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RS/554/2019
Styrgrupp Hälsoval 2021 - Rapport
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.
Arbetsgruppen har dokumenterat sitt arbete i en rapport som överlämnas till
Regionstyrelsen vid samma möte som Förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2021
också redovisas. I rapporten beskrivs hur styrgruppen lagt upp arbetet.
Arbetsgruppen har gemensamt utvärderat hur arbetet har lagts upp och fungerat.
Styrgruppen upplever att arbetet har skett med gott samtalsklimat och uppskattar
utbytet av åsikter också när enighet inte kunnat nås. Utifrån den gemensamma
synen på det värdefulla i att ha möjlighet till fördjupade diskussioner om hälsovalet
har styrgruppen också enats om att till Regionstyrelsen framföra förslag på att det
behövs en grupp som får fortsatt uppdrag att vara politisk styrgrupp för hälsovalet.
Regionstyrelsen bör också värdera om också de andra vårdvalen och arbetet med
andra privata vårdgivare bör ingå i en sådan styrgrupps uppdrag, t ex
fysioterapeuter verksamma inom Lag (1993:1652) om fysioterapiersättning (LOF)
och allmänläkare enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL).
Vidare bör Regionstyrelsen utreda om ett sådant uppdrag ska ges till en politisk
styrgrupp eller om en fastare form är att föredra dvs om Regionstyrelsen bör ha ett
vårdvalsutskott. Frågan bör avgöras senast innan årsskiftet 2020/21 eftersom det är
behov av löpande avstämningar i vårdvalsfrågorna mm.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Styrgrupp för Hälsoval 2021 har nu fullföljt sitt uppdrag och upplöses.
2. Regionstyrelsen ser positivt på arbetsgruppens förslag om politisk styrgrupp
eller ett vårdvalsutskott för dessa frågor.
3. Frågan om politisk styrgrupp för vårdvalsfrågorna alternativ ett vårdvalsutskott
under regionstyrelsen överförs till ärendet om översyn av den politiska
organisationen, med begäran om snabbt svar.
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