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3. Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och
ungdomar Jämtlands län 2017 (VVN/9/2016)
Ärendebeskrivning
Dåvarande Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2013 om
förfrågningsunderlaget gällande vårdval för barn- och ungdomstandvård 2014 (LS
488/2013). Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om
villkorsförändringar som ska träda ikraft den 1 januari efterföljande år. Med anledning
av förslaget i budgetpropositionen om en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri
tandvård upp till 21år från 1 januari 2017 behöver justeringar göras. Förslag till
förändringar redovisas i beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-21 år Jämtlands län
2017 (VVN/9/2016).

Regiondirektörens förslag

Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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4. Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen 2017 (VVN/8/2016)
Ärendebeskrivning
Hälsoval Jämtlands län infördes den 1 januari 2010 i enlighet med lagen om
valfrihetssystem (LOV) med ett samlat åtagande för invånarnas behov av primärvård i
länet och som vid regionbildningen 2015 bytte namn till Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen. Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare
som regionen godkänt och tecknat avtal med. Genom det individuella valet av utförare
följer en ersättning till vårdgivaren.
Regionfullmäktige beslutade vid mötet den 16-17 juni 2015 om förfrågningsunderlaget
gällande 2016. Komplettering fastställdes av vårdvalsnämnden den 19 november
2016.Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar
som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar
redovisas i beslutsunderlag.
I förfrågningsunderlaget med bilagor redovisar Region Jämtland Härjedalen alla
dokument för uppdraget som ska uppfyllas för att få vara en del i Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag

- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 (VVN/8/2016).
- Listningsregler (VVN/8/2016).

Regiondirektörens förslag

Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget Hälsoval Region Jämtland Härjedalen
2017 (VVN/8/2016) samt Listningsregler (VVN/8/2016) fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2016.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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5. Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2016
(VVN/30/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämndens verksamhetsplan för 2016 beslutade vid mötet den 28 januari i år.
Vid beslutet saknades uppgifter om budget för privata vårdgivare verksamma enligt
Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och upphandlade enligt Lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som vårdvalsnämnden ansvarar för.
Vårdvalsnämndens budget kompletteras för ovanstående med 12 642 000 kr, fördelat
enligt beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Reviderad verksamhetsplan Vårdvalsnämnden 2016 (VVN/30/2015).

Regiondirektörens förslag

Reviderad verksamhetsplan Vårdvalsnämnden 2016 (VVN/30/2015) antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
.

Ingela Jönsson
Planeringschef
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6. Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016
(VVN/7/2016)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden antog vid sammanträdet 2015-11-19 nämndens internkontrollplan för
2016. Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom
nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade
och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera
resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/34/2015).
- Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan (VVN/7/2015).

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av vårdvalsnämndens internkontrollplan läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock-Svedh
Beställarchef
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7. Tertialrapport per 2016-04 Vårdvalsnämnden
(VVN/10/2016)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden har eget ekonomiskt ansvar för av Regionfullmäktige tilldelad
budgetram för vårdvalen och privata vårdgivare. Nämnden har i uppdrag att fastställa
tertialrapport för Vårdvalsnämnden per 2016-04.
Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag:
- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Beslutsunderlag

Underlag skickas ut senare.

Regiondirektörens förslag

Tertialrapport Vårdvalsnämnd per 2016-04 fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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8. Anmälan av inkomna handlingar till vårdvalsnämnden
2016 (VVN/44/2015)
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande
tandvård och barntandvård per 2016-02.

Regiondirektörens förslag

Information om inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef

7(8)

Datum

9. Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden
2016 (VVN/3/2016)
Beslut fattade av chefer.
- Flytt av verksamhet fysioterapi Grönlund (VVN/40/2015).
- Ersättningsetablering fysioterapi Persson (VVN/6/2016).

Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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