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NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
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 sekreterare 
 
 

 
§ 23 Val av justerare 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 
 
att utse Mona Hammarstedt att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
 
§ 24 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäls: ”Överskottshantering ersättningsbilaga 2021” 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 

 
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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§ 25 Yttrande över remiss från socialdepartementet; Betänkandet God 
och Nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 
 

Diarienummer: 21RS6302 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Gun-Britt Milioris, Kristina Mårtensson 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har tagit del av och beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
betänkandet, God och nära vård - rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 
 
Betänkandet föreslår ett tydliggörande i Hälso- och sjukvårdslagen att vården ska 
hantera både psykisk och fysisk ohälsa. Bakgrunden är det ökade behovet av 
insatser, och samtidigt ökade samhälleliga intresset, för lättare psykisk ohälsa. 
 
Enligt resonemanget i utredningen ska stöd till psykisk hälsa redan ingå i hälso- och 
sjukvårdens uppdrag. Samtidigt slår utredarna fast att det inte är tillräckligt väl 
utvecklat i dagsläget. Betänkandet avstår dock från mer konkreta förslag och för 
istället en diskussion om vad som redan görs i vissa regioner och vad som skulle 
kunna göras mer allmänt. Tanken är sannolikt att utredningen ska fungera som en 
inspiration eller knuff för regionerna att ta ett samlat grepp kring stöd för psykisk 
hälsa. Den anledning som uppges till att utredarna inte kommer med konkreta 
förslag är att det skulle kunna inskränka på det kommunala självstyret. 
 
Resonemanget i betänkandet delar upp utveckling av stöd för psykisk hälsa i tre 
delar. Vägen in, primärvårdens organisation och ökad samverkan. Vägen in 
omfattar sådant som samarbete med stödlinjer, utveckling av 1177 och 
kompetenshöjning. Även att man kan erbjuda mer samtalsterapi. Primärvårdens 
organisation omfattar sådant förfrågningsunderlag, utbildning och kunskap om vilka 
specialister som primärvården kan vända sig till för konsultation. Exempel på 
förslag till utveckling för ökad samverkan är psykosociala team över 
huvudmannagränser och samarbete med föreningslivet. 
 
Verksamheterna delar betänkandets beskrivning av brister i stödet i nuläget, med 
tilläggen att det saknas en överblick idag av hur det ser ut i hela verksamheten och 
vårdkedjan. Verksamheterna ser också att de förslag till utveckling som diskuteras i 
betänkandet sannolikt kommer att kräva att statliga medel tillförs. 
 
Regionens arbetsgrupp för remissen bedömer att det kan bli aktuellt att formulera 
ett uppdrag för att kartlägga nuläget och, baserat på diskussionen i betänkandet, 
identifiera vilka utvecklingsinsatser för stöd till psykisk hälsa som kan vara mest 
aktuella och prioriterade i Region Västernorrland. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från socialdepartementet: Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till 
psykisk hälsa (SOU 2021:6), bilaga 
Yttrande över remiss; Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa 
(SOU 2021:6), bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2021, § 138, bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2021, § 138 

 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen besluta 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till 
psykisk hälsa (SOU 2021:6)”; samt 
 
att ge regiondirektören i uppdrag att, utifrån betänkandet God och nära vård - rätt 
stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6), ta fram förslag till uppdrag för kartläggning av 
nuläge för stöd till psykisk hälsa i hela regionens verksamhet och vårdkedja. 
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§ 26 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Börja med barnen! 
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 
2021:34 

 
Diarienummer: 21RS7010 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Matthias Abelin 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss från 
Socialdepartementet; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga, SOU 2021:34.  
 
Region Västernorrland tillstyrker betänkandets förslag och delar många av de 
resonemang och synpunkter som beskrivs. Regionen väljer ändå att särskilt 
kommentera några väsentliga delar i remissen.  
 
Utredningen är ett delbetänkande och beskriver särskilda problem med samordning 
och brister relaterat till huvudmannaskap och organisatoriska gränser. Utredningen 
har haft ett särskilt fokus på primärvård, hälsofrämjande arbete och psykisk ohälsa. 
 
Utredningen överväger en del mer långtgående förändringar, men på grund av 
komplexitet, resurser och pågående omställningar, avstås tillsvidare mera 
omfattande förslag till exempel ett samlat huvudmannaskap för vården av barn och 
unga. 
 
Utredaren föreslår förtydligande i befintliga lagar på tre punkter: att främja hälsa, 
vårdkontakt och samverkan med kommuner samt föreslår att Socialstyrelsen ges rätt 
att utfärda föreskrifter. Huruvida detta påverkar det kommunala självstyret är dock 
inte utrett ännu. 
 
