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Kompensation för 2019 till privata
leverantörer i Vårdval primärvård
Dnr 00127-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslutar om
1. Ekonomisk kompensation avseende 2019 till
- Cederkliniken
2 065 tkr
- Vårdcentralen NorraHamn
1 746 tkr
- Gällivare hälsocentral
1 307 tkr
- Norrskenets hälsocentral
1 015 tkr
2. Kompensationen, totalt 6 133 tkr, belastar avsatta medel 2019
3. Kompensation för 2019 betalas till privata hälsocentralerna i samband
med utbetalning av vårdvalsersättning i april 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Kravet på de regiondrivna hälsocentralerna att bedriva verksamhet inom de
fastställda ekonomiska ramarna för 2019 uppnås inte. Eftersom kravet inte är
uppnått kompenseras de privata hälsocentralerna med 6,1 mnkr utifrån tidigare beslut i regionstyrelsen 2019-05-08.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade om kompensation till de privata hälsocentralerna
för 2018 på styrelsen i maj 2019. Samtidigt beslutades att maximalersättning
om 6,1 mnkr kan utgå för 2019 om de regiondrivna hälsocentralerna inte har
en ekonomi i balans. Därefter kommer kompensation inte att utgå till privata
hälsocentraler.
De regiondrivna hälsocentralerna redovisar för 2019 ett negativt resultat,
varför kompensation till de privata hälsocentralerna ska utgå. Kompensationen fördelas enligt samma principer som för 2018 baserat på hälsocentralens vårdpeng.

Ärendet
Den första januari 2010 infördes Vårdval Norrbotten i enlighet med lagen
om valfrihetssystem (LOV; 2008:962). Bestämmelserna om vårdvalssystem
i primärvården innebär att varje vårdgivare som önskar etablera sig inom
Vårdval Norrbotten och som uppfyller de av Region Norrbotten uppställda
kraven får starta verksamhet. Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har
samma uppdrag och ersättning. Regionen ersätter hälsocentralerna enligt en
fastställd ersättningsmodell. Utgångspunkten är att villkoren ska vara lika.
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Region Norrbotten hade en riktlinje för konkurrensneutralitet inom vårdval
som kompenserade de privata leverantörerna för åren 2014-2017 i de fall det
ekonomiska resultatet för de regiondrivna hälsocentralerna var negativt.
Regionstyrelsen beslutade om kompensation till de privata hälsocentralerna
för 2018 i maj 2019. Samtidigt beslutades att maximalersättning om 6,1
mnkr kan utgå för 2019 om de regiondrivna hälsocentralerna inte har en
ekonomi i balans. Därefter kommer kompensation inte att utgå till privata
hälsocentraler.
De regiondrivna hälsocentralerna redovisar för 2019 ett negativt resultat,
varför kompensation till de privata hälsocentralerna ska utgå. Kompensationen fördelas enligt samma principer som för 2018 baserat på hälsocentralens vårdpeng.
Hälsocentral

Kommun

Vårdpeng
2019 tkr

Kompensation
2019 tkr

Cederkliniken

Piteå

34 536

2 065

Vårdcentralen
Norra Hamn

Luleå

29 209

1 746

Gällivare
hälsocentral

Gällivare

21 863

1 307

Norrskenets
hälsocentral

Kiruna

16 978

1 015

102 586

6 133

Totalt

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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