Beredningen för primärvård,
psykiatri och tandvård
BESLUTSFÖRSLAG
Maria Kronogård
Hälso- och sjukvårdsstrateg
0725-97 77 93
Maria.Kronogard@skane.se

Datum
Dnr

2017-03-16
1501085

1 (4)

Beredningen för primärvård, psykiatri och
tandvård

Hälsoval 2.0 - Målbild
Ordförandens förslag

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden följande
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden antar vision och målbild för Hälsoval
2.0.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättat en parlamentarisk grupp för att
följa upp hälsoval Skåne. Arbetsgruppen har kommit med förslag på vision
och målbild för arbetet med Hälsoval 2.0.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-03-16
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2015-04-24 § 55 att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Hälsovalet
utifrån jämlik vård, tillgänglig vård, kostnader, delaktighet och samverkan.
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-05-27 i § 109 (Dnr
1501085) beslutades bland annat att en parlamentarisk grupp med en
representant från varje parti i hälso- och sjukvårdsnämnden skulle inrättas.
Gruppen fick i uppdrag att följa upp hälsoval Skåne och lämna förslag på
möjliga förändringar. Projektet Hälsoval 2.0 har tillsammans med den
parlamentariska gruppen arbetat fram vision och målbild för Hälsoval
primärvård.
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Utgångpunkten har varit att vision och målbild ska vara tydlig, långsiktig
hållbar samt vara befolkningsinriktad, både direkt och indirekt. Detta gäller
såväl målen för befolkningen som för verksamheten och för
uppdragsgivaren.
Vision
Visionen präglas av en helhetssyn för befolkningen och är inte avgränsad i
varken tid eller för särskilda grupper. Visionen för Hälsoval primärvård är
en konkretisering av Region Skånes övergripande vision om Livskvalitet i
Världsklass och anger också hur primärvården kan bidra till att uppnå den
övergripande visionen.
En jämlik, nära och god vård genom hela livet.
Målbild för Befolkningen
Målbilden för befolkningen har sin utgångspunkt i att individen utifrån sina
behov och förutsättningar har möjlighet att engagera primärvården i sin
hälsa och vara en aktiv medskapare.
•

En primärvård som jag väljer och som finns där när jag behöver
den.

•

En primärvård där mina behov uppmärksammas och som jag kan
engagera i min hälsa.

•

En primärvård som främjar min hälsa och som hjälper mig till rätt
hälso- och sjukvård.

Målbild för verksamheten
Målbilden för verksamheten har ett fokus på patienten och att patienten ska
ges möjlighet att vara delaktig. Målbilden innehåller också viktiga
förutsättningar för att delaktigheten och fokus på patienten ska kunna vara
utgångspunkten.

Region Skåne

•

En primärvård med en bred kompetens som kan möta patientens
individuella behov i samverkan med andra aktörer.

•

En primärvård som ger förutsättningar för patienten att vara
delaktig i sin vård och hälsa.

•

En primärvård som fokuserar på långsiktig medicinsk kvalitet och
utveckling.

•

En primärvård som ger möjligheter att utvecklas långsiktigt och som
känns attraktiv att arbeta i.

Datum

2017-03-16

3 (4)

Målbild för uppdragsgivaren
Uppdragsgivarens främsta mål är att tillgodose befolkningens behov av
hälso- och sjukvård. I målbilden för uppdragsgivaren tydliggörs vad
uppdragsgivaren vill åstadkomma för befolkningen och hur detta ska ske.
Målbilden för uppdragsgivaren är långsiktig och fokuserar på primärvårdens
övergripande förutsättningar och dess roll i det samlade hälso- och
sjukvårdssystemet snarare än det specifika vårdutbudet inom primärvården.
•

En väl utbyggd primärvård som ger bästa möjlighet till en jämlik
och säker vård.

•

En väl utbyggd och väl fungerande primärvård ska tillgodose
dagens och morgondagens behov av hälso- och sjukvård.

•

Den skånska primärvården ska vara en pålitlig och resursstark bas i
hälso- och sjukvården. Primärvården ska ge en jämlik vård utifrån
behov och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa. Primärvårdens
resurser ska förstärkas och dess andel av den samlade hälso- och
sjukvården ska succesivt öka fram till år 2025.

•

Den skånska primärvården samordnar patientens hälso- och
sjukvårdsbehov.

•

Alla vårdgivare i hälsovalet behandlas lika utifrån uppdraget och
uppsatta mål.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljömässiga konsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

En återrapportering sker till hälso- och sjukvårdsnämnden under våren
2017.
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