
Dokumentnamn 

PROTOKOLL §§ 35-39 
REGIONSTYRELSENS 
VÅRDVALSUTSKOTT 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 

Regionledningsförvaltningen 
Ann Christin Hamrén 

2021-11-30 20RS1 1(8) 

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 
 
 
 

Tid: 2021-11-30 
  
Plats: Teamsmöte 

  
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 
 
 

 
 

§ 35 Val av justerare 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 
 
att utse Mona Hammarstedt att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 36 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar vårdvalsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 37 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Socialstyrelsens 
rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer 
nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter 
från primärvården  

 
Diarienummer: 21RS11269 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens 
rapport Uppföljning av primärvården och omställningen till en mer nära vård, 
deluppdrag 1 - Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
  
I den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 
2017:01) betonas vikten av att kunna följa primärvårdens insatser på nationell nivå. 
Ett nationellt hälsodataregister skulle göra det möjligt att bland annat utvärdera 
vårdens innehåll, jämlikhet och tillgänglighet, samt ger ett bättre underlag för 
exempelvis forskning, uppföljning och för vårdgivarnas systematiska 
kvalitetsarbete.  
 
Socialstyrelsen har utrett och beskriver i rapporten de juridiska förhållanden och 
andra viktiga förutsättningar för insamling av de uppgifter myndigheten anser 
nödvändiga avseende vårdkontakter för att uppnå de ovan nämnda 
uppföljningsmålen.  
  
Socialstyrelsen föreslår att följande uppgifter från primärvården ingår i ett utvidgat 
nationellt patientregister:  
 
‐ patientens personnummer 
‐ kön och födelseår 
‐ folkbokföringsort 
‐ födelseort 
‐ datum och tid för primärvårdskontakt 
‐ form av primärvårdskontakt 
‐  planerad vårdkontakt 
‐ remiss och remitterande vårdenhet 
‐ utförande vårdenhet 
‐ diagnos 
‐ yttre orsak till sjukdom eller skada 
‐ funktionstillstånd 
‐ åtgärd 
‐ läkemedel 
‐ yrkeskategori 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
VÅRDVALSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2021-11-30 20RS1 3 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Såväl fysiska som digitala vårdkontakter omfattas av förslaget.  
 
Vidare föreslås uppgiftsskyldigheten gälla personal som utför självständigt hälso- 
och sjukvårdsarbete - i primärvården med ersättning enligt nationella taxan, LOF 
(lag 2016:1145 om läkarvårdsersättning) och LOL (lag 1993:1652 om ersättning för 
fysioterapeuter) 
 
Socialstyrelsen föreslår att uppgiftsinsamlingen initialt påbörjas med de uppgifter 
som redan registreras vid tidpunkten för insamlingens start. Successivt kan 
insamling sedan ske även av de uppgifter som i dagsläget inte registreras vid 
verksamheter. De uppgifter som redan registrerats behöver då först var enhetliga. 
Exempelvis behövs ett nationellt organisationskodverk för hälso- och 
sjukvårdsverksamheter, vilket i dagsläget saknas.  
 
En uppgiftsskyldighet beräknas medföra kostnader för regionerna, främst för IT- 
och utbildningsinsatser då samtliga berörda aktörer, oavsett driftsform eller storlek 
på verksamhet, behöver ha tekniska förutsättningar som underlättar en enhetlig 
registrering med gällande klassifikationer och kodverk samt ett enhetligt 
användande av termer och begrepp.  
 
Socialstyrelsens kartläggning visar att verksamheter och regioner över lag – och 
framför allt på sikt – har goda förutsättningar för registrering och överföring av de 
uppgifter myndigheten önskar samla in.  
 
Det behövs samtidigt en medvetenhet i primärvårdsverksamheterna beträffande 
syftet och nyttan med insamlingen av uppgifter. Socialstyrelsen kan bidra med 
information och stöd i form av exempelvis utbildningsmaterial.  
 
Region Västernorrland anser att registret skulle ge en tydligare bild av 
primärvårdens innehåll och verksamhet samt ge ett bättre underlag för uppföljning, 
jämförelse och kvalitetsarbete. 
 
För Region Västernorrland innebär insamlingen av registeruppgifter behov av 
utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna samt uppföljning av efterlevnaden. 
Utifrån rapportens beskrivning är kostnaderna svårbedömda men vår bedömning är 
ändå att insamling av registeruppgifterna kommer att kräva kostnader i form av 
anpassningar av system, utbildning och centrala personalinsatser.  
 
