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Resultatutveckling innevarande år, prognos helår
samt jämförelse med föregående år
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Sammanfattning
2015 infördes Vårdvalsnämnden, en politisk styrning av beställd vård och tandvård, bestående av
fem ordinarie ledamöter som under året har haft sex sammanträden
Nya Närvården i Hoting utnämndes till Årets hälsocentral. Priset som i år gick till ”Årets
förbättrare” delades ut av Vårdvalsnämnden ordförande David Berglund och vice ordförande
Marianne Larm—Svensson under högtidliga former i Hoting på ett arbetsplatsmöte. Årets
hälsocentral blev den som förbättrat sig mest gentemot 2013 års uppföljning.

Verksamhet

Måluppfyllelse

Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag:
Hälsovalet
Privata vårdgivare
Beställartandvård

I stort sett alla mål som Vårdvalsnämnden har i sin
verksamhetsplan har uppnåtts. Arbete fortsätter med
bland annat avtalsrelationen med folktandvården och
länets kommuner. Vårdvalsnämndens mål som handlar
om etableringsfrihet är inte längre aktuella.

Ekonomiskt utfall

Primärvårdens resultat redovisas i ett separat
hälsovalsbokslut.
10 sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt den
så kallade nationell taxan granskades under året som
visade på avsevärd förbättring i förhållande till
föregående granskning

Vårdvalsnämnden resulterar för 2015 i ett överskott
motsvarande 2,7 mkr, framförallt beroende på ej nyttjade
medel inom beställartandvården
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Viktiga händelser under året
har information och diskussion genomförts i syfte att
förbättra processen.

Hälsoval Jämtlands län

Privata vårdgivare enl LOL och LOF

Mars månad ägnades åt uppföljning av 2014 års
verksamhet i form av besök hos respektive
verksamhetschef.

Två försäljningar av
sjukgymnast/fysioterapeutetableringar har slutförts, en i
Brunflo och en i Åre. Etableringen i Ytterhogdal lades
nedi början av året. Öronläkaren med
ersättningsetablering lade ned sin verksamhet från 1 mars
2015.

Fyra leverantörsträffar inom hälsovalet har ägt rum under
året med fokus på förändringar inför 2016 ex Cosmic och
konsekvenser för primärvården av det utökade antalet
asylsökande under hösten.

En uppföljande granskning genomfördes av de två
sjukgymnaster/fysioterapeuter som saknade
journalanteckningar på mellan 41-50% av de besök som
de fått ersättning för vid en granskning 2013. Uppföljning
visade på ett mycket gott resultat.

Nya Närvården utsågs till årets hälsocentral då de var den
enhet som hade störst förbättring från 2013 till 2014 av
de mätetal som ingår i kriterierna. Priset delades ut av
vårdvalsnämndens ordförande och vice ordförande.

Ytterligare 10 sjukgymnaster/fysioterapeuter granskades
under året som visade att tre av dessa hade brister i
journalföringen vilket resulterade i en anmälan till IVO.
Sju vårdgivare saknade enstaka journalanteckningar i
förhållande till de besök som ersatts.

Inom hälsovalet verkar 18 landstingsdrivna enheter med
13 filialer samt 4 vårdenheter med 3 filialer i
annan driftform
Patientlagen infördes 2015 vilket för primärvården
innebär att medborgarna har rätt att välja vilken
hälsocentral/vårdcentral de vill i landet. Vid årsskiftet
hade318 personer från annat län valt en hälsocentral i
Region Jämtland Härjedalen, varav 250 bosatta i
Västernorrland. 455 länsbor har valt en
hälsocentral/vårdcentral i ett annat län, av dessa har 155
valt Västernorrland och 141 Stockholm.

Informationsmöte med vårdgivare verksamma enligt
nationella taxan och vårdgivare med avtal genomfördes i
september med information om bl a patientlagen och
hygienrutiner.

Privata vårdgivare enligt LOU
Idrottsmedicinsk mottagning har från 1 januari 2015 nytt
avtal och drivs av Medicin Direkt
Regionstyrelsen fattade beslut om att inte förlänga avtalet
med kiropraktorerna efter 2015-12-31 samt att inte
upphandla ortopedi/ryggbedömningar från 2016.
Från 2015 har naprapater i Åre/Järpen, Östersund och
Strömsundavtal med regionen.

Vårdval Medicinsk fotvård
Totalt ingår 30 fotvårdare i vårdvalet, samtliga är
kvinnor. Under året har två fotvårdare inkommit med
ansökan om att få avsluta sina avtal, båda på grund av att
de tänker gå i pension under 2016. En ny har anslutit sig
till vårdvalet.

