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Delregional samverkan 220616

Vi går igenom:

• Målbild och handlingsplan 
avseende god och nära vård inom 
ramen för Vårdsamverkan Skåne 

• Vårdsamverkan Skåne -
handlingsplan och aktivitetsplan



2

Målbild och handlingsplan avseende god och 
nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 
vilar på tre ben 

• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och     
sjukvården i Skåne mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna (HS-avtalet)

• Den nationella överenskommelsen för god och nära vård 
• De delar av Region Skånes arbete med nära vård inom 

Framtidens hälsosystem, där arbete sker gemensamt mellan 
region och kommuner 
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HS-avtalet

Den gemensamma värdegrunden för samarbetet och de verksamheter som 
omfattas av avtalet är följande: 

• vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar 
utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar 

• vi strävar efter att tillgodose den enskildes förväntningar på inflytande och 
självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög 
kvalitet 

• vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den enskildes 
perspektiv 



BILD FRÅN VÅRDSAMVERKAN SKÅNE
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Den nationella överenskommelsen om God och nära vård 2021. 
En överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner 

• ”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är 
navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård 
och med socialtjänsten.

• Målet med omställningen av hälso-och sjukvården bör vara att 
patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker 
hälsan. 

• Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser och att en effektivare 
användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna 
uppnås.” 
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Nära vård

• Nära vård är ett samlingsbegrepp för hur kommuner och region 
tillsammans arbetar med omställningen mot framtidens system för 
hälsa och vård. 

• Nära vård är inte en ny organisationsnivå utan snarare ett nytt sätt 
att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmaste vården är 
den som personen kan ge sig själv – egen vård – samt det stöd 
som kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. 

• En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med fokus på 
hälsa och nya arbetssätt innebära bättre livskvalitet för invånarna 
samtidigt som resurserna inom vård och omsorg kan användas 
mer effektivt och därmed räcka till fler. 
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Utgångspunkter för arbetet med en 
gemensam målbild
Framtagna av central och delregionala tjänstemannaberedningar

• Jämlik vård, trygghet och kontinuitet 
• Tillgänglighet och kvalitet 
• God samverkan och gemensam helhetssyn 
• Personcentrerat arbets-och förhållningssätt 
• Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
• Gemensam kompetensutveckling 
• Ökad digitalisering 
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Skånes målbild för nära vård omställningen
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Möt personer där den är
• för att främja hälsa
• för att förebygga sjukdom
• i sin sjukdom, så att rätt insatser ges i rätt tid, på rätt sätt och på 

rätt plats 
• fysiskt, om möjligt och lämpligt i hemmet, på vårdcentral eller på 

sjukhus när det behövs 
• i sin rehabilitering 
• psykologiskt, i arbetssätt och förhållningssätt 
• i kommunikation, för att nå ömsesidig förståelse 
• digitalt, för att stärka personens egen möjlighet för monitorering 

och kommunikation 
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Följande arbetsområden är prioriterade i 
handlingsplanen för att nå målbilden 

• Personcentrerat arbets-och förhållningssätt 
• Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
• Kompetenssamverkan 
• Ökad digitalisering 

Ytterligare två områden har lagts till utifrån nationella och regionala 
behov:
• Barn och ungas hälsa
• Rehabilitering
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Utvecklingsplanen i HS-avtalet omfattar även fyra 
utvecklingsområden som ingår i handlingsplanen
• utveckling av teambaserad 

vårdform för de mest sjuka
• utveckling av insatser för tidvis 

sviktande i sin sjukdom 
• utveckling av arbetssätt och 

stöd för personer i riskgrupper 
• utreda förutsättningar för att 

samorganisera rehabilitering 
och hjälpmedelsförsörjning 
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Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård 
inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025



