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Uppdrag att främja hälsa, 

hållbarhet och tillväxt i Skåne
Ansvar för:

• hälso- och sjukvård

• kollektivtrafik

• utveckling av näringsliv, kultur, 

infrastruktur, samhällsplanering,

miljö- och klimatfrågor

Det här är 

Region Skåne

Visionsfilm https://bcove.video/2FsXcVk

https://bcove.video/2FsXcVk


Vision: Livskvalitet i 

världsklass

• Nöjda medborgare

• Serviceinriktad verksamhet med 

hög kvalitet

• En drivande utvecklingsaktör

• Attraktiv arbetsgivare

• Långsiktigt stark ekonomi



En vanlig dag i Skåne

• föds 43 barn

• besöker totalt 25 000 personer vården

• besöker 10 000 personer en läkare

• vårdas 3 300 skåningar på sjukhus

• startas 26 nya företag

• färdigställs 14 nya lägenheter

• övernattar 16 000 gäster på hotell

• reser 250 000 människor med 

Skånetrafiken

• körs 14 000 turer med buss och tåg 

• genomförs 5 000 serviceresor

• transporteras 290 000 ton gods inom/ 

genom Skåne



En av landets största arbetsgivare

35 000 anställda, varav 28 000 inom hälso- och sjukvård

• Nio sjukhus varav ett universitetssjukhus

• Cirka 150 vårdcentraler och 150 BVC, 

både offentliga och privata

• 160 psykiatriska mottagningar och avdelningar

• 400 tandläkarmottagningar

• 1177 Vårdguiden på telefon – sjukvårdsrådgivning 

dygnet runt 



Den skånska vården håller generellt en 

hög medicinsk kvalitet

Utmaningar finns – tillgänglighet är en 

av de största



Avd hälso- och sjukvårdsstyrning
Är en del av Region Skånes Koncernkontor, vilket är 

huvudkontorsfunktion och beredningsorgan för politiska beslut i 

regionfullmäktige, regionstyrelse och övriga nämnder. 



Enheten för behov, uppdrag och uppföljning

Arbetar med övergripande styrning och uppföljning av den 

skånska hälso- och sjukvården. 

Har uppdrag att leda och utveckla: 

• Behovs-, uppdrags- och uppföljningsprocess 

• Området hälso- och sjukvård i Region Skånes Verksamhetsplan med 

budget och dess uppföljning

• Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 

Uppdraget för hälso- och sjukvård styr nedbrytning till uppdrag för verksamheter i egen 

regi, ackrediteringsvillkor Hälsoval och andra vårdval, övriga privata vårdgivare och 

upphandlingar

• Uppdrag till verksamheter i egen regi



Uppdrag UppföljningBehov

Verksamhetsplan och budget

Hälso- och sjukvårdens styrning

Behovs-, uppdrags- och uppföljningsprocess



Verksamhets-

berättelse HSN

Vård i egen 

regi

Hälso- och sjukvårdens styrning

Behovs-, uppdrags- och uppföljningsprocess

Nationella

krav och

inriktningar



Verksamhets-

berättelse HSN

Vård i egen 

regi

Nationella

krav och

inriktningar

Uppdrag UppföljningBehov

Verksamhetsplan och budget



Behovsanalyser syftar till att ge ett faktabaserat 

underlag för politiska prioriteringar! 



Behovsarbete 2018

• att identifiera befolkningens behov av hälso-och sjukvård idag och i framtiden

• att identifiera eventuella gap mellan tillgodosedda och icke tillgodosedda behov 

av hälso-och sjukvården 



Resurserna är begränsade. Vad ska 

prioriteras? 

Hälso- och sjukvårdslagen ( kap. 3 

1 och 2 §)

1§ Målet med hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde 

till vården.

2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta 

för att förebygga ohälsa.