Från september flyttades ansvar och ekonomi för
upphandlad vård över till Regionstyrelsen.

Vårdval barn- och ungdomstandvård
Beställarenheten har avtal med regionens folktandvård
samt med 27 st privata kliniker. En utökning med fyra
privata vårdgivare under 2015.
Länet har i december 2015 23 169 barn i åldrarna 3-19 år,
av dessa har 17% valt privat vårdgivare.
Arbete pågår med vidareutveckling av systemstöd.

Övrigt inom
beställarenheten/Vårdvalsnämnden
2015 infördes Vårdvalsnämnden, en politisk styrning av
beställd vård och tandvård, bestående av fem ordinarie
ledamöter som under året har haft sex sammanträden.
En stor del av tiden har gått till introduktion av ledamöter
samt skapa rutiner och styrning för nämnden.

Reformerat tandvårdsstöd
Informationsinsatser om tandvårdsstödet har genomförts
bl a i form av deltagande vid en seniormässa
När det gäller uppsökande tandvård har samarbete med
folktandvårdens samordnare utvecklats. Besök ute i
länets kommuner har gjorts för att få personalens syn på
hur uppsökande verksamheten fungerar samt vad som
kan förbättras. I samband med temadag för
folktandvården som utför den uppsökande verksamheten

Som ett av sju landsting/regioner har vi deltagit i ett
projekt, som avser utvecklande av värdebaserad vård.
som finansierats med hjälp av stimulansbidrag från
Socialdepartementet. Beslut togs om att hoppa av
projektet från 2016.

3(7)

Centrum för Vårdvalsnämnden

Uppföljning av verksamhetsmålen

= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Samhälle
Strategiska mål: Hållbar utveckling avseende ekonomi, ekologi och socialt.
Förbättrad psykisk hälsa och hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor.

SAMHÄLLE
Vårdvalen ska utformas så att länets medborgare kan göra
aktiva och medvetna val
- Ge information om nya patientlagen till medborgarna.

Utförs av
kommunikationsstaben

- Analysera konsekvenser av nya patientlagen vad gäller listningsregler med mera.

Pågår nationellt

Vårdvalssystemen ska främja utveckling av länets
näringsliv inom hälso- och sjukvårdssektorn
- Att ha beredskap inför eventuellt borttagande av etableringsfrihet och möjlighet att
stödja geografiska områden med riktade anslag.

Ej aktuellt

Privata vårdgivare ska ges samma förutsättningar som
regionens egna vårdgivare
- Följa nationell utvecklingen av övergångsregler om obligatoriet med tillämpning av
lagen om vårdvalssystem (LOV) inom primärvård upphör.

Ej aktuellt

– Utveckla relationen med privata vårdgivare.
- Formulera program med mål och riktlinjer för privata utförare (Ny lag som gäller
från 1/1-2015)

Påbörjat

- Granska 10 privata vårdgivare som arbetar enligt nationella taxan ur ett
patientsäkerhets- och ekonomiskt perspektiv. Syftet är, dels att se om vårdgivaren
lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen, dels att se om regionen betalar ut
rätt ersättning till vårdgivarna.

Patient
Strategiska mål: likvärdig och tillgänglig vård, vård efter behov och hälsofrämjande arbete, trygga patienter

PATIENT
Hälsovalet ska utformas så att primärvården blir likvärdig i
hela länet och med hög kvalitet
-Inför regionfullmäktiges sammanträde i juni utarbeta ett förfrågningsunderlag för
hälsoval 2016 med utgångspunkt från strategiska mål i regionplanen.
-Följa upp hälsovalet 2014.
Frågan gemensam
med
Regionstyrelsen

-Analysera konsekvenser av ökat antal asylsökande i länet.
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Vårdvalet för barntandvården ska utformas så att den blir
likvärdig i hela länet och med hög kvalitet
-Inför regionfullmäktiges sammanträde i juni utarbeta ett förfrågningsunderlag för
barntandvård 2016 med utgångspunkt från strategiska mål i regionplanen.
-Följa upp vårdvalet 2014.

Arbeta för jämlik tandhälsa i länet och tillgodose särskilt
utsattas behov av tandvård t ex bedömningstandvård och
nödvändig tandvård
-Utveckla avtalsrelationen med folktandvården och länets kommuner.

Pågår

-Öka kunskapen hos länets medborgare om det reformerade tandvårdsstödet

Pågår

Den medicinska fotvården ska utmärkas av kvalitet,
lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och
god service
- Analysera tillgången till den medicinska fotvården inom regionen utifrån behov.

