Mellersta Paulina 

Hallgren, 

50%

Maria 

Bjerstam

50%, 1/2

100%

Malmö (Inger 

Sieke)

Kristina 

Degerman

50%

50%

SV Paulina 

Hallgren, 

50%

Kristina 

Degerman

30%

80%

SO Therese 

Friberg, 

50%

Vakans

50%
100%

Totalt 

finansieras: 

5,8 tjänster



 Vårdsamverkan Skåne

Skånes arbete för omställningen till Nära vård
Utifrån Skånes målbild ”Möt personen där den är”

Illustration från SKR
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Samlad bedömning

• Når inte de mål och syften som anges i Avtalet

• Avsaknad av en tydlig strategi

• Uppföljningsansvaret har inte genomförts

Revisionsrapporterna
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Uppdraget är att ta fram en vägledning vars syfte är att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling när det gäller huvudmännens ansvar för stöd till patient med kommunala 
insatser i samband med besök på öppenvårdsmottagning, akut eller planerat, eller vårdas i 
slutenvård. Vägledningen ska beskriva när kommunens uppdrag avslutas och regionens tar vid 
och vice versa. 

Uppdraget innefattar följande delmoment: 

a) Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning mellan Region Skånes 
respektive de skånska kommunernas för patient med behov av stöd vid 
öppenvårdsbesök. 

b) Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning mellan Region Skånes 
respektive de skånska kommunernas för patient med behov av stöd när patienten 
är inskriven i sluten hälso- och sjukvård. 

Tidslinje: 
Arbetet påbörjas i april 2022. Slutredovisning till Central tjänstemannaberedning 
december 2022.

Arbetsgrupp: 

Framtagande av vägledning avseende ansvarsfördelning vid 
patients besök i öppen vård respektive under slutenvårdvistelse

Anna-Lena Fällman och Annsofie Svensson 
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1. Sår- och kompressionsbehandling (med MTP) 

2. Inkontinens och urologi (med MTP)

3. Dialys (med MTP) 

4. Nutrition (med MTP) 

5. Andningsvård (med MTP)

6. Infusion och provtagningsmaterial (med MTP)

7. Övrigt - andra MTP

8. KVG-katalogen 

9. Översyn kostnadsansvar mellan primärvård och specialistvård 

10. Översyn av principer för kostnadsfördelning

11. Tillsättning av arbetsgrupp avseende definition av ”hemsjukvårdspatient”

Tidslinje:
Arbetet återupptas i maj 2022. Slutredovisning från samtliga produktområden till Central 
tjänstemannaberedning december 2022. 

Arbetsgrupp:

Revidering av ”Kommunens respektive Region Skånes 
kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar mm” 
Anna-Lena Fällman och Annsofie Svensson 

MTP = medicintekniska produkter
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Bemanningspersonal



 Vårdsamverkan Skåne

Förlängd tjänstemannaberedning 17 januari

• Inspel till programpunkten

OBS!

Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund

Glömt inte att anmäla ditt deltagande!

Samverkan vid utskrivning/utskrivning 
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• Ny hemsida och hantering av befintliga dokument

• Tider för delregionala möten på Vårdsamverkan Skåne?

Vårdsamverkan Skånes hemsida
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Enkät expertstöd
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Verksamhetsberättelse Vårdsamverkan Skåne för 2022?
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Övrigt


