PROTOKOLL
Mötesdatum

Vårdvalsnämnden

2016-10-13

§46

Omdisponering av budget för privata vårdgivare 2017 (VVN/19/2016)
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade år 2008 att upphandla en specialistmottagning i ortopedi
(LS/71/2008). Region Jämtland Härjedalen har sedan 2009 haft ett avtal med Medicin Direkt i
Östersund AB som utförare av tjänsten. Avtalet löper till och med 2016-12-31.
Regionstyrelsen beslutade i april 2016 att från 2017-01-01 återta verksamheten i egen regi
(RS/701/2016)
I budgeten för 2016 finns hos Vårdvalsnämnden 6 140 000 kr avsatta för ovan nämnda
verksamhet. Utöver detta finns årligen, enligt beslutet från 2008, 1 miljon kronor avsatta i
motsedda utgifter för ändamålet. Medel som bör överföras till Regionstyrelsen från 2017.
Vårdvalsnämnden har för 2016 en budget på 1,4 mkr för läkare som tidigare varit verksam
enligt nationella taxan. I långsiktig utvecklingsplan för ekonomisk hushållning beslutade
Regionstyrelsen vid mötet i maj 2015 (RS 500/2015) att analys skulle genomföras om
eventuella ökade kostnader för öronmottagningen och primärvården i samband med upphörd
verksamhet av öron- näsa hals läkare inom nationella taxan.
Jämför man 2014 med 2015 hade öron mottagningen en ökning för nybesök, återbesök och
besök på akutmottagning med ca 100 besök. Till detta ska tilläggas att Cosmic infördes under
2015. Under perioden januari – augusti 2016 har det däremot skett en ökning med ca 1000
besök jämfört med motsvarande period 2015. Med denna ökning kan man misstänka att en
viss övervältring skett efter nedläggning av den privata öronläkaren som bör kompenseras
från 2017.
Hur mycket primärvården ökat sin verksamhet avseende öron-näsa-hals besök är svårt att
beräkna. Barnhälsovården, som finansieras av primärvården har länge velat införa
kostnadsfritt Hepatit B-vaccin till en årlig kostnad av motsvarande ca 300 000 kr. Under
förutsättning att regionstyrelsen fattar beslut om detta föreslås därför att resterande medel för
öron-näsa hals läkare läggs till hälsovalets budget för primärvård.

Förslag till beslut
1.Kvarvarande 536 000 kr inklusive uppräkning för öron-näsa-hals läkare läggs till
hälsovalets budget från 2017 som, om styrelsen fattar beslut om kostnadsfritt Hepatit Bvaccin inom barnhälsovården, ska täcka dessa kostnader och viss övervältring av öron-näs och
hals patienter.
2.Vårdvalsnämnden föreslår regionstyrelsen
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a) Av budgeten som idag finansierar den ortopediska verksamheten som utförts av Medicin
Direkt AB förs från 2017 motsvarande 6 300 000 kronor inklusive uppräkning till
Regionstyrelsen.
b) Av budgeten för öron-näsa-hals läkare verksam på nationella taxan överförs från 2017
900 000 kr inklusive uppräkning till Regionstyrelsen.

Beslut
1.Kvarvarande 536 000 kr inklusive uppräkning för öron-näsa-hals läkare läggs till
hälsovalets budget från 2017 som, om styrelsen fattar beslut om kostnadsfritt Hepatit Bvaccin inom barnhälsovården, ska täcka dessa kostnader och viss övervältring av öron-näs och
hals patienter.
2.Vårdvalsnämnden föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a) Av budgeten som idag finansierar den ortopediska verksamheten som utförts av Medicin
Direkt AB förs från 2017 motsvarande 6 300 000 kronor inklusive uppräkning till
Regionstyrelsen.
b) Av budgeten för öron-näsa-hals läkare verksam på nationella taxan överförs från 2017
900 000 kr inklusive uppräkning till Regionstyrelsen.
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Lisbet Gibson
Lena Weinstock Sved
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