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PROTOKOLL §§ 1-6
REGIONSTYRELSENS
VÅRDVALSUTSKOTT

Tjänsteställe, handläggare

Datum

Regionledningsförvaltningen
Ann Christin Hamrén

2022-01-20

Tid:

2022-01-20

Plats:

Teamsmöte

Dnr

22RS1

NÄRVARANDE
Ingeborg Wiksten (L)
ordförande
Desislava Cvetkova (S) vice ordförande
Siw Sachs (S)
Mona Hammarstedt (KD)
Barbro Ekevärn (SJVP)
Tjänstemän
Gun-Britt Milioris
Ann Christin Hamrén

§1

sekreterare

Val av justerare

Vårdvalsutskottet beslutar
att utse Barbro Ekevärn att jämte ordföranden justera protokollet.
§2

Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäls: Uppföljning av tillgänglighet.
Vårdvalsutskottet beslutar
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till
föredragningslista.
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Reglering av
privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

Diarienummer: 21RS11599
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss;
Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll (SOU
2021:80), senast den 31 januari 2022. Förlängd svarstid har beviljats till den 4
februari 2022.
Media har under en längre tid debatterat frågan om privata vårdgivare låter patienter
med privata sjukförsäkringar gå före de som är offentligt finansierade.
Socialdepartementet har nu tagit ställning till hur den frågan skulle kunna lösas, i en
första omgång. Socialdepartementet menar att den principiella frågan redan har ett
svar eftersom behovsprincipen gör att tillgången till vård ska bestämmas av
behovet.
Ansvaret för att kontrollera och följa upp privata vårdgivare läggs i utredningens
förslag på regionerna, med ett allmänt hållet lagkrav att det i avtal med privata
vårdgivare ska framgå att andra uppdrag inte får påverka tillgången till vård.
Utredningen lämnar samtidigt öppet för en mer detaljerad reglering.
I övrigt innehåller utredningen bara rekommendationer kring hur avtalen kan
utformas. Ett problem med dessa rekommendationer är att de inte besvarar frågan
hur regionerna i praktiken ska kunna upptäcka och vidare utreda om
behovsprincipen har inskränkts.
Förstärkningar föreslås också för registerdata och det klargörs att det är IVO som
ytterst gör bedömningen om behovsprincipen har brutits mot.
Region Västernorrland är positiv till utredningens förslag. Liknande krav och
uppföljning finns redan inom vårdvalet, även om vissa tillägg och omskrivningar
kan göras för att täcka in frågan om privata sjukförsäkringar. Samtidigt påpekar
regionen att det inte är klart hur kontroll och uppföljning ska gå till i praktiken. Det
verkar inte finnas något enkelt svar.
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Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU
2021:80, bilaga
Yttrande över remiss; Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80,
bilaga
Beslut:
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att avge ”Yttrande över remiss; Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU
2021:80”; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Överskottshantering ersättningsbilaga 2021

Diarienummer: 21RS10048
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Eva Billberg/Johanna Gustin
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 9 september 2021, § 262, att 5 miljoner kronor av det
prognostiserade överskottet inom primärvårdsramen kunde omfördelas till
utvecklingsmedel för satsningar inom området barn och unga med lättare psykisk
ohälsa inom primärvården. Vidare beslutades att en återrapportering av
utvecklingsmedlen skall ske till Vårdvalsutskottet för vidare rapportering till
Regionstyrelsen.
Vård- och hälsocentralerna gavs möjlighet att ansöka om medel under förutsättning
att utvecklingsmedlen skulle användas och återrapporteras för budgetåret 2021.
Totalt inkom 16 ansökningar om ett totalt belopp av 4,6 mnkr. 13 ansökningar som
uppfyllde syftet godkändes och omfattade 2,1 miljoner kronor.
Den uppföljning av de beviljade utvecklingsmedlen som skett visar på många olika
insatser som gjorts för barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Några exempel är
direkta åtgärder för att korta olika köer, behandlingar samt personalutbildning. En
utbildningsdag anordnades av Vårdval Västernorrland om suicidprevention för barn
och unga med psykisk ohälsa.
Detaljerad återrapportering återfinns i rapporten ”Utvecklingsmedel 2021-psykisk
ohälsa”
Beslutsunderlag
Utvecklingsmedel 2021 - psykisk ohälsa, bilaga
Beslut:
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att lägga återrapporten till handlingarna.
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Uppföljning av tillgänglighet

Ärendebeskrivning
Tidigare uppföljning november 2021 visade på tillgänglighetsförsämring i hela
länet men med övervikt mot Söder.
Ny uppföljning genomförd januari 2022
Resultat
• Tillgänglighetsförsämringen och belastningen är fortfarande hög i hela länet
men som vid tidigare mätningstillfälle är det en kraftig övervikt mot den
södra delen.
•

Många verksamheter speciellt i Söder har gått ner till funktionell 25% drift
kortare eller längre tider.

•

All verksamhet som kan förskjutas har skett som tex
återbesök/uppföljningar av kroniskt sjuka (diabetes, KOL/astma, demens,
psykisk ohälsa) Förebyggande arbete har pausats

•

Telefontillgängligheten och vårdgarantin har kraftigt försämrats.

Ledamöterna endes under överläggningarna att löpande under året uppfölja
tillgängligheten vid utskottens möten.
Beslut:
Vårdvalsutskottet beslutar
att löpande under året uppfölja tillgängligheten vid utskottens möten.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
VÅRDVALSUTSKOTT
Datum

2022-01-20

§6

Dnr

22RS1

Informationer

Inför sammanträdet lämnas följande informationer av Gun-Britt Milioris, Eva
Billberg, Johanna Gustin och Mona Nordmar.
Se presentationer (bilaga A-E).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överskottshantering ersättningsbilaga 2021
Remissvar Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar.
Pandemiläget och LSSL PV om beslut och läget i PV Söder
Överflyttning av personal till länssjukhuset
Revidering av Uppdrag PV 2023
Förfrågningsunderlag Barn och ungdomstandvård 2023
Uppföljningsdialoger
Indikatorer för uppföljning i VVU
Resultat NPE

Utbildningsvårdcentral för utlandsfödda läkare
Jonas Lindbäck, Enhetschef, spec. läkare, Enheten för Läkares Utbildning och
Fortbildning.
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Ingeborg Wiksten

Barbro Ekevärn
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