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Översyn av regelverket för konkurrensneutral organisation
för primärvård i regionens regi
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet i maj 2017 om en översyn av
regelverket för konkurrensneutral organisation för primärvård i regionens regi.
Bakgrunden till översynen är det beslut som togs 2009 om organisation för den
landstingsdrivna primärvården (LS/935/2009) samt beslutet om regler för överoch underskottshantering (LS/42/2010).
Översynen innebar att utvärdera om den regiondrivna primärvården upplever att de
har intraprenadvillkor, vilka regelförändringar som skulle underlätta ett flexiblare
agerande, minskad administration och mer entreprenadliknande förhållanden.
Vidare ska villkoren för den regiondrivna primärvårdens möjligheter att agera som
ett sammanhållet bolag eller koncern analyseras. Översynen ska också inkludera en
omvärldsanalys samt en analys om det finns andra verksamheter inom Region
Jämtland Härjedalen som skulle kunna effektiviseras om de fick intraprenadvillkor.
Slutligen ska översynen ge förslag på uppdaterade villkor för intraprenader till
nutida förhållanden.
I beslutsunderlaget framgår bland annat att primärvårdens egenregi inte känner till
beslutet från 2009 och att de således inte upplever att de arbetar under
intraprenadliknande villkor. Vid en fråga till cheferna i primärvårdens egenregi
framkommer att mer självständighet inte nödvändigtvis är kopplat till
intraprenadvillkor utan det är andra faktorer exempelvis ökad tillit och
befogenheter som kan skapa en högre känsla av självständighet. Otydlighet ifråga
om utvecklingsansvar inom primärvården har också tagits upp i flera sammanhang.
I omvärldsanalysen framkommer att det inom landsting och regioner är ett fåtal
verksamheter som arbetar i intraprenadform, varav ingen i primärvård.
Anledningen till det är införandet av vårdval 2010 där man istället försöker arbeta
enhetsvis på liknande villkor som privata utförare. I takt med att primärvårdens
egenregi blir mer konkurrensutsatt arbetar fler regioner och landsting istället med
koncernkänslan.
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Det framkommer inga möjligheter att ta in nya villkor för intraprenaderna än de
som Åre/Krokom hade under sin tid som intraprenad 2006-2008.
I och med regionens årliga underskott finns ingen anledning att behålla modellen
från 2010 för över- och underskottshantering.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att se över organisationen i primärvård.
2. Regiondirektören får i uppdrag att arbeta med att få till en högre
koncernkänsla i primärvårdens egenregi
3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda ansvar för utveckling inom
primärvårdens egenregi kontra beställarenhetens.
4. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Beslutet från 2009 (LS/935/2009) om organisation för den
regiondrivna primärvården upphör att gälla från och med 1 mars
2018.
b. Nuvarande modell för över- och underskottshantering
(LS/42/2010) upphör att gälla från och med 1 mars 2018.
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