13

Stegvis utveckling

1. Genomförande av HS-avtalet
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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Personcentrerat arbets och förhållningssätt

a/Patientkontrakt och SIP
Aktivitet
• Genomföra gemensamma utbildningsinsatser för att öka SIP-kvaliteten inom ramen för 

arbetet inom förvaltningsgruppen för regelverk för SVU och SIP
• Föbättra möjlighet till uppföljning avseende hantering av SIP/SVU genom att ta fram

underlag och variabler som är viktiga för att upptäcka avvikelser I förhållande till regelverket
• Genomföra gemensamma utbildningsinsatser för att utveckla personcentreringen i 

verksamheterna
Tidplan
• Utbildningsinsatser genomförs fortlöpande fr o m hösten 2022
• Den skånska uppföljningsmodulen som kopplas till SIP/SVU-processerna ska vara i drift vid 

utgången av 2025. Utvecklingsarbetet rapporteras årligen till Central tjänstemannaberedning
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Personcentrerat arbets och förhållningssätt

b/Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka
Läkarstödet utformas med inställelsetid på 2 t för akut hembesök och 5 dagar för planerat hembesök.
Aktiviteter
• Befintliga kriterier för inskrivning i mobilt vårdteam tas bort.
• Patienter som erhåller eller är i behov av kommunal hemsjukvård kan skrivas in I vårdformen
Tidplan
• Teambaserat arbetssätt ska vid utgången av  2025 vara fullt ut implementerat i samtliga delar av 

Skåne. Uppföljning sker delregionalt.
c/Etablera jämlik läkarmedverkan på primärvårdsnivå för kommunal hälso- och sjukvård
Aktivitet
• Förslag till nytt avtal för läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård tas fram i samverkan.
• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska integreras i utvecklingen
Tidplan
• Förslag till nytt ramavtal Q2 2022. Börjar gälla 2023-01-01
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Personcentrerat arbets och förhållningssätt

d/Utveckling av insatser för tidvis sviktande
Omfattar personer som har kommunal hemsjukvård och klarar sig relativt väl under längre perioder
Tillfälliga behov kan uppstå vid akut försämring eller i samband med återhämtning från sjukdom eller samt
vid utskrivning från sjukhus
Aktivitet
• Utveckling, via förstudie, av gemensamt arbetssätt och beslutsstöd för att identifiera och följa

hälsotillståndet hos patienter i riskgrupper.
• Besluta om ett riskprofileringsinstrument inklusive IT-stöd för säker kommunikation mellan vårdgivare, 

från kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst, ambulans, akutmottagningar och andra
specialistmottagningar till listad vårdcentral.

Tidplan
• Förstudie startar hösten 2022
• Ställningstagande till förstudiens resultat 221201
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Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Aktivitet
• 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
• Implementera strukturerade riskbedömningar och uppföljningar avseende fallprevention 
Tidplan
• Regional arbetsgrupp ”Hälsa” finns etablerad 22-06-01 (Försenat)
• Aktivitets-och tidplan ”Hälsa” framtagen och beslutad 22-12-31
Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
Aktivitet
• Fastställande av inklusionskriterier för att definiera målgruppen
• Utveckling av gemensamt arbetssätt och beslutsstöd för att identifiera och följa hälsotillståndet hos personer i riskgrupp.
• Framtagande av rutiner och proaktiva arbetssätt.
Tidplan
• Inklusionskriterier framtagna 2022-12-31.
• Underlag för gemensamt proaktivt arbetssätt, beslutsstöd och rutiner framtaget och beslutat 2022-12-31
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Kompetenssamverkan

Stödfunktioner för den Nära vården
Aktivitet
• Inventera behov av stödfunktioner på primärvårdsnivå (kommun och vårdcentral) från specialistnivå för att skapa 

förutsättningar för realisering av omställning till Nära vård.
• Ta fram förslag på vilka stödfunktioner som ska byggas upp mellan parterna.
Tidplan
• Arbetsgrupp för inventeringen av stödfunktioner startas upp Q3 2022
• Förslag på prioriterade stödfunktioner att bygga upp klart Q1 2023
Kompetensplattform
Aktivitet
• 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.