Etiska plattformen 

• Människovärdesprincipen

• Behovs- och solidaritetsprincipen

• Kostnadseffektivitetsprincipen



Behovsprocess 2018

Insamling 
av fakta 

januari-februari

Analys

mars

Workshop

Prioriteringar

22/3 

Politisk 
prioritering

Hälso – och sjukvårdsunderlag

KOL, Cancer, Demens, Diabetes, Förlossning och kvinnors hälsa, 

Gynekologi, Hjärtsjukdomar, Infektionssjukdom, Intensivvård, 

Kirurgi, Njursjukdom, Obesitas, Palliativ vård, Psykisk ohälsa, 

reumatologi, Rörelseorganens sjukdomar, Stroke, Ögonsjukdomar, 

Tandvård 

Läkemedel och nutrition 

Tandvård 
E-hälsa

11 77. se 

Befolkningsunderlag

Befolkningens utveckling, hälsa i befolkningen, 

levnadsvanor, uppfattning och upplevelse av vården, 

tillgänglighet, vårdkonsumtion, incidens/prevalens inom 

större sjukdomsgrupperna 

Förväntade framtida utfall av 

diabetes typ 2 –

fördjupningsarbete 

Vården i 

siffror



Befolkningen och hälsoläge

Foto: Hasse Holmberg/TT



Den demografiska utvecklingen
Källa: Skånes befolkningsprognos 2017-2026, Simon Sköld

• Under 2017 ökade befolkningen 

med 20 124 individer

• Ökningen berör på inflyttningen

• Fram till 2026 kommer 

befolkningen  i Skåne att öka 

med 10 % - 1 460 000 ( 1 360 000) 



Fler barn och äldre

Befolkning Förändring

2016 2026 Antal Procent

Ålder

0-6 år 163 313 176 991 13678 8,4

7-15 år 143 350 173 525 30175 21,0

16-19 år 759 527 816 738 57211 7,5

20-64 år 144 295 140 311 -3984 -2,8

65-79 år 79 260 113 021 33761 42,6

80-w 34 820 39 960 5140 14,8

Totalt 1 324 565 1460546 135981 10,3



• Fler äldre och barn

• Färre som försörjer fler



Hälsa i befolkningen
Källa:  Rapport Folkhälsans utveckling 2017 ( Folkhälsomyndigheten) 

• Folkhälsa i Sverige är god men inte jämnt fördelad i befolkningen 

• Personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, migranter, personer 

med psykisk och somatisk ohälsa har sämre förutsättningar för god hälsa 

• Ju lägre socioekonomisk position och utbildning personen har – sämre 

hälsa

• Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga 

och bland personer med högst förgymnasial utbildning

• Medellivslängden ökar, dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar och 

de fyra vanligaste formerna av cancer minskar
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Omotiverade skillnader i vård, behandling och 

rehabilitering

Personer med psykisk sjukdom har sämre tillgång till vård och behandling 

av somatiska symtom och diagnoser jämfört med befolkningen i stort.  

Förekommer underdiagnostisering  och  underbehandling för somatiska 

symtom 

Personer med långvarig psykiatrisk sjukdom riskerar att dö 15-20 år 

tidigare än andra 



Hälsa i befolkningen
Källa: Rapport Folkhälsans utveckling 2017 ( Folkhälsomyndigheten)

Levnadsvanor

• Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller 

fetma 

• Riskkonsumtion av alkohol och daglig tobaksrökning minskar i befolkningen 

16–84 år

• Andelen med stillasittande fritid ökar

• Andelen som är fysiskt aktiva i minst 30 minuter per dag är oförändrad 





Uppfattning om vården

Bilden är hämtad från webb sida 11 77  Region Skåne



Befolkningens uppfattning Skåne Riket Stockholms län Västra Götaland 

Förtroende för 1177, webb 2017 59% 63% 64% 64%

Förtroende för sjukvården i sin helhet, 2017 57% 61% 60% 57%

Förtroende för vård-eller hälsocentral, 2017 56% 60% 61% 57%

Förtroende för sjukhus, 2017 65% 69% 68% 66%

Rimlig väntetid til l  sjukhusvård, 2017 44% 50% 52% 42%

Rimlig väntetid til l  vårdcentral, 2017 56% 63% 60% 60%

Tillgång til l  den hälso-och sjukvård de behöver, 2017 81% 84% 84% 82%

Befolkningens uppfattning
Källa: VIS (Hälso-och sjukvårdsbarometern) 

• En fortsatt nedåtgående trend

• Befolkningens förtroende för både sjukhus och vård-eller hälsocentral 

minskar i jämförelse med 2016

• Undantaget är Förtroende för sjukvården i sin helhet – en svag 

förbättring

• Endast 56 procent av invånarna anser att väntetiden till besök på 

vårdcentral är rimlig

Observera att värdena i tabellen är avrundade till närmaste heltal !  

• 6000 tillfrågade totalt per år i åldern 18 år och uppåt (0,5 av befolkningen) 



Patientens upplevelse
Källa: VIS (Nationell patientenkät, svarsfrekvens 41%)

• Ca 84 procent av patienterna som har kommit i kontakt med 

akutmottagningen har en positiv helhetsintryck (2017)

• Ca 87 procent av patienterna som har varit inlagda på sjukhus (2017)

Observera att värdena i tabellen är avrundade till närmaste heltal !  

