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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 
 
Tjänstepersoner 
Gun-Britt Milioris 
Ann Christin Hamrén 
 
 

 
§ 42 Val av justerare 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 
 
att utse Mona Hammarstedt att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 43 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar vårdvalsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 44 Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling 
av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023–2027 

 
Diarienummer: 22RS7091 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder 
Handläggare: Terese Nyberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regioner i samverkan har, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
sedan år 2018 etablerat ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården. Etablering och uppbyggnad av kunskapsstyrningsorganisationen har 
kommit till genom en regiongemensam rekommendation och kärnan i samarbetet är 
att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, 
samt att följa upp vårdens resultat. 
 
Efter en inledande etablerings- och uppbyggnadsfas har en genomlysning och 
analys genomförts, för att utvärdera systemet i relation till de beslut som togs år 
2017. Slutsatser inklusive identifierade utvecklingsområden ligger till grund för den 
föreslagna övergripande inriktningen och prioriteringar för den fortsatta 
utvecklingen 2023–2027. Det är styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan 
(SKS) som har haft i uppdrag från Regiondirektörsnätverket att initiera aktuella 
genomlysningar samt arbeta fram förslag till inriktning framåt. 
Sjukvårdsdelegationen vid SKR har också lyft frågan om behov av genomlysning 
och givit ytterligare stöd till det uppdrag styrgruppen för kunskapsstyrning i 
samverkan (SKS) erhållit av Regiondirektörsnätverket. Styrgruppens förslag till 
inriktning har beretts vidare av tjänstemannaledningen, via Hälso- och 
sjukvårdsdirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket samt SKR:s kansli. 
 
Förslag till övergripande inriktning för fortsatt utveckling  
Vägledande för arbetet är den gemensamma visionen ”Vår framgång räknas i liv 
och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Det övergripande 
målet är god vård, det vill säga att kunskapsstyrningen ska leda till en mer 
kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård. 
 
Inriktningen för fortsatt utveckling syftar till: Att gå från en etablerings- och 
uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat 
på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning 
och resultat. Att kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en 
hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och 
nära vård och omsorg tillämpas. 
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Inriktningen för fortsatt utveckling innebär att regionerna i första hand ska ha fokus 
på:  
• det lokala införandet i form av implementering och tillämpning av bästa 
tillgängliga kunskap – med prioriteringar utifrån lokal analys  
• uppföljning, medicinska resultat, oönskade variationer samt effektivitet i 
användningen av befintliga resurser  
• att enkelt tillgängliggöra aktuella kunskapsstöd för vårdens personal  
• att nyttja patientkraften och stärka patientperspektivet  
• att fortsatt utveckla samspelet med kommunerna och stärka det kommunala vård- 
och omsorgsperspektivet  
• att leverera underlag till den politiska ledningen för ett kunskapsbaserat 
beslutsfattande och den egna regionala och lokala planeringen och prioriteringen  
• att utsedda representanter i kunskapsstyrningens olika grupperingar i sitt uppdrag 
arbetar utifrån visionen och beaktar samtliga delar i god vård, samt bidrar till en 
helhetssyn på hälso- och sjukvårdens utveckling 
 
Att regioner i samverkan tillsammans ska ha fokus på att utveckla och stärka 
förutsättningarna för;  
• en effektiv och ändamålsenlig informationsförsörjning, genom att fortsatt utveckla 
arbetet med strukturerad vårdinformation i regionernas vårdinformationssystem  
• att utveckla en mer sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv uppföljning och 
analys  
• ett systematiskt arbete för en ändamålsenlig utveckling och användning av 
nationella kvalitetsregister utifrån vårdens behov  
• ett fortsatt lärande från samt en fortsättning på det påbörjade arbetet med en 
ändamålsenlig integrering av kunskapsstyrningen inom cancerområdet, på såväl 
regional, sjukvårdsregional som nationell nivå  
• en dimensionering av den nationella stödfunktionen, vid SKR, som är i paritet 
med samordningsuppdraget  
 
Att regionerna uppdrar åt styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) att, 
utöver att bidra till ovanstående utveckling, särskilt;  
• se över och utveckla systemets och samverkansdelarnas styrkedjor, roller och 
ansvar för ökad transparens, legitimitet och ändamålsenlighet  
• se över och utveckla processer och metodstöd så att kunskapsstöd framtagna inom 
systemet baseras på ändamålsenliga gap- och behovsanalyser och tydliga 
prioriteringar  
• utveckla systemets förmåga att stödja hälso- och sjukvården i att tillhandahålla en 
kostnadseffektiv vård baserat på bästa tillgängliga kunskap för att bidra till hållbara 
prioriteringar regionalt och lokalt  
• fortsatt utveckla strukturerade digitala kunskapsstöd som är anpassade för 
integration i vårdens informationsmiljöer, vilket gör dem användbara som underlag 
för beslutsstöd  
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• fortsatt utveckla samspelet med kommuner, staten och andra aktörer  
• utveckla den löpande uppföljningen av kunskapsstyrningssystemet  
• tillsammans med SKR:s kansli utveckla och säkra kontinuerlig återrapportering 
till SKR:s politiska ledning, och arbeta fram ett årshjul för att säkra ändamålsenlig 
politisk involvering och insyn utifrån de styrsignaler som getts för perioden 2023–
2027. 
 
