INTERNATIONELLT PERSPEKTIV PÅ VÄRLDENS BÄSTA
SJUKVÅRD BIDRAR TILL REGION SKÅNES MÅLUPPF YLLELSE
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Vi levererar enligt
Region Skånes mål
2017 och tänker
fortsätta med
det 2018.

Vår vision är att vara en självklar partner för sjukvårdsexpertis med
betydande bidrag till den offentliga vården i Skåne. Skåne Care
ägs av Region Skåne och ingår i södra Sveriges offentliga hälsooch sjukvårdssektor. Vi erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och
medicinska tjänster till internationella kunder. Erbjudandet
omfattar konsulttjänster för att bygga, leda och utveckla kliniker,
sjukhus och sjukvård, planerad högspecialiserad sjukvård till
patienter samt utbildning inom vårdområdet.
Mikael Rosén, VD
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R E GI O N S K Å N E M Å L #1

Serviceinriktad verksamhet
med hög kvalitet
Genom internationella samarbeten
identifierar Skåne Care viktiga patientgrupper som det är brist på. Skåne är
en liten geografi, och internationella
patienter behövs för att upprätthålla
vårt rikssjukvårdsuppdrag och andra
specialiteter. Därtill ger nya erfarenheter
genom internationella möten och
samarbeten värdefull kunskap och nya
perspektiv på den egna verksamheten
och bidrar till kvalitet- och kompetensutveckling i regionen. Exempel från 2017
är bland annat:
Genom avtal och inom ramen för
Skånes universitetssjukhus rikssjukvårdsuppdrag kommer isländska barn med
hjärtfel till Skåne. Ett breddat patientunderlag bidrar till att behålla och utveckla
kompetensen inom den högspecialiserade vården.
Ett nytt ledarskapsprogram pågår där
inhemska och internationella läkare
som gör sin specialisering i Region
Skåne utvecklar sina ledarskapsförmågor
tillsammans. Programmet finansieras av

Skåne Care genom det program för informell specialistutbildning som vi driver
tillsammans med Region Skåne, idag
med läkare från Saudiarabien och Libyen.
Med målet att ytterligare stärka Skåne
»Jag tyckte att kursen slog alla
förväntningar. Gedigna teoretiska
genomgångar med en stor variation av
rollspel i helt perfekt balans. Vi kände
ett genuint engagemang för oss
deltagare och för oss som grupp för att
få till en positiv förändring i rollen som
ledare i det vardagliga arbetet. Skulle
varmt rekommendera till kollegor.«
Robert Gad, ST-läkare inom anestesi och intensivvård Skånes universitetssjukhus, SUS.

har Skåne Care under våren slutit avtal
med flera privata vårdgivare för att
kunna erbjuda vård när Region Skåne
inte har möjlighet. Tillsammans får vi
större genomslag på den internationella
marknaden.
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En drivande
utvecklingsaktör

Internationella nätverk är en förutsättning för ledande forskning och
metodutveckling. Skånsk sjukvård
har ett gott internationellt renommé
och Skåne Care bidrar genom att
etablera internationella samarbeten
som inspirerar och utvecklar skånsk
sjukvård och stärker Region Skånes
varumärke.
Den skånska sjukvårdsmodellen
väcker intresse runt om i världen.
Traumacenter, psykiatrisk vård och
primärvård är exempel på områden
som gör skånsk sjukvård attraktiv.
Utbildnings- och rådgivningsinsatser
efterfrågas av en rad sjukhus och vård
organisationer. Det är ett tydligt kvitto
på de värden som skånsk sjukvård står
för i en internationell kontext.

Skånes universitetssjukhus nära samarbete med Lunds universitet och andra
lärosäten och forskningsinstitutioner
skapar ett gediget vetenskapligt resultat.
Fem vetenskapliga artiklar publiceras
varje dag! Det kreativa forsknings
klimatet som ligger till grund för
produktionstakten och kvaliteten i det
skånska vetenskapliga arbetet är basen i
de metodikutbildningar i klinisk forskning och innovation som vi bland annat
genomför på uppdrag från Kina.
Samarbetet med Kina har också
resulterat i studiebesök i skånsk förlossningsvård och för minnessjukdomar.
Detta visar på kompetens och styrka i
den skånska sjukvårdsmodellen på ett
bredare plan, samtidigt som det leder till
betydande kunskapsöverföring.
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Attraktiv arbetsgivare
Internationellt arbete som del av sin
tjänst är en positiv möjlighet för många.
Den typ av projekt som Skåne Care och
region skåne genomför tillsammans
bidrar till att stärka varumärket som en
attraktiv arbetsgivare.
Under 2017 har SUS arbetat
tillsammans med Skåne Care och
Sheikh Khalifa Medical City i Ajman,
Förenade Arabemiraten. Målsättningen
för samarbetet är att etablera en modern
strokesjukvård enligt den skånska
sjukvårdsmodellen och experter från
det världsledande skånska stroke
teamet leder arbetet och fungerar
som garant för hög kvalitet. Här får
Region Skånes personal direkt bidra
till bättre behandlingsresultat och

positiva effekter för patienter såväl
som anhöriga och samhället i stort i
Förenade Arabemiraten.
Genom att öppna upp verksamheten
här hemma för internationella partners
får personalen bekräftelse på kvaliteten
i det arbete man utför – det är endast
genom goda resultat och en professionell
verksamhet som internationella klienter
kan attraheras. Attraktionskraften i goda
resultat stäcker sig långt utanför Skånes
gränser. Skåne Care har med anledning
av Reproduktionscentrum vid Skånes
universitetssjukhus fantastiska resultat
påbörjat samarbete med kinesiska
partners för att kunna erbjuda kinesiska
patienter fertilitetsbehandling i Skåne.

»Projektet innebär en stimulerande utmaning för vår personal.
Vi tror vi kan lära oss mycket genom att interagera med
sjukvård i andra länder. Det kan skapa en större förståelse för
att patientgrupper med en annan kulturell bakgrund också
ställer andra krav och har andra förväntningar«
Jesper Petersson, Verksamhetschef Neurologi och rehabiliteringsmedicin,
Skånes universitetssjukhus

För den som vill läsa
mer om Skåne Cares
resultat 2017 hänvisar vi till
bolagets årsredovisning.
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En långsiktigt
stark ekonomi
Beslut om vårdexport är alltid finansierad på affärsmässiga grunder genom
Skåne Care. Förutom det direkta
bidraget som årligen lämnas till Region
Skåne och dess förvaltningar gynnar
verksamheten även andra näringar i
Skåne, till exempel bostadsmarknad
och besöksnäring.
Skåne Care omsatte under 2017
41 MSEK. Bolaget bidrog under 2017
med 26 MSEK i intäkter direkt till
skånsk sjukvård i samband med projekt.
Utöver detta gav verksamheten ett
ekonomiskt överskott på mer än 4 MSEK
som används för att finansiera verksamhet i Region Skåne.

Bidraget från vårdexporten till Region
Skånes övergripande mål och för att
möta sjukvårdens framtida utmaningar
kan öka. Det internationella intresset
finns och möjligheterna är stora både
vad gäller framtida utvecklingen av den
skånska sjukvården och det finansiella
bidraget. Uppdraget kräver samarbete
mellan alla skånska aktörer men det
finns utmaningar innan vi kan se full
effekt. Det handlar om att öka kunskap
om vårt uppdrag och den potential som
vårdexport representerar. Vi värnar om
en öppen och konstruktiv dialog med
våra samarbetspartners.
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