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Remiss. Reviderad regional utvecklingsstrategi PHHN 

 
Inledning 

Region Skåne ansvarar för att leda arbetet med den regionala utvecklings-
strategin. Inom det ansvaret ingår också att se till att strategin är aktuell. Region 
Skånes regionala utvecklingsstrategi har därför uppdaterats och Psykiatri-, 
habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 

Yttrande 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
ny utvecklingsstrategi. Nämnden anser att den reviderade strategin är väl 
genomtänkt vad gäller fokus och koppling till övriga regionala styrdokument. 
Den är också mer läsvänlig än den tidigare versionen. Målsättningarna, med 
tillhörande underrubriker, speglar en hög ambitionsnivå vad gäller Skånes 
utveckling fram till 2030, och nämnden emotser den genomförandeplan som 
kommer att utarbetas när strategin har godkänts. 

Regionstyrelsen ber nämnder och styrelser om synpunkter på följande områden: 

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 
fram? Är det något som saknas? 

Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden anser att de målsättningar 
som lyfts fram i strategin är relevanta och att det är positivt att koppling och 
relation till andra regionala styrdokument har tydliggjorts. Hållbarhets-
perspektivet har stärkts genom att en ny målsättning har tillkommit avseende 
miljö – Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning, vilket 
ligger väl i linje med intentionerna i regionstyrelsens planeringsdirektiv inför 
2021, där ett övergripande mål om Hållbar utveckling i hela Skåne tillkommit. 
Det är också positivt att handlingsplaner på regional nivå ska tas fram, av vilka 
ska framgå vad som ska göras rent praktiskt, hur det ska göras och vem som ska 
göra det. Nivåerna i den regionala utvecklingsstrategin skulle kunna tydliggöras 
ytterligare. Ordet ”målsättning” är diffust och skulle med fördel kunna ersättas 
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med ”mål”. Under de sex målsättningarna finns beskrivningar av vad som 
behöver göras för att uppnå respektive målsättning. Beskrivningarna är närmast 
att jämföra med strategier och skulle kunna benämnas så för att tydliggöra de 
olika nivåerna i dokumentet. 

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert 
eget eller gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

De målsättningar som finns i den regionala utvecklingsstrategin stämmer väl 
överens med nämndens syn på vilken utveckling som bör eftersträvas i Skåne. 
Liksom i den tidigare versionen av den regionala utvecklingsstrategin är det 
några av målsättningarna som är mer relevanta för hälso- och sjukvårdens 
ansvarsområde än övriga, och nämnden avser att fokusera på dessa. De är; 
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska vara en stark hållbar 
tillväxtmotor, Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning och 
Skåne ska ställa om för att klara välfärden. Inom hälso- och sjukvården finns 
mycket stora utmaningar att hantera under planperioden varför ett fokus på 
dessa frågor krävs, liksom samverkan med andra relevanta aktörer. Strategin 
lyfter att individen ska vara medskapande och ansvarstagande vad gäller sin 
egen hälsa och livssituation, något som ligger väl i linje med Region Skånes 
omställningsarbete. För att kunna bedöma om den regionala utvecklings-
strategin kommer att kunna utgöra ett stöd i utvecklingsarbetet för de områden 
nämnden ansvarar för, behöver områdesstrategier och handlingsplaner finnas 
tillgängliga. Dessa kommer att tas fram då strategin har fastställts och det är av 
stor betydelse att de stödjer samverkan mellan olika aktörer för att de angivna 
målsättningarna ska kunna nås. 

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till 
genomförande och handling kring det som lyfts? 

Nämnden anser att det är positivt att uppföljningen av den regionala 
utvecklingsstrategin har tydliggjorts. Löpande uppföljning och utvärdering 
stödjer genomförandearbetet. Det är viktigt att de effektmål och indikatorer som 
används ligger i linje med de mål som finns i Region Skånes verksamhetsplan 
och budget, och de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse. Detta 
för att ge tydliga styrsignaler till nämnder/styrelser och förvaltningar, och för att 
underlätta när målsättningarna ska brytas ned inom verksamheterna. Stora 
utmaningar finns inom nämndens ansvarsområde och för att nå målsättningarna 
i strategin behöver ett omfattande och långsiktigt arbete genomföras. Region 
Skånes omställning handlar om att ta vara på och nyttja de möjligheter som 
teknikskiftet innebär, och att utveckla nya arbetssätt för att åstadkomma bättre 
hälsa för fler. För ett effektivt genomförande är det är viktigt att den regionala 
utvecklingsstrategin och omställningsarbetet pekar i samma riktning. 

Av strategin framgår att den psykiska ohälsan ökar, likaså den ojämlika hälsan. 
Nämndens ansvarsområde omfattar såväl personer med funktionsnedsättning, 
som generellt har sämre hälsa än den övriga befolkningen, som personer med 
psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. Insatser behöver genomföras för att förbättra 
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förutsättningarna för de som idag har allra sämst hälsa. Det handlar bl.a. om att 
skapa jämlika livsvillkor och för att åstadkomma detta behövs samarbete mellan 
Region Skåne, kommuner, myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringslivet 
m.fl. Det är därför av stor vikt att områdesstrategier och handlingsplaner synlig-
gör och stödjer samverkan mellan alla dessa olika aktörer. 
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