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Förslag till beslut
1. Beställning Primärvård 2018 fastställs.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplan 2018.

Sammanfattning
Beställning Primärvård reglerar de krav som ställs på leverantörer som ska
verka i Norrbotten. Primärvårdsuppdrag och vårdvalsersättning beskrivs i
Beställning Primärvård som har sin utgångspunkt i Regionstyrelsens plan
2018-2020. Vårdvalsramen uppgår till 1 052,9 mkr. Justeringar har gjorts
för att aktuell lagstiftning, föreskrifter och regler ska följas. Förtydliganden
har gjorts gällande tilläggsåtaganden, geografiska områden och filialer samt
sjukvårdsrådgivning.

Ärendet
Vårdval i primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om
valfrihetssystem (LOV; 2008:962). Förfrågningsunderlaget som benämns
Beställning Primärvård fastställs årligen av Regionstyrelsen. Beställning
Primärvård regelerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver primärvårdsuppdraget och vårdvalsersättningen.
Vårdvalets leverantörer värdesätter stabilitet gällande uppdrag och ersättning. De förändringar som föreslås inför 2018 är av smärre karaktär. Det har
gjorts en del justeringar för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell
lagstiftning, föreskrifter och regelverk.
Vårdvalsramen har indexreglerats, detta innebär en ökning av ramen med
22,7 mkr till 1 052,9 mkr. Vårdvalsersättningen har samma konstruktion
som tidigare år. Den vårdpeng som hälsocentraler får månadsvis står för
huvuddel av hälsocentralens intäkter. Vårdpengen bygger på ålderskapitering 65 procent, socioekonomiskt index (CNI) 10 procent samt på vårdtyngd
(ACG) 25 procent.
Läkemedelspeng varierar med invånarnas ålder och baseras på retrospektiva
uppgifter om läkemedelskonsumtionens fördelning i olika åldersgrupper
(fem års intervall). Hänsyn tas även till skillnader mellan könen. Läkemedelspengen har justerats utifrån kostnadsansvar.
De prestationsbaserade ersättningarna inom sjukdomsförebyggande områden
och Norrbottens hälsosamtal är oförändrade. Det krävs aktiva insatser av
hälsocentraler för att målsättningen att 50 procent av norrbottningar i berörda åldersgrupper genomför hälsosamtal.
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Förtydliganden har gjorts inom dessa områden:
Tilläggsåtanden:
För att vård ska kunna erbjudas i hela länet och vården ska bedrivas effektivt
och ändamålsenlig har vissa hälsocentraler tilläggsuppdrag utöver basuppdraget. Region Norrbotten beslutar vid vilka hälsocentraler tilläggsuppdrag
ska bedrivas och det utgår en särskild ersättning (anslag) för detta. För närvarande är tilläggsuppdragen ambulans-, bassäng-, bårhusverksamhet, OBSplatser, ljusbehandling och radiologi (bild- och funktionsmedicin). Förtydliganden har gjorts gällande att tilläggsuppdraget är tydligt sammankopplat till
hälsocentralens basuppdrag, detta gäller särskilt i glesbygdskommunerna.
Om en privat leverantör etablerar sig i en kommun där tilläggsåtagande
finns, ska ett övertagande av tilläggsåtagande ske om regionen så beslutar.
Geografiska områden:
Förtydliganden har gjorts att geografiska områden kan förändras vid större
förändringar beroende på samhällsomvandling eller vid etablering av nya
bostadsområden.
Ändring av hälsocentralens lokalisering och filial i glesbygden:
Om leverantören avser förändra hälsocentralens lokalisering inom den
kommun där verksamheten bedrivs ska detta godkännas av regionen för att
säkerställa den listade befolkningens tillgång till primärvård. Det finns en
möjlighet för regionen att uppdra till en leverantör som finns i kommunen att
bedriva filialverksamhet. Krav kan då ställas på verksamhetens innehåll och
öppethållande och för detta kan en mellan parterna överenskommen ersättning utgå.
Sjukvårdsrådgivning
I basuppdraget ingår ansvar för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Dagtid har
hälsocentraler hitintills svarat för sjukvårdrådgivning. Region Norrbotten har
beslutat att sjukvårdsrådgivning dagtid kommer att hanteras i en gemensam
central organisation i Norrbotten. På jourtid planeras det att ske i samverkan
med andra landsting/regioner. Ersättningsmodell för detta kommer att fastställas i samband med införandet under år 2018. Samma villkor och samma
kostnadsprinciper kommer att gälla för alla leverantörer.
Uppföljningsplanen skall färdigställas senast 2017-11-30 och förslaget är att
regionstyrelsen, i likhet med tidigare år, ger i uppdrag till regiondirektören
att fastställa uppföljningsplanen för år 2018.

Bilagor:
Beställning Primärvård 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Divisionschef för Division Närsjukvård
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