Tidplan
• Förslag till en gemensam plattform för kompetenssamverkan klart 2022-12-31
• Arbetet inom plattformen startas upp under våren 2023
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Barn och ungas hälsa

a/Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan
Aktivitet
• Ta del av den utvärdering som Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning genomför.
• Initiera diskussion inför fortsatt arbete utifrån utredningens resultat hos respektive huvudmän.
• Inkludering av fler kommuner och verksamheter om modellen ska implementeras i ordinarie drift.
Tidplan
• Utvärdering av projektet ska vara klar februari/mars 2022
b/Tidiga och samordnande insatser (TSI- Skåne)
Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans i en förstärkt 
samverkan
Aktivitet
• Inkludering av fler kommuner och regionala verksamheter.
• Fortsätta med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och regionala verksamheter.
• Arbetet med TSI går in i den nya strukturen Regional Samverkansgrupp Hälsa
Tidplan
• Nationella utvärderingen klar juni 2023.
• Inkludering fler kommuner och verksamheter pågår kontinuerligt
Tydliggöra vägar in för barn och ungdomar när det gäller psykisk ohälsa, där insatserna behöver koordineras och riktas efter behov
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Barn och ungas hälsa
c/ Tydliggöra vägar in för barn och ungdomar när det gäller psykisk ohälsa, där insatserna 
behöver koordineras och riktas efter behov
Region Skåne har tagit fram en utredning gällande vikten av att skapa en samlad ingång för barn och unga med psykisk ohälsa. Ett
utredningsarbete i samverkan är påbörjat

Aktivitet
• Utredningsarbete i samverkan
• Projektledningen bör bjudas in till tjänstemannaberedningen för gemensam dialog

Tidplan
• Utredningen ska presenteras i hälso-och sjukvårdsnämnden i oktober 2022.
• Dialog med tjänstemannaberedningen våren 2022
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Rehabilitering

Aktiviteter
• För att möta behovet av en mera gemensam utveckling har det inrättats tre samverkansgrupper:
• Regional samverkansgrupp Rehabilitering

Översyn av hanteringen av intyg
Översyn av hela rehabiliteringsprocessen i syfte att erbjuda en jämlik och kostnadseffektiv 
rehabilitering.

• Regional samverkansgrupp Habilitering
Revidering av Överenskommelsen om habilitering i Skåne.

• Regional samverkansgrupp Hjälpmedel – ersätter nuvarande Samrådsgrupp inom hjälpmedel.
Hantering av hjälpmedel i samband med planerade operationer. 
Fortsatt arbete utifrån framtagen aktivitetsplan för 2022

Tidplan
• Samtliga grupper ska enligt tidplan etableras och vara igång 2022-06-01. Samverkansgruppen för 

habilitering är inte startad än.
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Gemensamma digitala lösningar

Strategi för Skånegemensam digitalisering , SGD, område hälsa - i syfte att förtydliga och utveckla ramverket för samverkan 
kring information och informationssystem. Strategin beskriver hur identifiering, finansiering utveckling och förvaltning av 
gemensamma digitala tjänster ska ske.
Aktivitet
• Säkerställa genomförande av de aktiviteter som är planerade för de sex respektive utvecklingsområdena i handlingsplanen:
 Nationell patientöversikt – öka användningen, alla offentligt finansierade vårdaktörer bör vara producenter och konsumenter
 Säker digital kommunikation – införa hos alla relevanta vårdaktörer efter upphandling av e-post tjänsten
 Mina planer – införa Mina planer hos alla relevanta vårdaktörer, utöka möjligheten att införa  nya processer, bättre utdata
 Beslutsstöd – digitalisering av Wisam, ta fram en app
 Avvikelsehantering/händelseanalys – gemensamt system för kommun och region
 Säkra videomöten – införa den lösning som är framtagen via Inera

Tidplan
• Handlingsplanen ska gå till beslut under Q1 2022
• Strategi och handlingsplan ska gå ut till huvudmännen för ställningstagande Q1/Q2 2022
• Handlingsplan och budget revideras årligen. 
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