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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Modell för läkarstöd

Ordförandens förslag

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden mottar rapport Organisering av 

Region Skånes läkarstöd till kommunal hemsjukvård - samt vissa 

övriga mobila läkarinsatser utanför vårdinrättning.   

2. Verksamhet med läkarstöd för hemsjukvård ska organiseras inom 

ramen för Hälsoval Skåne. 

3. Finansiering sker inom befintliga ramar för Hälso- och 

sjukvårdsnämndens och sjukvårdsförvaltningarnas samlade budget. 

En eventuellt utökad finansiering ska beaktas i det kommande 

budgetarbetet.  

4. Uppdraget för den nya läkarstödsorganisationen är i enlighet med det 

nya hälso- och sjukvårdsavtal som fastställts i regionfullmäktige 

2016-04-26 samt i enlighet med beskrivning av alternativet om 

organisering inom ramen för Hälsoval Skåne i rapport Organisering 

av Region Skånes läkarstöd till kommunal hemsjukvård - samt vissa 

övriga mobila läkarinsatser utanför vårdinrättning. 

5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag på 

förändringar av Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval 

Skåne i enlighet med beskrivning av alternativet om organisering 

inom ramen för Hälsoval Skåne i rapport Organisering av Region 

Skånes läkarstöd till kommunal hemsjukvård - samt vissa övriga 

mobila läkarinsatser utanför vårdinrättning.  

6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa 

medverkan av sjukhusläkare genom skall-krav i 

förvaltningsuppdragen. 

7. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skapa 

förutsättningar för genomförande i enlighet med beskrivning av 

alternativet om organisering inom ramen för Hälsoval Skåne (avsnitt 

6 i rapport Organisering av Region Skånes läkarstöd till kommunal 
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hemsjukvård – samt vissa övriga mobila läkarinsatser utanför 

vårdinrättning) och ta fram en plan för implementering. 

8. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna att tillsammans med Skånes kommuner bilda ett 

kunskapscentrum för hemsjukvård och detta uppdrag ska 

återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast december 

2017. 

9. Centralt politiskt samverkansorgan får i uppdrag att fortsatt följa 

effekterna av den utvecklingsplan som är en del av nytt hälso- och 

sjukvårdsavtal med Skånes kommuner, inklusive utvecklingen av 

läkarstöd för hemsjukvård, och löpande informera hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

10. Ledning, styrning och uppföljning ska ske centralt och hälso- och 

sjukvårdsdirektören får i uppdrag att rapportera till Centralt politiskt 

samverkansorgan och hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 

Sammanfattning

I enlighet med regionfullmäktiges beslut 2016-04-26, § 28, har förslag på 

modell för läkarstöd till hemsjukvård tagits fram. Förslaget innebär att 

läkarstödet till hemsjukvård organiseras inom ramen för Hälsoval Skåne där 

målsättningarna i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet uppnås genom en 

utveckling av ackrediteringsvillkoren. 

I ärendet finns följande dokument 

1. Beslutsförslag 2016-08-25 

2. Organisering av Region Skånes läkarstöd till kommunal 

hemsjukvård - samt vissa övriga mobila läkarinsatser utanför 

vårdinrättning 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades redan våren 2013. 

En politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes 

kommuner har lett detta arbete med stöd av en gemensam 

tjänstemannagrupp med representation från båda parter. Kommunförbundet 

Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig bakom förslag 

till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommendera kommunerna att 

politiskt anta avtalet, och 2016-04-26 antogs det nya hälso- och 

sjukvårdsavtalet av regionfullmäktige. Avtalets syfte är att säkra ett gott och 

jämlikt omhändertagande för de vårdtagare som har behov av insatser från 

både Region Skåne och kommunerna och därigenom öka tryggheten och 

förtroendet för den samlade hälso- och sjukvården i Skåne. Avtalet är 

konstruerat så att det innehåller en gemensam utvecklingsplan som 

beskriver målgrupper och utvecklingsområden som parterna successivt ska 

arbeta tillsammans med under avtalsperioden. Två utvecklingsområden 

omfattar utveckling av (1) teambaserad vårdform för de mest sjuka och (2) 

insatser för tidvis sviktande. Gemensamt för de personer som tillhör båda 
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dessa målgrupper är att de har svårt att ta sig till vårdinrättningar – de faller 

varaktigt eller temporärt under den s.k. tröskelprincipen.  Samtidigt är de, 

varaktigt eller temporärt, i behov av ett tätare och mer sammanhängande 

omhändertagande med ett mer riktat läkarstöd i hemmet.  

