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Tid: 2022-05-25 
  
Plats: Regionens hus 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Ingeborg Wiksten (L) ordförande 
Siw Sachs (S) 
Mona Hammarstedt (KD) 
Barbro Ekevärn (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Roger Johansson (S) för Desislava Cvetkova (S)  
 
Under föredragningarna 
Desislava Cvetkova (S)  
 
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 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar vårdvalsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 25 Uppdrag Primärvård 2023  
 
Diarienummer: 22RS3226 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Anna Öhman 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) för primärvård fastställer 
Regionstyrelsen och Regionfullmäktige årligen Uppdrag Primärvård med bilagorna 
ersättning, uppföljning, IT, ansökan och avtal.  
 
Regionfullmäktige beslutar om huvuddokumentet. Övriga bilagor (uppföljning, IT, 
ersättning, ansökan och avtal) beslutas av Regionstyrelsen enligt förslag nedan.  
Vårdgivare och tjänstepersoner har erbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar, som har tagits hänsyn till vid revideringen. 
 
De förändringar som föreslås för Uppdrag Primärvård 2023 är: 

Lagändringar i Patientlagen 2014:821 från 1 juli 2022. (Proposition 2021/22:72 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform.)  

- Omlistning kan ske högst två gånger under en period om ett år. Patientlagen 
gäller även fortsättningsvis invånarens rätt att söka öppenvård på valfri 
vårdcentral eller annan öppenvårdsenhet.  

 Tillfälliga listningstak/listningsstopp är möjligt på grund av patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Listningsstopp gäller inte den passiva listningen för nyinflyttade i 
länet samt nyfödda som listas på moderns vårdcentral. Ansökan ska ske till 
Vårdval Västernorrland. 

 
 Vårdgarantin i primärvården som innebär att invånaren ska få kontakt med 

vården samma dag samt få en medicinsk bedömning inom tre dagar, gäller 
endast på den vårdcentral där invånaren är listad och inom länet där man är 
folkbokförd.  

 
 Vårdgivaren ska erbjuda både fysisk och digital vård.   

 
Övriga förändringar 

 Patientkontrakt införs och ska användas när det finns behov. Patientkontraktet 
som är en sammanhållen plan över vårdinsatser består av överenskommelse om 
vad som är vårdens ansvar och patientens ansvar. Kontraktet ska bidra till 
trygghet för patienten om inplanerade vårdinsatser och även ett underlag för 
vårdgivaren. 
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Förändringar i Uppföljningsbilaga 1: 
- Nya uppföljningspunkter är fast läkarkontakt, fast vårdkontakt och 

patientkontrakt. 
 
Förändringar i Ersättningsbilaga 3: 
- Belopp för vårdpeng kan revideras kvartalsvis utifrån aktuell listning. 
 
- Förändrad beräkning av läkemedelsbudget. Dosdispenseringstjänsten utgår från 

primärvårdsramen och tillkommer läkemedelsenheten. 
 
- Beräkningen gällande fördelning av budget diabetesläkemedel ändras från att 

tidigare beräknas utifrån antal patienter som får diabetesläkemedel till att 
beräknas i enlighet med allmänläkemedel, dvs utifrån ålder och kön på listade 
patienter. 

 
Beslutsunderlag 
Uppdrag Primärvård 2023, bilaga 
Uppdrag Primärvård Bilaga 1, Uppföljning, bilaga  
Uppdrag Primärvård Bilaga 2, IT, bilaga 
Uppdrag Primärvård Bilaga 3, Ersättning, bilaga 
Uppdrag Primärvård Bilaga 4, Ansökan, bilaga 
Uppdrag Primärvård Bilaga 5, Avtal, bilaga 

 
Beredning 
Vårdvalsutskottet har behandlat Uppdrag Primärvård 2023 den 25 februari, 29 mars, 
28 april och 10 maj 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa Uppdrag Primärvård 2023 att gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  

 
att fastställa bilaga 1 Uppföljning, bilaga 2 IT, bilaga 3 Ersättning, bilaga 4 
Ansökan och bilaga 5 Avtal, till Uppdrag Primärvård 2023, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
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§ 26 Nytt namn för ”Förfrågningsunderlaget Barn- och 
ungdomstandvård” till namnet ”Vårdval barn och unga vuxna 
Uppdrag allmäntandvård” 

 
Diarienummer: 22RS5933 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 

 
Ärendebeskrivning 
Vårdval Västernorrland föreslår ett namnbyte från ”Förfrågningsunderlag Barn och 
ungdomstandvård” till ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård”. 
 