Region Västernorrland instämmer att samverkan och samordning av huvudmännens 
insatser behöver ges större tyngd, såsom utredningen föreslår. Av det skälet är 
samverkan och samordning bärande delar i uppdraget för ny länsövergripande första 
linje verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa, samt i beställningen av 
primärvård. 
 
Ett viktigt instrument för ökad samordning bedöms ett nationellt vårdprogram för 
hälsofrämjande arbete vara. 
 
Enligt betänkandet kan nästa steg vara att överväga ett samlat ansvar för regioner 
för hälsouppföljning. Region Västernorrlands bedömning är att det inte är ett bra  
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förslag. Tillsammans med de andra norrlandsregionerna har Region Västernorrland 
en databas och väl fungerande uppföljning och samverkan med kommunerna. Som 
alternativ till utredningens förslag till ett samlat ansvar för regionerna, föreslås 
istället en nationell databas för hälsouppföljning. En sådan förstärkning kan i sin tur 
kompletteras med en förstärkning för elevhälsan, i enlighet med de resonemang som 
förs i betänkandet, till exempel skolans arbete med levnadsvanor och 
hälsofrämjande insatser. För en fungerande samverkan är det också viktigt att 
tydliggöra alla huvudmäns uppdrag, till exempel i lagstiftning. 
 
Yrkanden 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar på en ändring i yttrandet:  
”Enligt betänkandet kan nästa steg vara att se över förutsättningarna för ett regionalt 
huvudmannaskap. Detta vore bra då samverkan mellan kommunerna och regionen 
har inte varit tillräckligt bra utan lett till brister i arbetet för psykisk hälsa hos barn 
och unga. Med en huvudman kan uppdraget bli tydligt och samverkan mellan 
elevhälsan, BUP och ungdomsmottagningarna fungera bättre än idag. 
 
Jag yrkar därför: 
att sista stycket i yttrandet byts ut så att Region Västernorrland tydligt säger att det 
är ett bra förslag att utreda förutsättningarna för ett regionalt huvudmannaskap.” 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar avslag på Mona Hammarstedts yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Mona Hammarstedts (KD) 
ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens 
förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet; Börja med barnen! En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, bilaga 
Yttrande över remiss; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga, SOU 2021:34bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen besluta 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga, SOU 2021:34”. 
 
Reservation 
Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande. 
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§ 27 Överskottshantering ersättningsbilaga 2021 
 
Diarienummer: 21RS10048 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Johanna Gustin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 77, att eventuella revideringar i 
ersättningsbilagan kan beslutas av Regionstyrelsen. 
 
Vid uppföljning av det ekonomiska resultatet för primärvårdsramen per 31 juli 2021 
prognostiseras delar av primärvårdsramen att ge överskott vid årets slut.  
 
De budgetposter som föreslås vara aktuella för en överskottshantering är 
”vårdpeng” samt ”momsnetto”. Vårdpengen prognostiseras ge ett överskott på 2,3 
mnkr till följd av färre antal invånare än när budget för 2021 beräknades och 
beslutades. Momsnettot förväntas ge ett överskott om 3,3 mnkr jmf mot budget. 
 
Utifrån prognosen per helår 2021 föreslås en överskottshantering om 5 mnkr. 
Förslaget är att överskottet om 5 mnkr används till satsningar för barn och unga 
med lättare psykisk ohälsa. Diskussioner med verksamheten har givit att det finns 
flera områden som skulle kunna stimuleras såsom sömnskola för barn, föräldrastöd 
samt utbildning för kuratorer i psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 
 
Överskottet om 5 mnkr föreslås därför användas till utvecklingsmedel för satsningar 
inom området barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Satsningen följs upp 
genom återredovisningar och rapport till Vårdvalsutskottet. 
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om ytterligare en att-sats: att återrapport 
sker vid Vårdvalsutskottets möte i november.  
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att hantera det prognostiserade överskottet om 5 mnkr genom att använda medlen 
som utvecklingsmedel för satsningar inom området barn och unga med lättare 
psykisk ohälsa inom primärvården; samt 
 
att återrapport sker vid Vårdvalsutskottets möte i november. 
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§ 28 Informationer 
 
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde, utöver inbjudna 
föredragande, av Gun-Britt Milioris, Johanna Gustin och Eva Billberg. 
(Se presentationer i bilaga): 
 
 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34 
Lena Lindgren 

 
 Yttrande över remiss från socialdepartementet; Betänkandet God och Nära vård 

- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 
Gun-Britt Milioris 

 
 Hantering av beräknat överskott 
 
 Utdelning av patientavgifter enligt ersättningsbilagan 4.3 Patientavgifter. 
 
 Uppföljning av vårdcentralernas verksamhet samt sommarrapport 
 
 SIP på distans – lägesrapport 

Mona Nordmar 
 
 Folkhälsorapporten 

Nina Nordin 
 
 Statliga överenskommelser – med ek tilldelning för primärvården 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Mona Hammarstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