Patientens upplevelse av vården Skåne Riket Stockholms län Västra Götaland 
Positivt helhetsintryck hos pat. som besökt en 

akutmottagning, 2017 84% 83%
Positivt helhetsintryck hos pat. som besökte en 

primärvårdsmott, 2017 79% 79% 79% 79%
Positivt helhetsintryck hos pat. som besökte en 

öppenvårdsmott på sjukhus, 2018 90% 90% 90% 90%
Positivt helhetsintyrck hos patienter som varit 

inlagda på sjukhus, 2018 87% 88% 89% 86%



Medicinska vårdområden 

Foto: Johan Nilsson/TT



Några exempel på specifika behovsområden

• Behandling – Osteoporos, barnövervikt och fetma 

• Prevention - Hjärtsjukdom, diabetes, stroke, infektionssjukdomar (STI)

• Diagnostik – Demens

• Tillgänglighet - Cancer, ortopedi, neuropsykiatriska utredningar, MR 

hjärtsjukvård ( ablationsbehandling)   

• Omotiverade skillnader i vård - Psykisk ohälsa och somatisk vård för 

patienter med psykisk sjukdom, rehabilitering (stroke-, cancer-, 

smärtrehabilitering), reperfusionsbehandling vid större hjärtinfarkt, diabetes

• Obalans mellan utbud och efterfrågan - Intensivvårdsplatser, dialystillgång



Exempel på icke sjukdomsspecifika behov

• Kompetensförsörjning….arbetsmiljö…

• Rehabilitering….samverkan med kommunerna….

• Digitalisering….effektivisering….samverkan med innovatörer mfl

• Nya vårdformer tex hemsjukvård – mobil vård….

• Nya läkemedel – ny teknik (tex molekylärgenetisk analys)….



E-patient 

Ha kunskap, är engagerad, ha kontroll över 

sin situation, aktiv. 
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Vård i egen 

regi
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Uppdrag process

Uppdragsprocess 

Nationella 
krav och

inriktningar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Budget process

Behovs-

rapport

Regionstyrelse

Uppdrag vård 

i egen regi



Mål- och uppföljningsnivåer

Region Skånes 
Budget och 

verksamhetsplan

Styrande mål

Diabetes
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Stroke
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Område
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Område
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Område
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Tillgänglighet
Uppföljningsindikator 
1
2
3 osv

Aktiva uppföljningsindikatorer/mål

Uppdragsmål generella, tex:
• Säker vård
• Tillgänglig vård
• Jämlik HS.. osv

Uppdragsmål prioriterade 
patientgrupper/vårdområde
n tex:
• Psykisk hälsa
• Cancervård… osv

Uppdragsuppföljning:
3-7 väl utvalda 
indikatorer/mål

Informationen används på flera sätt tex:
• I berörda verksamheter som underlag för kvalitetsarbete
• Kunskap om status inom resp gruppering/vårdområde
• Underlag för tematiska dialoger
• Analyser, tex behovsanalyser, vid utredningar, inför 

strategiska beslut och politiska ärenden, insatser etc.. 

Uppdrag HS, nivåer mål och uppföljning 2018 Övergripande 
politiska mål 
av normativ 

karaktär

Varje 
indikator har 
tydligt mål



Personcentrerad

Jämlik

Säker

Tillgänglig

Effektiv

Kunskapsbaserad

Hälsoinriktad

God 

vård 

Inriktning i skånsk hälso- och sjukvård 

God vård är ett samlingsbegrepp som innefattar områden som är viktiga förutsättningar för 
kvalitet i hälso- och sjukvården. 

De är även vägledande avseende mål och uppföljning av hälso- och sjukvården.



 Inriktning

 Mål

 Utvecklingsuppdrag



• God vård

• Primärvård

• Akutsjukvård

• Cancer

• Förlossning 

• Psykisk hälsa

• Digitalisering

Nya behovsområden för prioritering inför 2019

• Prevention 

• Intensivvård

• Njursjukvård

• Rörelseorganens sjukdomar

• Rehabilitering

Nuvarande områden 

som fortsatt bör 

prioriteras 2019

Sammanfattningsvis 
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Indikatorbiblioteket innehåller alla uppföljningsindikatorer

Resultatet redovisas i applikationer

Kvalitetsuppföljning
Kontinuerlig 

utveckling



Tack!