Det sker nu en övergång från etablerings- och uppbyggnadsfas till mer av drifts- 
och utvecklingsfas. I samband med det läggs aktuellt förslag till övergripande 
inriktning och prioriteringar för den fortsatta utvecklingen av systemet framåt, 
2023–2027. Förslaget baserar sig på nationella slutsatser från genomförda 
genomlysningar och dialoger. 
 
Konsekvenser för regionen 
Regionen bör beakta vikten av att säkra den digitala integreringen av kunskapsstöd i 
kommande vårdinformationssystem för att på så sätt takta mot den nationella 
inriktningen och utbyggnaden av kunskapsstöden. Regionen bör även tydligt 
integrera utveckling i hälso- och sjukvårdens verksamheter med 
kunskapsstyrningssystemet så att implementering av kunskapsstöd går hand i hand 
med övrig verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Grunden till detta 
ligger i att verksamheterna bereds möjlighet att aktivt arbeta med analyser av sitt 
nuläge i relation till kunskapsstöden samt systematisk uppföljning av vårdens 
resultat. För att möjliggöra detta krävs att så väl professionsföreträdare som 
processtöd tillgängliggörs till arbetet.  
 
Av största vikt är även den fortsatta samverkan mellan hälso- och sjukvårdens olika 
huvudmän för att tillsammans möjliggöra en implementering av kunskapsstöd som 
främjar en sömlös kedja i vården och kommer patienten till gagn.   
 
Gällande finansiering av den långsiktiga strategin så pågår nationella diskussioner 
fortsatt kring detta då några regioner framfört synpunkter kring de 
finansieringsförslag som lyfts tillsammans med rekommendationen. Klart står dock 
att ett fortsatt arbete och en utveckling i den riktning som anges kommer att kräva 
tid och resurser av hälso- och sjukvården.  

 
Beslutsunderlag 
Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella 
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023–2027, 
bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 145, bilaga 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 145 
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Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ”Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling 
av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 
2023–2027”. 
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§ 45 Överskottshantering ersättningsbilaga 2022 
 
Diarienummer: 22RS11553 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Johanna Gustin 

 
Ärendebeskrivning 
Vid uppföljning av det ekonomiska resultatet för primärvårdsramen vid de 
fördjupande uppföljningstillfällena mars och augusti 2022 har delar av 
primärvårdsramen prognostiserats ge överskott vid årets slut.  
 
De budgetposter som har föreslagits vara aktuella för en överskottshantering är 
”vårdpeng” samt ”momsnetto”, vilka även var aktuella för överskottshantering 
under 2021.  
 
Vårdpengen prognostiserades per augusti ge ett överskott på 2,7 mnkr till följd av 
färre antal invånare än när budget för 2022 beräknades och beslutades.  
 
Momsnettot prognostiserades per augusti ge ett överskott om 3,5 mnkr jmf mot 
budget. Utifrån prognosen per helår 2022 föreslås en överskottshantering om 5 
mnkr.  
 
Under hösten har dialog och uppföljningsträffar genomförts med samtliga 
vårdcentraler och vid dessa dialoger har framkommit en oro hos 
verksamhetscheferna för den vårdskuld som finns efter pandemin. Framför allt en 
oro för vårdskuld hos de kroniskt sjuka som på grund av sin sjukdom ej kunnat 
komma på återbesöken under pandemin.  
 
Vid statistikkontroll av fysiska återbesök 18 månader för de med 
underhållsbehandling och av alla professioner så visar det att andelen som fått ett 
återbesök är låga på länsnivå (se tabell nedan).  
 

 
Kronisk sjukdom  Västernorrland  Riket 

   
Astma 24% 41% 
KOL 59% 74% 
Depression 47% 53% 
Demens 52% 63% 
Diabetes 78% 86% 
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Utifrån detta föreslås en utdelning av det prognostiserade överskottet för att 
möjliggöra särskilda insatser för dessa grupper. Det prognostiserade överskottet om 
5 mnkr föreslås fördelas till samtliga vårdcentraler utifrån fördelnings-nyckeln 
andel av totalt fördelade medel inom vårdpengs kategorin ACG, med urvalet 18 år 
och äldre, under september månad.  
 
Denna fördelningsnyckel bedöms utifrån test av olika fördelningsnycklar bäst träffa 
den berörda målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag fördelning av medel överskottshantering, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

 
att hantera det prognostiserade överskottet om 5 mnkr genom att fördela medel till 
samtliga vårdcentraler inom LOV-primärvård utifrån fördelningsnyckeln andel av 
totalt fördelade medel inom vårdpengs kategorin ACG med urvalet 18 år och äldre. 
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§ 46 Informationer 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Rekommendation till regionerna om fortsatt utveckling av 
kunskapsstyrningssystemet, (bilaga A) 
Therese Nyberg Kvalitet och Patientsäkerhet 
 
Följande informationer från Gun-Britt Milioris, Eva Billberg och Johanna Gustin 
(bilaga B) 

 
 Överskottshantering primärvårdsram 2022 
 
 Uppföljning av länets vårdcentraler 2022 
 
 Information om utbildningssatsning för ökad läkarmedverkan 
 
 Dialog inför dialogmötet med vårdcentralernas verksamhetschefer 
 
 Dialog inför verksamhetsbesök hos tandvårdskliniker med barn och 

ungdomstandvård den 23 november 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
VÅRDVALSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-10-20 22RS1 9 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Mona Hammarstedt 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