 

En arbetsgrupp har under ledning av en politisk styrgrupp, där samtliga 8 

politiska partier som företräds i regionfullmäktige ingått, belyst olika 

alternativ avseende hur ett sådant mer riktat läkarstöd skulle kunna 

organiseras. Politisk styrgrupp har valt att föreslå att läkarstödet till 

hemsjukvård organiseras inom ramen för Hälsoval Skåne där 

målsättningarna i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet uppnås genom en 

utveckling av ackrediteringsvillkoren. De viktigaste argumenten för 

Hälsovalsalternativet är möjligheten att bygga vidare på befintlig struktur 

och att inte rasera fungerande upparbetade relationer. Modellen erbjuder 

goda möjligheter till en stegvis utveckling. 

 

Med hälso- och sjukvårdsavtalets utvecklingsplan följer krav på successiv 

utveckling och uppföljning. Ackrediteringsvillkor för Vårdcentral i Hälsoval 

Skåne föreslås därför justeras enligt beskrivning i rapport Organisering av 

Region Skånes läkarstöd till kommunal hemsjukvård - samt vissa övriga 

mobila läkarinsatser utanför vårdinrättning. För att underlätta 

implementering av den nya vårdformen har det i rapporten lyfts fram ett 

antal viktiga förutsättningar kopplade till koordinering, en väg in, 

samarbetsbehov, producentneutralitet och bemanning, inklusive 

sjukhusläkares medverkan. En implementeringsplan, där dessa 

förutsättningar ingår, ska skyndsamt tas fram.  

 

För att öka förutsättningarna att uppnå god kunskaps- och 

kompetensutveckling inom det växande området hemsjukvård skulle det 

kunna övervägas att, gemensamt med Skånes kommuner, bilda ett 

kunskapscentrum för hemsjukvård.  Syftet skulle vara att stödja och 

genomföra utbildningar/kompetensutvecklande åtgärder, att stödja 

verksamhet inom kunskapsområdet vad gäller implementering av nya 

metoder samt vid utveckling och förbättring av vårdens processer.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljerad finansieringsmodell för att organisera ett förstärkt läkarstöd till 

hemsjukvård inom ramen för Hälsoval Skåne presenteras i samband med 

beslut om nya ackrediteringsvillkor och avtal för vårdcentral i Hälsoval 

Skåne gällande år 2017. 

 

Resurstillskott i form av utökad finansiering eller annan omfördelning av 

resurser kan komma att vara nödvändig i någon form allt eftersom 

verksamheten byggs ut. Det är därför angeläget att en kontinuerlig 

uppföljning sker av verksamheten samt också av hela Hälsoval Skåne under 

utvecklingsfasen, för att i tid möjliggöra omprioriteringar av resurser samt 

förändring/utveckling av ersättningsmodellen. Eftersom förändringen 



Datum 2016-08-25   4 (4) 

 

Region Skåne     
 

kommer att genomföras stegvis under en 3-års period bedöms möjligheterna 

till en sådan anpassning av såväl ackrediterings- som ersättningsvillkor som 

goda. 

Juridisk bedömning 

Samråd med regionjurist har skett. Vidare dialog och bedömning förväntas 

ske i samband med fastställande av implementeringsplan, kommande 

förändringar av Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne 

och förvaltningsuppdrag i enlighet med beslutspunkterna 5, 6 respektive 7. 

Miljökonsekvenser 

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet medför behov av ett ökat antal 

biltransporter i samband med läkarbesök i patienternas hemmiljö. Samtidigt 

bedöms behovet av sjuktransporter till sjukvårdsinrättningar på sikt minska. 

Nettoeffekten bör följas som en del i hälso- och sjukvårdsavtalets 

utvecklingsplan. Planerad utveckling av informations- och 

kommunikationsteknik förväntas reducera negativa miljökonsekvenser.  

Samverkan med berörda fackliga organisationer 

Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. 

Uppföljning 

En uppföljningsgrupp är bildad enligt beslut av tjänstemannaberedningen 

till Centralt politiskt samverkansorgan med uppdrag att följa såväl ekonomi 

som verksamhetsparametrar. Återrapportering ska regelbundet ske till hälso- 

och sjukvårdsnämnden för att möjliggöra nödvändig korrigering för 

måluppfyllelse.   

 

Anna-Lena Hogerud 

Ordförande 

Ingrid Bengtsson-Rijavec 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 


