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Tjänsteskrivelse - Handbok för Hälsoval i Region
Gävleborg 2020-2021
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar följande:
1. Förlänga Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2020 i avvaktan på
kommande revidering.
2. Ekonomisk uppräkning för 2021 sker efter tilldelad budget.

Sammanfattning

På Styrgruppen – utredning Handbok för Hälsovals sammanträde 2020-01-22,
gavs uppdrag åt chefen för Hälsovalskontoret att arbeta fram ett förslag till
principer för ett nytt hälsovalssystem (handbok) som stödjer den övergripande
utvecklingen av God och nära vård i Gävleborg.
Detta utifrån;
-

Befolkningens behov
Tillgänglighet
Förutsättningar för vårdgivarna
Tillit
Uppföljning/kvalitet

Ärende
Förändring av primärvårdens uppdrag pågår nationellt utifrån omställningen mot
God och Nära vård. Grunden utgår från patientens behov där en förflyttning sker
från gårdagens sjukhustunga hälso- och sjukvård till en förstärkt första linjens
hälso- och sjukvård.
Under våren 2018 gavs hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en
fördjupad analys i syfte att föreslå åtgärder som stödjer utvecklingen av en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den
nära vården.
Utvecklingen av en god och nära vård är ett långsiktigt arbete. Analysen pekar på
behov av förändring på ett antal områden för att vi ska nå målet. Första linjens
vård behöver stärkas och tillgången till sjukhusanknuten specialistvård för första
linjen förbättras. Vården ska hållas samman och samverkan mellan specialistvård,
primärvård och kommunal vård behöver utvecklas. Tillgänglighet och kontinuitet
behöver förbättras och arbete i multiprofessionella team behöver införas brett. Ett
helhetsperspektiv på patientens vård, och delaktighet från patienten själv, är
centralt.
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-

Utvecklad vårdstruktur: Fem vårdnivåer ersätter dagens vårdstruktur.
Vårdnivåerna är;
Egenvård - Vårdprevention
Digitala vårdmöten
Hälsorum
Hälsocentral
Närsjukhus
Specialiserad sjukhusvård



Utvecklad samverkan med kommunerna;
Samverkan vid utskrivning från slutenvård och uppbyggnad av mobila
team fortsätter. Fler samarbetsformer utvecklas och
förstärkas.



Utvecklad samverkan sjukhusvård-primärvård för en ny öppenvård;
Sjukhusanknuten specialistvård och primärvård hittar nya samarbetsformer
med patientens bästa i fokus.
Fokus på effektiva vårdflöden för stora patientgrupper i första hand.



Kompetensförsörjning;
Fortsatt arbete med rekrytering och arbetsmiljö för att klara stabil och
varaktig bemanning i vården mot bakgrund av de demografiska
utmaningarna som är framför oss.
Utvecklingsfrågor som kompetensöverföring mellan yrkesgrupper,
introducering av nya kompetenser i vården och utveckling av nya
arbetssätt.



Digitalisering/E-hälsa;
Ökad användning av Framtidens vårdinformationssystem.
Digital vårdkedja införs. Digitalisering är en förutsättning för att
åstadkomma en god och nära vård i länet.



Ökad systematik i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
samt stärkt samverkan mellan Hälsocentraler.



Den kulturella resan;
En satsning på kulturförändring inom vårdens verksamheter och i hela
organisationen.
Personcentrerad vård, samarbete, multiprofessionellt teamarbete,
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delaktighet från patienter/närstående vid utveckling av vården och en
helhetssyn är viktiga delar.


Hälso- och sjukvårdens målbild utvecklas;
Grunden kvarstår med ”Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma
patient” som bärande grundprincip.
Ett arbete inleds med att utveckla målbilden för att nå God och nära vård i
Gävleborg.

Regionstyrelsen beslutade 2018-06-20 att utse styrgrupp för att analysera om
hälsovalssystemets nuvarande utformning lever upp till kraven för utvecklingen
av sjukvården som beskrivs samt vid behov föreslå förändringar i detsamma enligt
handling ”Ett hälsovalssystem för god och nära vård”.
Utformningen av framtidens Handbok för Hälsoval bygger på den strategiska
utvecklingen av den nära vården i Region Gävleborg.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Samtliga vårdgivare i Region Gävleborg
Underskrifter

Johan Färnstrand
Regiondirektör
Johan Hagsjö
Handläggare
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