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Nationell satsning Patientmiljarden inkl.
tilläggsöverenskommelse 2018
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 15 december
2017 att godkänna överenskommelsen med staten 2018 om Patientmiljarden. Målet
med överenskommelsen var främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra
tillgängligheten till primärvården samt åstadkomma en mer patientcentrerad vård
genom samordning, kontinuitet och helhetssyn.
Medlen i Patientmiljarden kan användas till insatser genomförda under hela 2018.
Region Jämtland Härjedalen fick i juni 2018 ta del av 12,6 miljoner ur
överenskommelsen för Patientmiljarden efter att ha lämnat in en handlingsplan till
SKL. Handlingsplanen och inriktningen av prioriteringen för nyttjande av medlen
hade dessförinnan beslutats av regionstyrelsen vid sammanträdet den 25 april
2018. Förslag till fördelning av medlen hade föregåtts av en inventering i
primärvården för planerade och genomförda insatser 2018, oavsett driftform.
I juni 2018 fick Region Jämtland Härjedalen ta del av ytterligare 7,7 miljoner ur den
tilläggsöverenskommelse som kompletterar patientmiljarden och berör alla delar av
hälso- och sjukvården. Medlen ska främja huvudmännens förutsättningar för att
förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och korta köerna. Medlen ska
användas där det finns störst behov av att garantera en säkert och trygg vård som
ges i rimlig tid. I satsningen ingår ökade medel för att bland annat behålla och
anställa sådan vårdpersonal med bristkompetenser som har intresse att arbeta kvar
i vården efter 65 års ålder.
Förslag till fördelning av medel enligt överenskommelse för patientmiljarden
bifogas.

Regiondirektörens förslag
1. Utarbetat förslag till fördelning enligt överenskommelsen för
Patientmiljarden godkänns.
2. 5 135 000 kronor från tilläggsöverenskommelsen för Patientmiljarden
fördelas till insatser för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården och
förkortade köer och 2 600 000 kronor fördelas till medel för att behålla och
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anställa vårdpersonal med bristkompetenser som har intresse att arbeta
kvar i vården efter 65 års ålder
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att fördela medlen för förkortade
köer och Personaldirektören uppdras att fördela medlen för anställda efter
65 års ålder.
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