Tillgång motsvarar
behov idag

Verksamhetsresultat
Strategiska mål: god ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning där resurserna fördelas jämlikt och jämställt,
långsiktigt hållbar verksamhet utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv , effektiva processer .

VERKSAMHETSRESULTAT
De vårdval som regionen har ska vara tydliga och stödja
utveckling av effektiva processer mellan olika vårdgivare
och olika vårdhuvud-män.
- De vårdvalssystem som regionen har ska löpande följas upp och kraven och
resultaten ska utvärderas.

Vårdvalssystemens ersättningsmodeller ska utformas så
att de får en styrförmåga som leder till tillgänglig, likvärdig
vårdsom arbetar aktivt med ständiga förbättringar,
forskning, utveckling och innovationer.
- Under året följa de projekt för utveckling av ersättningsmodeller som VINNOVA
beviljat. Det ska genomföras tillsammans med Västerbottens läns landsting, Bräcke
och Ragunda kommuner.

Mål och mått för primärvården redovisas separat i Hälsovalsbokslutet
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Produktionsstatistik
Köpt vård privata vårdgivare

Utfall 2013 Utfall 2014

Utfall 2015

Procentuell
förändring
2014 jmf
2015

Läkarbesök

6 428

4 278

2 880

-33

operationer

462

526

448

-15

Sjukgymnastbesök

59 386

53 185

43 820

-18

Chiropraktorbesök

2 993

2 969

2 943

* Naprapatbesök
Patienter som fått nödvändig
tandvård

2 492
1 546

1 892

1 817

-4

Patienter som fått tandvård som led 303
i sjukdomsbehandling

357

379

6

Antal som fått uppsökande tandvård 1 220

1 214

1 438

18

Antal barn som valt privattandläkare 3 289

3 297

3 807

15

* *Tandvård för personer med stora 31
behov pga långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning

92

122

33

*Avtal från 2015
**Reformen infördes 2013 och har inte hunnit bli känd ännu
Minskning av antal läkarbesök beror till största delen på att öronläkare med ersättningsetablering
avslutade sin verksamhet i februari
För fysioterapeuter/sjukgymnaster beror minskningen på en avslutad ersättningsetablering samt färre
antal besök hos i stort sett alla vårdgivare.
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Ekonomi
Analys av utfall

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år:
Kostnadsställe 7037 hälsoval, resulterar i ett överskott på 832 331 kronor. Anledning till överskott beror på icke
utnyttjade medel för AT läkare i primärvården.
Kostnadsställe 7055 privata vårdgivare, landar med ett underskott på 4 368 190 kronor detta pga en uppbokad skuld
på motsvarande 6,5 mkr. Att kostnadsstället inte går mer minus beror på att en läkare som arbetar enligt den
nationella taxan avslutat sin verksamhet i februari.
Kostnadsställe 7056 beställartandvård står för ett överskott på 1 936 781 kronor främst beroende på att tredje steget i
tandvården ännu inte är känt
Redogör för arbetet med pågående besparingsåtgärder enligt bifogad excelmall och eventuellt andra
åtgärder:
Utfall på resp kostnadsställe
7037 Hälsoval kapitering

Utf ack
0,8

Utf ack fg år
1,0

7055 Privata vårdgivare 1
7056 Beställartandvård

1

Senaste årsprognos
0,5
0

1,9

-0,7

0,5

2,7

0,3

1,0

Flyttat till övergripande verksamhet centrum 20
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Samordningskansliet
Monica Byvald
Tfn: 063-147637
E-post: monica.byvald@regionjh.se

2016-02-17

VVN/5/2016

Vårdvalsnämndens inspel till regionplan 2017-2019.
Vårdvalsnämnden önskar att nedanstående beaktas i regionplan 2017-2019.
1. Hur vård i hemmet och glesbygdsmedicin kan bli besparande profilområde för regionen
och hur patientinflytande och patienters kompetens kan öka med ny teknik, samt
patienters påverkansmöjligheter via tex brukarråd.
2. Hur länets familjecentraler kan utvecklas enligt Strömsundsmodellen.
3. Vilka evidensbaserade insatser i primärvården finns gällande folkhälsa? (Detta kan
innebära instanser för minskat tobaksbruk, främjande av goda kostvanor och fysisk
aktivitet. Samt förebygga alkohol och drogmissbruk.) Vad kan primärvården göra?
4. Hur utvecklas vårdvalen på andra håll. Lärdomar?

David Berglund
Ordförande vårdvalsnämnden

