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Regional arbetsfördelning
Bakgrund
Styrgruppen beslöt 170427
Att inom ramen för projektet Regional arbetsfördelning tillskapa en arbetsgrupp,
”Tillgänglighet till vård och behandling”, med uppdrag att se över möjligheterna att
öka tillgängligheten i Södra sjukvårdsregionen genom samarbete mellan
huvudmännen.
Arbetsgruppen uppdras att återkomma med preciserat förslag på inriktning,
prioritering och avgränsning av gruppens arbete
Arbetsgruppen består av
 Maria Wiltz Kronoberg
 Birgitta Friberg Blekinge
 Carina Werner Halland
 Christina Ståhl Skåne
 Marie Nilsson Skåne
Styrgruppen ställde sig 170828 bakom Arbetsgruppens förslag till prioriteringar:
 Att göra en analys av regelverk och erfarenheter av gemensamma väntelistor
som stäcker sig över huvudmannagränserna.
Christina Ståhl ansvarar med övriga gruppen som stöd.
 Att skapa en nulägesbild över vilka regelverk som finns och hur detta har
lokalt anpassats hos huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.
Per Wendel ansvarar med övriga i gruppens stöd. Uppdraget är rapporterat.
 Att utbyta erfarenheter och identifiera områden där möjlighet finns för att
underlätta samarbetet krävs det en grupp som till vardags operativt jobbar
med tillgänglighetsfrågan.
Carina Werner utsågs till sammankallande och övriga representanter är
Tomas Frisk Kronoberg
Reka Vass Kronoberg
Catharina Eriksson Blekinge
Marie Nilsson Skåne

Förslag till beslut




Att bilda Samordning - och tillgänglighetsgrupp
Att utse Carina Werner till sammankallande, Tomas Frisk Kronoberg, Reka
Vass Kronoberg, Catharina Eriksson Blekinge och Marie Nilsson Skåne som
representanter i gruppen
Att arbetet återrapporteras till tjänstemannastyrgruppen nov/dec 2018

Syfte med gruppens arbete
 Att alla patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig
tid på lika villkor
Mål


Att korta väntetiderna för alla patienter i Södra Sjukvårdsregionen
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Delmål
 Att identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra
sjukvårdsregionen gällande patientflöden
 Att föreslå rutiner för ett standardiserat sätt för samordning och förmedling av
patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
 Att föreslå enhetligt administrativt stöd för samordning inom Södra
sjukvårdsregionen
 Att utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra
sjukvårdsnämndens samverkansavtal.
Återkoppling skall ske kontinuerligt till arbetsgrupp tillgänglighet samt till respektive
huvudman.
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