Orsaker till förslag till namnbyte är: 
 
‐ Begreppet Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård beskriver 

tydligare innehållet i beställningen.  
‐ Namnsättningen blir med förändringen också samstämmig med Region 

Västernorrlands andra LOV uppdrag dvs Vårdval Primärvård Uppdrag 
primärvård.  

 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att godkänna namnbyte av ”Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård” 
till ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård” att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
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§ 27 Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård  
 
Diarienummer: 22RS5459 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen och valfrihetssystem (LOV) för barn och unga vuxna 
fastställer Regionfullmäktige Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård 
med bilagorna, ansökan och avtal.  
 
I revideringsprocessen för Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård har 
tjänstepersoner och vårdgivare inbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar och förändringar. De mer omfattande förslagen som kan ge 
verksamhetspåverkan har skickats ut till klinikerna på remiss och inkomna svar har 
beaktats.  
 
Förändringar 
Revideringen har till viss del skett av redaktionell karaktär som syftar till ökad 
överskådlighet och bättre sammanhang. De redaktionella förändringarna består 
främst av att text har förtydligats.  
 
De förändringar som föreslås är:  
 
- Fullständig undersökning med behandlingsplan samt indicerad vård minst var 

36:e månad för barn/unga vuxna 16 - 23 år. 
 
- Ersättning utgår till vårdgivare som har kallat och behandlat inom 

revisionstiden med tillägg av sex (6) månader.   
 
- Listade unga vuxna 18 - 23 år som inte infunnit sig efter kallelse, ska 

informeras skriftligt om att de själva får höra av sig vid önskemål om tid.  
 
- Mer än 95% av barn och unga vuxna ska genomgå revisionsundersökningar 

med max sex månaders fördröjning. 
 
- Vårdgivaren ska ha kariesfrihet som målsättning utifrån Socialstyrelsens fyra 

åldersgrupper och ska redovisa åldersanpassad åtgärdsplan när målet inte 
uppnåtts.   
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Yrkande 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar på en ändring i förfrågningsunderlaget, punkt 3:1 ”Vård 
ska ges av tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist inom ramen för deras 
kompetenser”. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård, bilaga 
Bilaga 1, Ansökan, bilaga 
Bilaga 2, Avtal, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård med bilaga 1 
Ansökan och bilaga 2 Avtal att gälla från den 1 januari 2023.  
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§ 28 Rapport ”Barn psykisk ohälsa” – analys av inkomna klagomål och                 
synpunkter till Patientnämnden 2021 

 
Diarienummer: 22RS6206 
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson 
Handläggare: Emma Nyberg 

 
Ärendebeskrivning 
Patientnämnderna ska enlig Lag (2019:976) § 3 bidra till kvalitetsutveckling, hög 
patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas 
efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna 
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientnämnderna i Sverige har 
gemensamt beslutat att analysera klagomål/ärenden som rör barn på årsbasis under 
perioden 2020–2022. Vid Patientnämndernas och IVO:s gemensamma analys av 
barnärenden från 2020, utmärkte sig psykiatrisk specialistvård som ett område med 
särskilt allvarliga klagomål. 
 
Landets samtliga patientnämnder har därför på uppdrag av IVO analyserat samtliga 
barnärenden som rör psykisk ohälsa hos barn i åldrarna 0 till och med 17 år och som 
inkom under 2021. Rapporten utgör Region Västernorrlands analys av inkomna 
ärenden till Patientnämnden i Region Västernorrland.  
 
Rapporten innehåller klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Innehållet 
uppmärksammar en rad förbättringsområden. Däribland bristande tillgänglighet 
med långa väntetider. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport ”Barn psykisk ohälsa 2021”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
VÅRDVALSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-25 22RS1 8 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
§ 29 Informationer 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Rapport ”Barn psykisk ohälsa” – analys av inkomna klagomål och synpunkter till 
Patientnämnden 2021 
Emma Nyberg, Patientnämnden – Etiska nämnden 
 
Nedanstående information lämnas av Gun-Britt Milioris, Eva Billberg, Anna 
Öhman och Johanna Gustin (bilaga A-C) 

 
 Vårdval Primärvård 2023 
 
 Namnbyte: Nytt namn på ”Förfrågningsunderlag Barn och ungdomstandvård” till 

namnet ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård” 
 
 Förfrågningsunderlag Barn och ungdomstandvård 2023 
 
 Tillgänglighet; Ramsele, Sollefteå, Nyland, Kramfors, Höga Kusten 
 
 Begäran om rättelse beträffande vårdutbud under sommaren 

 
 Studiebesök 17 juni, HC Nyland samt eventuellt VC Johannesberg, Härnösand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
VÅRDVALSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-25 22RS1 9 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Mona Hammarstedt 

 
 
  


