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Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
•

avge yttrande till Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med den
bifogade handlingsplanen, samt tillhörande bilagor, om Region Hallands
arbete inom ramen för Nära vård 2021

Ärendet
Enligt 2021 års överenskommelse God och Nära vård ska samtliga regioner ta fram
en handlingsplan som beskriver hur målen i överenskommelsen ska uppnås på kort
sikt (2022) och hur en allt större andel i befolkningen ska få en namngiven fast
läkarkontakt och fast vårdkontakt på längre sikt (2025). Handlingsplanen ska även
innehålla hur arbetet med patientkontrakt kommer implementeras, följas upp och
utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso - och sjukvården.
Syftet med de regionala handlingsplanerna är att bidra till det strategiska och
långsiktiga arbetet avseende personcentrering i vården som bygger på relationer där
kontinuitet är viktigt.
Region Halland har tagit fram en regiongemensam handlingsplan. Varje
vårdförvaltning har därutöver tagit fram en förvaltningsspecifik handlingsplan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
•

avge yttrande till Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med den
bifogade handlingsplanen, samt tillhörande bilagor, om Region Hallands
arbete inom ramen för Nära vård 2021
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Beslutsunderlag
• Beslutsunderlag Avge yttrande - Handlingsplan av den nationella
överenskommelsen för Nära vård 2021
• Region Hallands handlingsplan för Nära vård 2021
• Region Hallands Handlingsplan enligt övererenskommelse Nära vård 2021
• Bilaga 1 Handlingsplan 2021 - Patientkontrakt Vårdcentralen Halland
• Bilaga 2 Handlingsplan - Patientkontrakt ADH - HFS
• Bilaga 3 Handlingsplan - Patientkontrakt PSH
• Bilaga 4 Patientkontrakt Pågående utvecklingsarbete Hallands sjukhus 2021
Expedieras till
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Paragrafen är justerad
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