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Delregional tjänstemannaberedning

• Fatta beslut om inriktning, 
prioriterade område samt planering 
av utvecklingsaktiviteter och 
uppföljning av lokala aktiviteter 
kopplade till tids- och aktivitetsplan.

• Eskalerar upp behov som behöver 
tas om hand på central nivå.



Processledare

• Initialt leda den operativa gruppen

• Bevakar och lyfter Skånegemensamma 
och delregionala frågor

• Kommunicerar och identifierar 
delregionala behov

• Stödja och synliggöra kommunernas 
och delregionernas arbete med 
aktivitets- och tidsplanen

• Planera, facilitera och samordna 
aktiviteter och utveckling i hela Skåne.



Operativ samverkansgrupp

• Samordning med mandat att nyttja aktörernas 
resurser för att förbereda förslag till 
tjänstemannaberedning t ex att ge förslag och 
förbereda gemensam kompetensutveckling över 
gränserna (egenvårdsbegreppet, personcentread 
vård mm.).

• Samordna initiativ och insatser i de olika lokala 
samverkansgrupper och föra upp frågeställningar och 
utvecklingsförslag till tjänstemannaberedning

• Deltagare i operativ grupp representerar aktören 
(kommun, region) och ska ha en ledande position i 
aktörens arbeta med Nära vård. 

• Till att börja med kommer vi kalla:
1 person utsedda av respektive kommun
2-3 personer från primärvården (erbjudande både till 
offentlig och privat)
2 personer från Skånes universitetssjukhus
Någon från psykiatrin?



Arbetsgrupper

Skapas utifrån behov via beslut i 
tjänstemannaberedningen. Syftet är 
att arbeta med gemensamma 
metoder och rutiner i hela i 
delregionen



Lokala samverkansgrupper

• Samverkansgrupper bestående av 
representanter från kommunen och 
vårdcentralerna.

• Gruppernas syfte och uppgifter 
beskrivs bäst av grupperna själva.

• Gruppen består förslagsvis både av 
offentliga och privata aktörer 
eventuellt både på kommun- och 
regionsidan



Befintliga grupperingar i mellersta bestående av 
representanter från både kommun och region. 

Finns ett antal grupper redan som 
behövs identifieras och föras in. 
Inventering är pågående.



Regionala samverkansgrupper

• Finns ett flertal och processledarna 
bevakar vad som händer i dessa

(har delat upp grupperna mellan processledarna i hela Skåne och delger 
varandra på gemensamma möte)


