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Tid: 2022-09-01 
  
Plats: Regionens hus 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande 
Sara Nylund (S) vice ordförande 
Jonny Lundin (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna Strandh Proos (M) för Per Wahlberg (-) 
Mona Hammarstedt (KD) för Mattias Rösberg (SJVP) 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander 
Dick Rytterdahl 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 

 
§ 162 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 163 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 164 Upphandling av vårdtjänster inom ramen för beslutat införande av 

vårdlots  
 
Diarienummer: 22RS9075 
Ärendeansvarig: Caroline Herlin 
Handläggare: Christine Bylander 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill på ett samlat sätt säkerställa att patienter erbjuds 
vård i enligt den lagstadgade rätten för vårdgaranti. Självklart är målet att kunna 
erbjuda vården inom ramen för Region Västernorrlands regi, men behov av 
kompletterande möjligheter att på ett samordnat sätt hänvisa de för de patienter som 
har behov av och rätt till vård inom vårdgarantin har identifierats. 
 
Flertalet av Sveriges regioner har etablerat någon form av hänvisningsfunktion för 
att erbjuda patienterna vård hos annan vårdgivare då den egna regionen inte kan 
erbjuda tider inom vårdgarantins gränser. Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade i 
januari 2022 beslut om att starta en pilotverksamhet med hänvisningsfunktion, s.k. 
Vårdlots, inom Region Västernorrland (RVN) för LV Kirurgi/urologi/öron inom 
LVO Somatik. Patienter kan själva välja sin vård hos en annan vårdgivare, där 
Region Västernorrland får ta kostnaden, men hälso- och sjukvårdsnämnden har sett 
ett värde i att på ett mer sammanhållet sätt upphandla vård inom beskrivna 
områden. 
 
Inför uppstart av pilotverksamheten behövs en upphandling av operativa ingrepp 
där verksamheterna har svårigheter att erbjuda patienter en operationstid inom 
ramen för vårdgarantin. De ingrepp som är tänkt att upphandlas utgår från de 
patientgrupper som väntat längst och har tagits fram i dialog med berörda 
verksamheter. Upphandlingen görs över flera år utifrån att den bedöms som 
användbar även om pilotverksamheten inte permanentas. 
 
Pilotverksamheten finansieras via statliga medel för uppskjuten vård enligt 
information om fördelning av statliga medel i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-
03-30 och fastställande genom beslut i Regionstyrelsen 2022-04-12. I de fall de 
statliga medel som fördelats inte täcker nyttjandet av upphandlad vård finansieras 
denna inom ramen för godkänd budget. 
 
Det uppskattade avtalsvärdet uppgår till 120 miljoner kronor för hela avtalsperioden 
(4 år) för patienter folkbokförda i Västernorrlands län (30 miljoner/år).  
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Avtalsvärdet har beräknats utifrån regionens egen kostnad för att utföra det antal 
ingrepp som upphandlas, men även vilka avtalstak andra regioner har i sina 
upphandlingar med liknande verksamheter.  
 
Region Västernorrland förbinder sig inte att avropa några volymer, utan antagen 
leverantör är skyldig att leverera i enlighet med det verkliga behovet. 
Upphandlingen följer formalian för upphandling och där ska ett uppskattat 
avtalsvärde anges.  
 
Finansiering 
De kostnader som uppstår under 2022 finansieras via tilldelade statliga medel i    
enlighet med av Regionstyrelsen beslutad fördelning. Eventuell finansiering utöver 
detta sker inom befintlig budgetram för berörda verksamheter. 
 
Den del av pilotverksamheten som sker under 2023 och senare förutsätter för ett 
genomförande finansiering via tillkommande statliga medel.  
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut, förutom den delen som finansutskottet 
har att beslut om. 
 
Beslutsunderlag 
PM: Hänvisning till annan vårdgivare inom ramen för vårdgarantin, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 
Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen  
 
att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling  
av vårdtjänster enligt lagt förslag. 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Hälso-och Sjukvårdsdirektören 
Ekonomidirektören 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 

 
 


