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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 Växa Tryggt och Tidiga 

samordnade insatser (TSI), familjecentraler

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 och kompetensområde snarare än 
geografi?


