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Verksamhet: Hälso- och sjukvården 

 
Verksamhetsbeskrivning  
Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar regleras i huvudsak enligt 18 § HSL och omfattar: 

• hemsjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskans kompetensområde 
• rehabilitering och habilitering upp till arbetsterapeut och fysioterapeuts kompetensområde 
• individuellt förskrivna hjälpmedel samt förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 

grundöverenskommelsen Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende Hälso- och 
sjukvården i Skåne 

Följande patientgrupper ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL:  

• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende 
• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 §, andra 

stycket, 5 kap. 7 §, tredje stycket eller 7 kap. 1 §, första stycket 2, SoL) 
• personer i samband med vistelsen vid biståndsbedömd dagverksamhet som omfattas av 3 

kap. 6 §, SoL 

Legitimerad personal kan ge uppdrag till omvårdnadspersonalen, via instruktion eller delegering att 
utföra en hälso- och sjukvårdsinsats. 

All läkarvård och specialistsjukvård ligger inom Region Skånes ansvar. 

Omvärldsanalys – utmaningar 2022 
Nationellt pågår en omställning till Nära vård. Omställningen till Nära vård berör och kommer att 
göra skillnad för alla Sveriges invånare, och syftet är bidra till klara välfärdens utmaningar. 

Omställningen innebär att vi som jobbar med hälso- och sjukvård och kommunala vård- och omsorg 
samskapar med medborgarna och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, 
proaktivt och hälsofrämjande.  

Fokusförflyttningen innebär att Omsorgsförvaltningen behöver bygga en ny kultur kring hur vi ser på 
vårt uppdrag och ta fram nya arbetssätt. Det räcker inte längre med att utveckla och förbättra det vi 
har utan vi behöver bygga nytt från grunden tillsammans med våra patienter, kunder och 
medborgare och samverkanspartners. 

Kommun och region har delat ansvar som huvudmän för primärvården. Den nya definitionen för 
kommunalprimärvård som beslutades i juli 2021 innebär att primärvården ska svara för behovet av 
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medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte 
kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.  

Denna definition och den gemensamma målbild och handlingsplan för Nära vård som Skånes 
kommuner och region tagit fram beskriver att de medborgare som är i behov av ovanstående ska, 
om lämpligt och möjligt, få sin vård i hemmet, och på vårdcentral eller på sjukhus när det behövs.  

För oss som Omsorgsförvaltning innebär det att vi ska kunna möta ett bredare behov och hos fler 
personer än vad vi gör idag.  

 
Prioriterade områden 2022 
 
Omställning till Nära vård 

Den nationella målbilden är att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården i nära samarbete 
med kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Fokus ska flyttas från sjukvård till 
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Detta ställer krav på en väl utvecklad samverkan samt 
samordning internt och externt samt förändrade arbetssätt, normer och värderingar.   

Kompetensförsörjning 

Då det är ett tydligt uttalat mål i omställningen till Nära vård att allt mer av den vård som utförts på 
sjukhuset kommer att flytta hem till det egna boendet behöver den medicinska kompetensen öka i 
kommunen.  

För att möta kompetensutmaningen inom hälso- och sjukvården behöver ett fortsatt arbete med att 
ta fram strategier prioriteras. Begreppet kompetensförsörjning omfattar olika delar som: 

• analys av kompetensbehov 
• utbildning 
• rekrytering 
• behålla medarbetare med rätt kompetens  
• hur medarbetarnas tid och kompetens används 

Medicinsk utrustning  

För att kunna utföra nödvändiga medicinska insatser och god palliativ vård på plats i hemmet behöver 
det finnas tillgång till medicinsk utrustning. Det gäller bland apparatur för att kunna ge syrgas och 
näringslösning samt utrustning för diagnostisering.  

Systematiskt patientsäkerhetsarbete 

Ökade möjligheter till att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus 
med snabbare utskrivning till primärvård, omställning till Nära vård och en demografisk utveckling 
med ökande andel äldre och kroniskt sjuka förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som 
kommunen ansvarar för. För att möta dessa förändringar och stödja omställning till nära vård 
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behöver patientsäkerhetsarbetet utvecklas och stärkas i enlighet med Nationell handlingsplan för 
ökad patientsäkerhet. 

Dokumentation 

Under 2022 kommer införandet av nytt journalsystem för hälso- och sjukvården genomföras. Det 
kommer att bidra till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i enlighet med Nationell 
informationsstruktur. I samband med det sker utbildningsinsatser till all legitimerad personal för att 
öka kvaliteten inom dokumentation.  

Digitalisering  

För att kunna erbjuda digitaliserade lösningar och insatser behövs kompetensutveckling av 
personalen samt organisatoriska förutsättningar. Exempel på lösningar kan vara vård på distans, AI 
som stöd för bedömning, lösningar för informationsöverföring mellan olika vårdgivare, göra 
journalen tillgänglig för patienten.  

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort 2022: 
Strategisk färdplan 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Hållbarhet 
Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation 
 
Trygghet 
 
Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte 
 
 
 
 
 
 
Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet 
i varje möte med omsorgsförvaltningen 
 
Attraktivitet 
Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv 
(socialt, psykiskt och fysiskt) samt 
förebyggande arbete 
 
Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet 
 

 
Handlingsplan för ett strategiskt arbete 
 
Medverkan i brukarundersökning 
 
 
 
Andel enheter som har aktivt arbetat med 
Kristianstad kommuns värdegrund och 
bemötandeguide. 
 
Förslag på ny fråga i MAE: Har du kännedom 
om Kristianstad kommuns värdegrund 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Handlingsplan för att kvalitetssäkra befintliga 
metoder 
 
Plan för innovationsarbete 
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En omsorgsförvaltning i framkant som 
arbetar med innovation 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se HSV Handlingsplan styrkort och verksamhetsplanering 2022 
 

 

Medarbetarmål 

Nämndens resultatmål  Resultatmått 
 
Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare 
 
 
 
 
Tillitsbaserad ledning 

 
Medarbetarenkät 2022: 
 – Rekommendations-vilja eNPS 
 – Ledarskapsindex 
 – Hållbart medarbetar-engagemang (HME) 
 
 
Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se HSV Handlingsplan styrkort och verksamhetsplanering 2022 
 

 

Ekonomimål 

 
Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget 

 
Nyckeltal Ansvarig 
SIP – Antal genomförda samt inskrivningar i 
mobilt vårdteam 

Verksamhetschef HSV 

Kundtid Verksamhetschef HSV 
Kvalitetsregister 
– Rikssår 
– Palliativa registret 

 
Verksamhetschef HSV 
Verksamhetschef HSV 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se HSV Handlingsplan styrkort och verksamhetsplanering 2022 
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Genomgående väga jämställdhetsparametrar 
(kundperspektiv) för de nyckeltal där det 
finns 

Verksamhetschefer HTJ, HSV, FUNK, VOBO, 
Myndighetschef 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se HSV handlingsplan styrkort och verksamhetsplanering 2022 
 

 

 

Verksamhetens internbudget 
 2021 2022 
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