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RS/554/2019
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2019 § 130 (RS/554/2019) om inrättande av en
styrgrupp för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. Direktiv för styrgruppen
fastställdes av styrelsen i september samma år § 143 (RS/554/2019).
I direktivet framkommer att syftet med översynen är att skapa bättre
förutsättningar för primärvårdens framtida utveckling, där utveckling av den nära
vården, tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet,
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, samt konkurrensneutralitet är
viktiga faktorer att beakta. Vidare framkom att samarbete med kommunerna, det
breda uppdraget kring patienten samt regionens sistahandsansvar behövde belysas.
Styrgruppen skulle i sitt arbete föra en dialog med samtliga utförare inom Hälsoval
Region Jämtland Härjedalen, vilket har genomförts i form av hearingar, samt
använda sig av erfarenheter från primärvården i andra regioner och länder.
Utifrån direktivet gjordes en bedömning av majoriteten att översynen skulle bli så
pass omfattande att dåvarande avtal/överenskommelser inom Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen behövde sägas upp. Något som styrelsen fattade beslut om i
december §218 (RS722/2019) och verkställde före årsskiftet.
Den politiskt utsedda styrgruppen har tillsammans med tjänstemän haft möten som
utifrån direktivet analyserat och reviderat modellen för Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen. Resultat av uppdraget redovisas i beslutsunderlag i form av nytt förslag
till förfrågningsunderlag inför 2021 samt en rapport som redovisas i ett separat
ärende.
Områden som har varit föremål för diskussion och förslag till förändring är:
 Primärvården ska vara mer styrande i vårdkedjan
 Tillitsbaserad styrning med färre krav på kompetens
 Tillgängligheten styrs av kraven för vårdgarantin i primärvården
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Kostnadsansvar för fysioterapeuter verksamma inom Lag (1993:1652) om
fysioterapiersättning (LOF) och allmänläkare enligt Lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL) tas bort
Ändring av ersättningsmodell i form av höjd procentuell fördelning för CNI
och lägre ”fast kapitering” samt en glesbygdsersättning, som förutom
avstånd, bygger på antal listade vid hälsocentralen.

Då kostnadsansvaret för LOF och allmänläkare enligt LOL tas bort men
budgetramen för dessa kostnader föreslås stanna kvar i hälsovalets
ersättningssystem hamnar kostnadsansvaret istället centralt direkt under
Regionstyrelsen, varför ett centralt anslag behöver skapas med 21 miljoner kronor.
Beslut om detta fattas av Regionstyrelsen i samband med Regionplan 2021.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Förfrågningsunderlag Region Jämtland Härjedalen 2021 med bilagor
fastställs
2. Behov av en central budget inom Regionstyrelsens ansvarsområde med 21
miljoner kronor ska beaktas i samband med beredning av Regionplan 2021.
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