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Regionstyrelsen

Remiss. Reviderad regional utvecklingsstrategi
Regionstyrelsen har vid sammanträde, 2019-10-10, remitterat förslag på
revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi
till hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelsen har särskilt bett om
synpunkter enligt nedanstående frågeställningar.

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker
fram? Är det något som saknas?
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig generellt positiv till revideringen.
Att texten har minskat i omfattning gör den mer stringent och lättare att ta
till sig.
Strukturen och beskriven relation till andra regionala styrdokument har
blivit tydligare och ger en förståelse för de olika delarna. Konkretisering av
områdesstrategier med handlingsplaner likaså. Framtidsfokus har stärkts då
nulägesanalysen lagts som bilaga. Nämnden ser det också som positivt att
fokus på lika rättigheter lyfts tydligare i rubrik och uppdaterad text.
När det gäller begrepp och nivåer i den regionala utvecklingsstrategins
struktur (bild sid.7) föreslår nämnden att översta nivån ”Detta vill vi ha”
justeras till ”Detta vill vi uppnå” då det tydligare adresserar fokus på vad
regionala aktörer ska åstadkomma utifrån befolkningens behov.
Under visionen ”Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” (s.24)
beskrivs målsättningen ”Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne”.
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I detta avsnitt saknar nämnden beskrivning av tillgänglighet för personer
med funktionsvariation/hinder.
Under visionen ”Skåne ska ställa om för att klara välfärden” (s.33)
beskrivs utvecklingstrend ”befolkningen blir allt äldre och friskare”. Detta
behöver tolkas med försiktighet. Dagens 70-åringar är friskare än
föregående generation. Efter cirka 80 års ålder ökar dock ohälsan. Den
demografiska prognosen visar att antal personer som är 80 år och äldre
kommer att öka med ungefär 40 procent i Skåne fram till 2028, vilket
medför ökat behov av vård och omsorg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fokus i denna del av
utvecklingsstrategin bör vara att Region Skåne behöver verka för en välfärd
som tillgodoser medborgarnas behov och är av hög kvalitet såväl som
tillgänglighet. Välfärden kan även fortsättningsvis organiseras via
partnerskap mellan offentliga, privata och idéburna aktörer. Vi ska erbjuda
välfärdstjänster av hög kvalitet, leverera mer till fler och vara tillgängliga
för alla.
Sjukvården behöver ges rätt förutsättningar för att fortsatt vara effektiv,
hålla hög kvalitet och leva upp till skåningarnas behov. Sjukvården är starkt
beroende av dess medarbetare. Medarbetarna behöver prioriteras i en högre
utsträckning i syfte att säkerställa att deras kompetens nyttjas på rätt sätt.
Region Skåne bör även prioritera åtgärder för att fortsatt vara en attraktiv
arbetsgivare
När det gäller målet ”Stärka välfärdens förmåga och leverans” (s.34)
saknas kommunerna som samarbetspartners. Samarbete med kommunerna
är viktigt i omställningen för att klara välfärden, inte minst för att arbeta
med förebyggande insatser och stödja individer att ta större ansvar för sin
hälsa och livssituation. Kommunerna är även viktiga samarbetsparter för att
nå målet ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt”.
Nämnden delar ambitionen att göra vården med personcentrerad och stärka
såväl som lyfta medborgarnas förmåga att påverka sin hälsa, sitt
välbefinnande och sin framtid. Samhällets ansvar att tillgodose
medborgarnas behov av hälso- och sjukvård kvarstår. Därför behöver
samhällsansvaret vidareutvecklas i förslaget, där både individens såväl som
samhällets ansvar behöver tydliggöras.
I beskrivningen om samverkan för att nå målen i den regionala
utvecklingsstrategin saknas Södra regionvårdsnämnden som en viktig
samverkanspart (s.42).
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Det nya uppföljningsavsnittet är bra och kan med fördel kompletteras med
uppgifter om var intressenter kan följa såväl uppföljningen som status på
genomförandeinsatser.
Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget
för effektivisering av vården. Digitaliseringens möjligheter när det gäller
prevention bör lyftas tydligare både i nulägesbeskrivningen och strategin då
det utgör en av de största effekterna ur ett befolkningsperspektiv.
Stycket om digitalisering inom vården behöver också förtydligas när det
gäller hur lösningarna kan underlätta för patienten och personalen. Rätt
använt kan bra digitala verktyg avlasta personalen och vården förbättras. Det
kan öka patientens möjlighet att följa sin egen vård och styra över tillgången
till sin journal, samt vårdens möjlighet att samverka. Detta behöver framgå
tydligare i förslaget.
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert
eget eller gemensamt utvecklingsarbete i Skåne?
När uppföljning med indikatorer som följs över tid finns på plats kommer
det att vara ett stöd i utvecklingsarbete. Under rubriken effektmål beskrivs
att ytterligare indikatorer ska tas fram för att följa utveckling och dess
effekter. Det är önskvärt att i största möjliga mån använda etablerade
uppföljningsindikatorer.
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till
genomförande och handling kring det som lyfts?
För att gå från strategi till genomförande och handling är det av vikt att
målområden och målsättningar går i linje mellan regionala
utvecklingsstrategin, Region Skånes verksamhetsplan med budget och
färdplan för framtidens hälsosystem samt att ingående aktörer fattar beslut
om, och genomför, de insatser som krävs. Samstämmiga
uppföljningsindikatorer och målnivåer är att föredra.
Den regionala utvecklingsstrategin bör kommuniceras vid nylanseringen
och hållas aktuell över tid genom att den agendaförs i olika fora och på
intranätet samt att utfall av uppföljningsindikatorer följs och redovisas över
tid.
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