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Filialer och servicepunkter inom
vårdval primärvård - styrelseärende
Dnr 00284-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. ersättning för 8 filialer och 11 servicepunkter i region Norrbotten godkänns
2. Tilläggsfinansiering av filialer och servicepunkter 2020 på 2 400 tkr sker
från nationella överenskommelsen God och nära vård

Yttrande till beslutsförslaget
Det är positivt att så många hälsocentraler visat intresse för att starta filialer
eller servicepunkter. Genom ytterligare satsning av medel kan vi öppna fler
filialer och servicepunkter vilket innebär utökad service till länets befolkning
och kan medföra ett minskat behov av resande för många patienter.

Sammanfattning
Intresset har varit stort och totalt har 30 st. ansökningar avseende filialer och
servicepunkter inkommit som motsvarar totalt 22 100 tkr. Efter bedömning
av inkomna ansökningar beviljas ersättning till 8 filialer och 11 servicepunkter motsvarande 9 400 tkr. Det innebär att 2 400 tkr i ytterligare finansiering
beslutas från nationella överenskommelsen God och nära Vård som har fokus på primärvård.

Ärendet
I beställning Vårdval Primärvård 2020 finns en möjlighet för leverantörer att
ansöka om att få ersättning för att öppna filial eller servicepunkt. Syftet är att
förbättra vården ex genom bättre tillgänglighet i glesbefolkat område. Ersättningen är budgeterad med 7 mnkr. En ersättning för filial är 900 tkr och
för servicepunkt 200 tkr per år.
Bedömningsgrunder för att bli beviljad ersättning för en filial eller servicepunkt är:
 Antal boende i närområdet
 Åldersstruktur i närområdet
 Avstånd till hälsocentralen
 Kommunikationsmöjligheter till hälsocentralen
Det har inkommit 23 ansökningar om filialer och 7 ansökningar om service
punkter. En bedömning av ansökningarna har gjorts utifrån ovanstående
kriterier.
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Gränsdragning har gjorts utifrån avstånd till hälsocentral samt åldersstruktur
hos befolkningen; om avståndet understiger 25 km avslås ansökan, avstånd
25-44 km beviljas servicepunkt. Filial beviljas om avstånd till hälsocentral är
45 km eller mer samt minst 150 personer i befolkningen är 65 år eller äldre.
Det är 11 ansökningar som avslagits helt på grund av för få boende i närområdet, avstånd under 25 km till hälsocentral, annan hälsocentral har fått godkänt ansökan för orten eller ansökan gäller inte glesbefolkat område.
Inkomna ansökningar motsvarar 22 100 tkr. Efter bedömning återstår 8 filialer och 11 servicepunkter motsvarande 9 400 tkr.
I vårdvalsramen finns 7 000 tkr avsatt för filialer och servicepunkter. För att
finansiera verksamheten avsätts 2 400 tkr år 2020 från nationella överenskommelsen God och nära vård.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms ha en positiv inverkan för den äldre befolkningen i glesbefolkat område.
Bilagor:
Sammanställning av ansökningar om ersättning för filialer och servicepunkter
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
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