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Tid: 2022-08-23 
  
Plats: Närvården/Teams 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Ingeborg Wiksten (L) ordförande 
Desislava Cvetkova (S) vice ordförande, digitalt 
Siw Sachs (S) digitalt 
Mona Hammarstedt (KD) digitalt 
Barbro Ekevärn (SJVP) digitalt 
 
Under föredragningarna 
Eva Billberg 
Anna Öhman 
 
Tjänstemän 
Gun-Britt Milioris 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 

 
§ 30 Val av justerare 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 
 
att utse Barbro Ekevärn att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 31 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar vårdvalsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 32 Ny samverkansstruktur med kommunerna, HälSam   
 
Diarienummer: 22RS2988 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 

 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård och 
socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter 
ställt sig bakom ett förslag för en ny politisk samverkansstruktur som inkluderar 
skolans representanter. SocialReKo tillsammans med skolans representanter 
rekommenderar berörda nämnder i Region Västernorrland och kommunerna att 
besluta enligt rekommendationen. 
 
Bakgrund 
SocialReKo tog våren 2021 initiativet till en översyn av nuvarande 
samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst. Bakgrunden är 
att nuvarande samverkansorganisation bedöms behöva reformeras, i syfte att bättre 
möta de nya utmaningarna och skapa förutsättningar för bredare samverkan i 
enlighet ambitionerna i utvecklingen av God och nära vård. Dessutom var det 
tydligt uttalat att samverkan skulle breddas att även omfatta kommunernas 
skolverksamheter. 
 
I februari 2022 rekommenderade SocialReKo tillsammans med skolans 
representanter, att berörda nämnder i kommunerna och regionen skulle anta ett 
fortsatt utvecklingsarbete i enlighet följande förslag: 
 
”- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt  
politiskt övergripande samverkansforum med representation från regionen, 
socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i 
målgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre 
- att ge i ReKo:s beredningsgrupp i uppdrag att i samarbete med skolcheferna 
utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang (endast 
till socialtjänster och region) 
- att ge i skolcheferna i uppdrag att i samarbete med beredningsgruppen utarbeta 
ett förslag på samverkansstruktur utifrån ovanstående resonemang (endast till 
kommunernas skolförvaltningar) 
- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte mellan region, skola 
och socialtjänst den 8 april 
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk struktur 
senast den 1 maj, som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, 
socialtjänst och region) den 3 juni 
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- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av tillhörande 
tjänstepersonsstruktur till ett gemensamt möte mellan socialtjänst, skola och region 
den 23/9  
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag till 
tjänstepersonsstruktur senast den 30 oktober, som vidare ska fattas beslut om på ett 
gemensamt möte mellan skola, socialtjänst och region den 9 december” 
  
Under våren har samtliga berörda nämnder/styrelser hos huvudmännen beslutat i 
enlighet med förslaget.  
 
Nuläge 
En partssammansatt arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner har därefter lämnat 
ett förslag på en ny politisk samverkansstruktur, vilken redovisades på ett möte i 
juni 2022 då SocialReKo och skolans representanter fanns närvarande.  
 
Förslaget innebär en länsövergripande struktur som benämns som ”HälSam” 
(Hälsosam samverkan). Den politiska nivån i samverkansstrukturen inkluderar 
skolans politiska representanter. Förslaget innehåller även en beskrivning av 
uppdraget för den politiska nivån, representationen och hur kopplingen till 
huvudmännen ska se ut. Detta beskrivs närmare i bilaga. Under hösten kommer 
utarbetande av hur tjänstepersonnivån och den lokala samverkansnivån ska se ut. 
 
Samtliga parter beslutade den 3 juni att rekommendera kommunernas och regionens 
berörda nämnder/styrelser att besluta i enlighet med förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Samverkansstruktur – HälSam. Samverkan mellan länets kommuner och Region 
Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam;   
 
att det nya samverkansstrukturen, HälSam börjar gälla från och med den 1 januari 
2023; 
 
att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo upphör att gälla från och med den 31 
december 2022; samt 
 
att ordförande för Vårdvalsutskottet utses att representera styrelsen i HälSam under 
mandatperioden 2023 – 2026.  
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§ 33 Ansökan om listningstak Sidsjö vårdcentral 
 
Diarienummer: 22RS9109 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Anna Öhman 

 
Ärendebeskrivning 
Sidsjö vårdcentral ansöker om ett listningstak på maximalt 16 500 invånare utifrån 
gällande lagstiftning from 1 juli 2022 i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 7 kap 
3c§) som innebär att regionerna kan besluta om listningsbegränsning på begäran av 
vårdgivaren. Ansökan inkom 22 juni 2022. 
 
Vårdgivaren anför skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och 
säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. 
 
Sidsjö vårdcentral har under flera år haft en kraftig ökning av listade patienter. Det 
senaste halvåret har listningen ökat med 1 250 invånare. Just nu finns 16 507 listade 
invånare vid vårdcentralen. Ett dialogmöte har ägt rum mellan Vårdval 
Västernorrland och verksamhetschef för Sidsjö vårdcentral den 17 augusti 2022. 
 
Vårdval Västernorrland rekommenderar att ansökan beviljas, då det finns flera 
vårdgivare i området och tillgängligheten därmed inte påverkas i högre grad.  

 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Sidsjö vårdcentral, bilaga 
Patientsäkerhetsanalys, bilaga 
Arbetsmiljöanalys, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

 
att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 16 500 invånare medges till och 
med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i 
kraft och nytt beslut kan tas; samt 
  
att undantag görs för nyfödda barn om mamman är listad vid Sidsjö vårdcentral 
samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från 
vårdcentralen. 
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§ 34 Informationer 
 
Vid dagens sammanträde lämnas följande informationer: 
 
• Ny samverkansstruktur med kommunerna, HälSam (bilaga A) 

Ewa Klingefors 
 
 
Följande informationer lämnas av Gun-Britt Milioris, Eva Billberg och Anna 
Öhman och Mona Nordmar (bilaga B) 
• Listningstak Sidsjö vårdcentral 
 
• Lagändringen beträffande listningstak och dialog 
 
• Höstens dialogmöte med verksamhetschefer primärvård: 20 oktober ev. heldag 
 
• Uppföljning av Barn och ungdomstandvården 
 
• Datum för dialogmöte och besök hos tandvårdskliniker med barn och 

ungdomstandvård: 23 november heldag 
 
• Information situationen om barntandvård i Ramsele 

 
• Lägesrapport Uppföljning av utskottet 

 
 

Övrig fråga: Utskick från vårdgivarna med frågor om lönesatsningen 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Barbro Ekevärn 
 