Rapporten beskriver även en påverkan beträffande administration för 
vårdverksamheterna. Utifrån rapporten är det svårt att bedöma hur stor den 
påverkan kan bli.  
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Region Västernorrland bedömer att det behövs mer utförlig information från 
Socialstyrelsen om hur insamlingen ska se ut och utföras innan regionen kan börja 
kartlägga konsekvenserna, behoven och kostnaderna. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet:  Socialstyrelsens rapport Uppföljning av 
primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell 
insamling av registeruppgifter från primärvården, bilaga 
Yttrande över remiss; Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och 
omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av 
registeruppgifter från primärvården, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård 
och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av 
registeruppgifter från primärvården”. 
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§ 38 Ersättning för preventionssamordnare 2022 
 
Diarienummer: 21RS13218 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg/Johanna Gustin 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Regelbok 2021 (3.6.10.1) kan verksamheterna få ekonomiskt stöd för att 
anställa en preventionssamordnare som har till uppgift att samordna insatser till de 
som har behov av att förändra sina levnadsvanor.  
I rutinen/regeln som beskriver preventionssamordnarens arbetsuppgifter anges även 
att vårdcentralerna skall årligen identifiera minst 20% av vårdcentralens listade 
patienters levnadsvanor och av de med identifierade ogynnsamma levnadsvanor ge 
åtgärder till 70% av dessa.  
Verksamheten erhåller en ersättning utifrån listade personer 13 år och äldre. 
Vid uppföljning/avstämning vid årets slut skall båda målen vara uppfyllda gällande 
identifikation och åtgärder. Om målen inte är uppfyllda får verksamheten återbetala 
50% av den utbetalde ersättningen för preventionssamordnaren.  
 
Analyseras måluppfyllelsen gällande identifikation (20%) och åtgärd (70%) per 
september 2021 ger prognosen per helår 2021 att flera vårdcentraler ej kommer att 
nå upp till målen. Septembers siffror indikerar att 13–14 vårdcentraler ej kommer 
att nå upp till målen och 4–5 vårdcentraler ligger i riskzonen att ej nå målen. För 
närvarande skulle det innebära ett avdrag på totalt ca 5,2 mnkr för vårdcentraler 
som ej ser ut att klara målen. Total budget för preventionssamordnare är 18,5 mnkr 
för 2021. 
 
Enligt nuvarande förfarande dras 50% av den utbetalade ersättningen av om målen 
ej uppfylls. Förslaget innebär en ändring inför 2022 med en trappa för avdrag, där 
nivåerna för avdrag mildras något. Förändring med en trappa för avdrag signalerar 
fortfarande vikten av att nå måluppfyllelsen men mildrar avdraget något för de 
verksamheter som eventuellt hamnar precis under någon av gränserna. Exempelvis 
skulle detta kunna mildra avdraget för en verksamhet som under året har sett ut att 
uppnå målen men i slutet av året drabbats av ett oväntat avbrott i preventionsarbetet 
exempelvis beroende på en sjukskrivning. 

 
Trappan föreslås se ut som nedan: 
 

 Identifikation Åtgärd 
Ej avdrag >= 20 % >= 70 % 
Avdrag 30 % 17 – 19 % 65 – 69 % 
Avdrag 50 % <= 16 % <= 64 % 
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Förslag till förändring: 
 
Vid uppföljning/avstämning vid årets slut skall båda målen vara uppfyllda gällande 
identifikation och åtgärder. Om målen inte är uppfyllda får verksamheten återbetala 
en procentuell andel av den utbetalade ersättningen för preventionssamordnaren. 
Den procentuella andelen framgår av tabellen. Är ett av målen uppfyllt men inte det 
andra görs avdrag enligt tabell enligt det mål som ligger lägst. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till rutin preventionssamordnare 2022, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att revidera ersättningen för preventionssamordnare inom primärvården i enlighet 
med förslaget. 
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§ 39 Informationer 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer av Gun-Britt Milioris, Eva 
Billberg, Johanna Gustin och Mona Nordmar. 
 
Se presentationer (bilaga A-D). 
 

 Remissvar Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från 
primärvården 

 Ersättning för preventionssamordnare 2022 

 Överskottsmedel för barn och unga med psykisk ohälsa 

 Ersättning för preventionssamordnare under pandemiåret 2021 

 Fördjupad uppföljning utifrån vaccinationsarbetet höst/vinter 2021 

 Förfrågningsunderlag för Barn- och ungdomstandvård 2023, dialog 

 Ny vårdgivare för barn- och ungdomstandvård i Sundsvall  

 Sammanställning av områden/indikatorer för uppföljning 

 
 
I samband med sammanträdet hölls ett dialogmöte med verksamhetschefer 
inom primärvården via Teams. 
 
Deltagare 
Emma Björk 
Christina Bolin 
Laurène Broman 
Linda Nordlöf 
Anna Reynberg Sjölund 
Gun-Inger Soleymanpur 
Mikael Stenlund 
Kerstin Wikman 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Mona Hammarstedt 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


