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Svar på motion från Anna Hildebrand (MP) om ny
hälsoekonomisk budgetmodell
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (mp) yrkar i en motion att ”Region Jämtland Härjedalen upprättar en
budget- och ersättningsmodell som stödjer och ger incitament till en hälsoorienterad
verksamhetsutveckling, så att mer vård också utförs i primärvården och att primärvården
blir styrande i vårdkedjan.”
Region Jämtland Härjedalens strävan är att flytta vården närmare patienten och i
september 2015 fattade styrelsen beslut om primärvården som styrande i vården. För att
primärvården ska kunna bli beställare av specialistvård krävs dock en stabil bemanning med
egna fast anställda distriktsläkare. Trots anställning av fler ST-läkare, som kan ersätta
inhyrda läkare i takt med att de blir färdigutbildade, är inte förutsättningarna på plats än för
en ny budgetmodell.
Även om en ny budgetmodell kan få många positiva effekter - hög status och lättare att
rekrytera läkare, fasta vårdkontakter, mer fokus på tidiga insatser och att mer vård utförs i
primärvården- är det inte det enda sättet att uppnå detta. Primärvården arbetar med
hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ramen för hälsovalet. Täckningsgraden var
71 procent 2016 och hade ökat med nio procentenheter från föregående år. Detta visar att
primärvården redan tar hand om en stor och växande del av öppenvården. Potential finns
att öka den ytterligare, främst i Östersundsområdet. ST-läkarna i primärvården har blivit
fler de senaste åren.
Anna Hildebrand uppger att den föreslagna budgetmodellen ”förutsätter en förändrad
balans i det ekonomiska systemet”. Den specialiserade vården uppvisar dock stora
underskott varför det saknas möjligheter att överföra resurser till primärvården därifrån.
Primärvården har dessutom i en nationell jämförelse redan höga kostnader och måste
fortsätta med den utveckling av digital teknik, nya arbetssätt mm som pågår sedan tidigare.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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