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Översyn förfrågningsunderlag hälsoval 2019 (VVN/25/2017)
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i juni 2017, i samband med att förfrågningsunderlaget för
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018 beslutades, att ge vårdvalsnämnden tillsammans
med regionstyrelsen i uppdrag att se över förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen inför 2019 för att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera
primärvårdens utveckling som styrande i regionens sjukvårdssystem(RS/1044/2017).
Översynen ska också hantera regionstyrelsens beslut om resultatförbättrande åtgärder 20182020. ”Nuvarande regelverk för primärvårdens hälsoval avseende konkurrensneutral
verksamhet är i grunden från 2009. För att se över möjligheterna att ytterligare vässa
hälsovalet skall nuvarande regelverk ses över. Översynen ska även omfatta
ersättningssystemet” (RS/582/2017).
Vårdvalsnämnden fattade vid mötet i september 2017 om direktiv för ovanstående uppdrag
(VVN/25/2017). Översynen ska belysa om hälsovalet kan bidra till:
 att en större del av hälso- och sjukvården utförs i primärvården
 att primärvården styr patientens resa genom vårdkedjan
 ett ökat samarbete mellan primärvård och specialistsjukvård
 ökad tillgänglighet
Översynen ska dessutom belysa primärvårdens uppdrag:
 Utifrån definition och lokalisering av hälsocentral samt filial
 Utifrån ansvar för kompetensförsörjning
 Avseende uppföljning av hälsovalet
Översynen ska även omfatta ersättningssystemet.
Uppdraget ska återredovisas för vårdvalsnämnden och regionstyrelsen i januari 2018.
Representanter från vårdvalsnämnden och regionstyrelsen har ingått i en arbetsgrupp
tillsammans med berörda tjänstemän. Resultat redovisas i beslutsunderlaget.

Förslag till beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att:
a. Se över hur primärvården kan kompenseras för den specialistvård som utförs med hjälp av
primärvården.
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b. Se över om hembesöken ökar i primärvården till följd av det nya hemsjukvårdsavtalet och
den nya lagen om utskrivningsklara patienter samt hur de i så fall kan kompenseras för detta.
c. Utreda beställarenhetens ansvar för övergripande utveckling av primärvård.
2. Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
a. Rapporten ”Översyn Hälsoval 2019” godkännes.
b. Vårdvalsnämnden får i uppdrag att i den årliga processen för förfrågningsunderlag Hälsoval
Region Jämtland Härjedalen föreslå ändringar i enlighet med beslutsunderlag avseende
definition för vårdenhet och filial, ändringar i ersättningssystem samt formulering av
tillgänglighet. Beslut fattas av regionfullmäktige juni 2018.

Yrkande
Under punkt 2 a tackar Cristine Persson (C) för rapporten.
Under punkt 2 b yrkar Cristine Persson (C):
1.Vårdvalsnämnden får i uppdrag att i den årliga processen för förfrågningsunderlag Hälsoval
Region Jämtland Härjedalen föreslå ändringar i enlighet med att;
a.Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ändras så att en vårdgivare får öppna filial i hela
regionen.
b.Hälsoval Region Jämtland Härjedalenändras så att en filial ska kunna bemannas genom
anlitande av en underentreprenör.
c.Hälsoval Region Jämtland Härjedalen stryker meningen ”bemannad med minst en läkare
som har specialistkompetens i allmänmedicin” ersätts med ”bemannad med läkare med
specialistkompetens”.
d.Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ändras så patient listar sig på läkare vid Hälsocentral.
e.Dokumenten som reglerar och styr hälsoval samt förfrågningsunderlag revideras utifrån
ovan nämnda yrkanden.
f.Den så kallade ”otrohetsersättningen” byts ut till att istället i förekommande fall hanteras
genom egna avtal/överenskommelser om tjänsteköp.
g.OH kostnaden ges ett påslag på 1,5 % av den ersättning som ges per listad, vilket också gör
att den kommer att få en årlig uppräkning. Privata vårdgivare har sen 2015 ersatts med 30
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kronor per listad som en kompensation för OH kostnad. Ersättningen ska kompensera det som
är kostnadsfritt för primärvårdens egenregi för ekonomi- och personalsystem, revision samt
vissa IT-kostnader.
h.En höjning av ersättningen per korttidsplats till 12 000 kronor/år och särskilt boende ersätts
som tidigare med 5 000 kr/år och plats Eftersom vårdtyngden är högre vid korttidsplatserna än
vid ett särskilt boende samt att antalet särskilda boendeplatser minskat förslås en höjning av
ersättningen per korttidsplats till 12 000 kronor/år och särskilt boende ersätts som tidigare
med 5 000 kr/år och plats. Med anledning av det nya hemsjukvårdsavtalet och den nya lagen
för utskrivningsklara patienter förväntas en ökning av hembesök i primärvården. Mätning
kommer att ske under 2018 och en översyn föreslås om primärvården kan kompenseras för
denna ökning.
i.Tillgänglighetsförändringen enl rapporten Översyn Hälsoval 2019 antas.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och Cristine Perssons (C) yrkande
och finner regiondirektörens förslag antaget.

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att:
a. Se över hur primärvården kan kompenseras för den specialistvård som utförs med hjälp av
primärvården.
b. Se över om hembesöken ökar i primärvården till följd av det nya hemsjukvårdsavtalet och
den nya lagen om utskrivningsklara patienter samt hur de i så fall kan kompenseras för detta.
c. Utreda beställarenhetens ansvar för övergripande utveckling av primärvård.
2. Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
a. Rapporten ”Översyn Hälsoval 2019” godkännes.
b. Vårdvalsnämnden får i uppdrag att i den årliga processen för förfrågningsunderlag Hälsoval
Region Jämtland Härjedalen föreslå ändringar i enlighet med beslutsunderlag avseende
definition för vårdenhet och filial, ändringar i ersättningssystem samt formulering av
tillgänglighet. Beslut fattas av regionfullmäktige juni 2018.

Reservation
Cristine Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkande.
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Expedieras till
Chef för hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Primärvårdschef

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Översyn Hälsoval 2019
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