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RS/1039/2017
Översyn av regelverket för konkurrensneutral organisation
för primärvård i regionens regi
Ärendebeskrivning
I anslutning till införandet av Hälsovalet beslutade landstingsstyrelsen § 232/2009,
dnr LS/935/2009 om organisation för den landstingsdrivna primärvården. I detta
beslutsunderlag reglerades bl a:
- Intraprenaderna (Åre och Krokom) ingår fr o m 1 januari 2010 i den
landstingsdrivna konkurrensneutrala primärvården. Det arbetssätt som
intraprenaderna haft kommunvis och som varit mycket framgångsrikt skall
med deras hjälp införas i hela primärvården.
- För den landstingsdrivna primärvården införs ett ekonomiskt system som
innebär att verksamheten får ta med sig över- och underskott till nästa år.
Ekonomiska avvikelser som innebär underskott eller överskott skall
återställas de tre kommande åren. Verksamhetsområdet beslutar om regler
avseende över- och underskott för närvårdsområdena.
Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-18 § 22, dnr LS/42/2010 om regler för
över- och underskottshantering. I beslutet framgår att det är verksamhetsområdet
som gäller, och att för primärvård gäller närvårdsområde.
En översyn bör göras för att utvärdera om den regiondrivna primärvården upplever
att de har intraprenadvillkor, och vilka regelförändringar de anser skulle underlätta
ett flexiblare agerande, minskad administration och mer entraprenadliknande
förhållanden. Villkoren för den regiondrivna primärvårdens möjligheter att agera
som ett sammanhållet bolag eller koncern ska också analyseras. Översynen ska
också inkludera en omvärldsanalys för att se vilka regler andra landsting/regioner
tillämpar för att stimulera primärvården i egenregi att agera som entreprenörer och
hur koncernagerande kan stärkas.
I detta uppdrag ingår dessutom att analysera om det finna andra verksamheter
inom Region Jämtland Härjedalen som skulle kunna effektiviseras om de fick
intraprenadvillkor.
Slutligen ska uppdraget utifrån översynen ge förslag på uppdaterade villkor för
intraprenader till nutida förhållanden.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av den regiondrivna
primärvården och analysera om det finns behov av regelförändringar för att
underlätta ett flexiblare agerande, minskad administration och mer
entraprenadliknande förhållanden liksom möjligheterna att agera som en
koncern.
2. Regiondirektören ska också göra en omvärldsanalys för att se vilka regler
andra landsting/regioner tillämpar för att stimulera primärvården i egenregi
att agera som entreprenörer och koncern.
3. I regiondirektörens uppdrag ingår dessutom att analysera om det finna
andra verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen som skulle kunna
effektiviseras om de fick intraprenadvillkor.
4. Slutligen ska regiondirektören utifrån översynen ge förslag på uppdaterade
villkor för intraprenader till nutida förhållanden.
5. Regiondirektören ska redovisa arbetet vid regionstyrelsen i oktober.
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