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HSN/485/2021
Gemensam plan i länet för vårdnivån primärvård
Ärendebeskrivning
Utredningen "SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem" lägger stort fokus på samverkan, och föreslår bland annat att
kraven på att regionen och kommunen ska samverka vid planering och utveckling
av hälso- och sjukvården bör förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, samt att
regionen och kommunen ska upprätta en gemensam plan för utformningen av
hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli
2021.
Utifrån detta har en projektplan tagits fram för att under 2021 skapa en gemensam
plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i länet. Arbetet med planen ska
skapa samsyn kring vård på primärvårdsnivå där alla aktörer ska ha en gemensam
bild av samarbete och ansvarsfördelning, med personcentrering i fokus. Den
gemensamma planen för primärvården i länet ska gälla från 2022-01-01, och avser
att ersätta samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet (tidigare
hemsjukvårdsavtalet), dess bilagor samt habiliteringsområdet.
Regionstyrelsen behandlade 2021-03-25 ärendet RS/203/2021 Gemensam plan i
länet för vårdnivån primärvård och beslutade enligt nedan med tillägget ”…under
förutsättning att HSN ställer sig bakom beslutet”.
1. Följande mål för god och nära vård antas:
- Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för
vårdnivån primärvård i länet,
- Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska
utvecklas med god vård och nära vård för länets medborgare i fokus personcentrering,
- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett
gemensamt ansvar mellan huvudmännen.
2. Hemsjukvårdsavtalet (dnr RS/730/2017) förlängs ett år till och med 2021-12-31
3. Regionen står bakom SVOMs framarbetade projektplan
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4. 1,5 miljoner kronor avsätts till en projektledare för regionen samt till
kommunikations- och informationsinsatser i enlighet med SVOMs
rekommendation.
5. Finansiering sker genom avsatta medel till regionstyrelsen i Regionplan och
budget 2021–2023, inom det riktade statsbidraget God och nära vård.
6. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen och redovisa
hur arbetet fortlöper hösten 2021.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom Regionstyrelsens beslut enligt
ovan.
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