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God och nära vård, seminarium 2019-08-30 
 
Dagen inleddes av Carina Lindkvist, Kommunförbundet Skåne, Catharina Byström, 
Vellinge kommun och Dag Norén, Videre consulting.  
 
Dagen var ett första tillfälle för Skånes kommuner att samla sig kring Nära vård. Region 
Skåne har under en tid drivit ett eget utvecklingsarbete kring Nära vård där man till viss del 
lyft fram de kommunala aspekterna avseende Nära vård.   
 
Louise Andersson och Niklas Eklöf, Socialdepartementet, gjorde sedan en dragning om 
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01. 
 
Under passet fanns möjlighet till frågor och inspel.  
 
Under eftermiddagen hölls workshop med nedanstående frågor: 
 
I utveckling mot en mer samordnad vård- 
• Vilka möjligheter ser vi? 
Gemensamma målbilder saknas. Börja lokalt! Möjligt med ett Skåneperspektiv? 
Vad händer om vi verkligen samarbetar? Vad kan vi bidra med? Hur ser vi vinster hos båda 
huvudmän? 
Gemensamma IT- system & digitalisering  
Pengar finns men behöver omfördelas- 20 % av tiden läggs på ”strul” 
Spelplanen: Det måste göras vissa klargöranden- vem ska göra vad, resursfördelning, hur 
länge räcker pengarna?  
Alla sex delregionala samverkansorgan måste fungera 
Gemensam kompetensutveckling  
NPÖ- kommunerna bör vara både producent och konsument 
Tydlighet i dialogen 
Samsyn  
Långsiktighet och uthållighet- delmål, ett steg i taget.  
Kommunerna behöver ta kommandot!  
Gemensam värdegrund och gemensamt synsätt 
Det behövs ett operativt led kopplat till delregionala samverkansorgan.  
Samverkan mellan kommuner 
Hur ser samverkansstrukturen ut i Skåne, hur hänger allt ihop? 
Ökad patientdelaktighet  
 
• Vilka utmaningar ser vi? 
Det finns behov av mer kunskap hos Region Skåne om kommunernas uppdrag 
Region Skånes organisation är svår att förstå och beslut fattas inte på samma nivå inom 
kommun och region. Kan delregionala samverkansorgan fungera mer som en gemensam 
ledningsgrupp?  
För stora delregionala samverkansorgan- hur kan man effektivisera? 
Vem kan bestämma vad? 
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Ekonomi 
Vad förväntar man sig som patient? En omställning av hela samhället! 
Viktigt att inte tappa bort andra delar i livet! Förebyggande och främjande är centralt! 
Hur går vi vidare med Region Skåne?  
Det kommunala självstyret  
För mycket fokus på hälso- och sjukvård, de sociala insatserna får stå tillbaka.  
Avancerad sjukvård prioriterar sig själv, resten får stå tillbaka.  
Mer fokus på friskfaktorer och rehabilitering  
Förbättrat läkarstöd 
Mina Planer och SIP  
 
• Strategier 
Kommunerna är starka tillsammans, kommunerna måste vara överens 
Använda befintliga nätverk 
Få till läkarstödet via skärpningar i skrivningar i vårdcentralernas ackreditering  
Lära känna varandras verksamheter 
Kommunikationsstrategi i förhållande till medarbetare och medborgare  
Gemensamt finansierade tjänster, kompetensutveckling, personalförsörjning 
Gemensam ekonomi i projekt etc.  
Tvingande organisation för gemensam avvikelsehantering. 
Kompetensförsörjning- kommunövergripande kompetensstege? 
Digitala system  
Kommungemensam ledningsgrupp för omställningen! 
Gemensam målbild av vad som ingår i den samordnade Nära vården  
Krav på gemensam utvärdering och kvalitetsuppföljning  
Gemensamma system och rutiner 
 
Efter dagens diskussioner sammanfattade Dag Norén sex möjliga grunder för 
strategier för det fortsatta arbetet för kommunerna i Skåne; 
 

• Gemensam målbild – tydliggöra vad kommunerna i ett gemensamt perspektiv vill 
uppnå (antar att detta kan underlätta för att skicka budskap om vad man förväntar 
sig från regionen för att uppnå detta och vad som är viktigt att klara av) 
 

• Klargöra spelplanen – utveckla en bättre och gemensam beskrivning av hur 
kommunerna ser på modellen för Mobil vårdteam, och hur goda arbetsprocesser 
ser ut som skapar resultat för samtliga inblandade (jmfr med hur man i Skaraborg 
arbetar med gemensamma och förklarande beskrivningsmodeller av 
samverkanssystemen/teamen) 
 

• Behov av att se mer resultat – att löpande fånga vad som sker (kvalitet, 
resursanvändning, patient- och medarbetarperspektiv) är viktigt för att styra rätt 
och påverka utvecklingen framåt 
 

• Vårdcentralernas medverkan – vilka krav som kommunerna ställer på 
vårdcentralerna för att intentionerna och det tänkta arbetet enligt HS-avtalet ska 
uppfyllas (exempelvis att erbjuda designerade och särskilt fokuserade 
hemsjukvårdsläkare, att samarbeta mellan vårdcentralerna kring ett antal fokuserade 
hemsjukvårdsläkare för att verkliga team ska kunna bildas tillsammans med 
hemsjukvårdens personal) 
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• Individbehovet – tydliggöra vad patienterna ska kunna förvänta sig (ex. sömlöst 
samarbete med god kontinuitet i dennes vårdkontakter) så att det blir tydligt vilka 
krav som ställs på ett nära samarbete och hur det bör bedrivas mellan parterna 

 
• Fungerande ledningsstruktur – för att äkta teamsamverkan ska uppnås behövs 

också en gemensam (mellan främst kommunal hemsjukvård och primärvård) 
ledningsgrupp som säkerställer ansvar mellan gränserna (över organisatoriska 
mellanrum). Utan sådana ledningsgrupper möter man fulla risken med nätverkens 
inbyggda sårbarhet. Framgångsfaktorer i gränsöverskridande arbetssätt är alltid att 
det finns en form av gemensam ledningsstruktur. Det är en stor skillnad mot att 
som idag mötas i ”lokala samarbetsgrupper”. 

 
 
Hur går vi vidare? 
God och nära vård är ett prioriterat arbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne 
och Region Skåne. Detta arbete sker främst inom ramen för den centrala 
tjänstemannaberedningen. Frågan bör även drivas delregionalt i de delregionala 
samverkansorganen. 
 
Region Skåne har sedan en tid tillbaka en Operativ ledningsgrupp för Nära vård. 
Kommunförbundet Skåne och några kommuner är representerade i denna.  
 
Det är även viktigt att kommunerna i Skåne får möjlighet att arbeta vidare med god och 
nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Kommunförbundet Skåne kommer att återkomma 
med aktiviteter inom området.  
 
 
  
 
Stort tack för er medverkan! 
 
 


