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Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Beslut om uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag för Vårdval Halland närsjukvård
2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta
att föreslå Regionfullmäktige besluta att:
• Fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval
Halland Närsjukvård 2023
Sammanfattning
En årlig översyn och revidering ska göras inför varje nytt verksamhetsår. 2023
års revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att förtydliga och
säkerställa innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland närsjukvård.
Huvudsakliga förändringar i uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget och uppdragsbeskrivning är i samtliga avsnitt
genomgången.
Nyheter i urval:
• 4 Leverantörens åtagande
o Tillägg av fast läkarkontakt och vem som kan vara fast
läkarkontakt utifrån ny lag
o Fast vårdkontakt
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o Kunskapsstyrning
4.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
o Krav om befolkningsinriktade hälsosamtal
4.9 Hemsjukvård inkl. SÄBO
o Hembesök av läkare
o Inskrivningssamtal
4.11 God palliativ vård i livets slutskede
o Lägga till ersättning för brytpunktssamtal om beslut om
ersättning fattas
4.14 Tillgänglighet och öppettider
o Vårdgaranti gäller endas vid den vårdcentral patienten är listad
enligt ny lag
4.19 Läkemedel
o Nya regler för samverkan med industrin
o Dosrecept ska förskrivas i Pascal
o Regler kring kliniska prövningar
4.20 Läkemedelsnära produkter
o Inväntar fastställande av ny rutin för kostnadsansvar
4.23 Individer med riskbruk, skadligt bruk och beroende
o Anpassning att även innefatta narkotika, andra
beroendeframkallande medel, dopingmedel och spel om pengar
5.4 Lokaler och utrustning
o Ansvar för medicintekniska produkter
6 Särskilda uppdrag
o Läggas som bilaga i dokumentet?
6.3 Teambaserad neurologisk rehabilitering
o utökat uppdrag för rehabilitering av postcovid.
7.2 Ohälsoutbrott
o Vårdenheten ska ha beredskap för storskalig provtagning om
behov uppstår
8 Utbildningsansvar
Primärvårdsplacering under bastjänstgöring (BT)
8.1 ST
8.2 BT
9.1 Löpande uppföljning
o Tillägg för att möjliggöra tillgång till privata vårdcentralers data
för regiongemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete,
nationella satsningar och standardiserade vårdförlopp för den
data som finns i Region Hallands system.
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• 11.1 Principer för invånarnas val
o Principerna ändras utifrån ny lag:
▪ Endast byte av vårdcentral två gånger om året
▪ Endast vara listad på en vårdcentral
▪ Folkbokföringen styr inte val av vårdcentral utan
möjliggör listning utomläns
▪ Ickevalsalternativ följer närhetsprincipen
• 11.2 Val av vårdenhet
o Krav på möjlighet till kö för invånaren till vårdcentral och fast
läkarkontakt
• 11.3 Begränsning av antalet listade hos en utförare
• 14.3 Ersättning för utförd vård
o Vaccinkostnad för asylsökande.
o Ersättning för hjälpmedel (förbrukningsartiklar) till
utomlänspatienter
• 14.5 Övriga ersättningar
o Ersättning för hembesök i kommunal hälso- och sjukvård
• Avtalsmall
o Ersätter tidigare avtal mellan parterna
o Avtalstid 10 år. Om avtalet inte sägs upp av någon part senast
tolv månader före avtalsperiodens slut förlängs avtalet med två
år i taget med tolv månaders uppsägningstid
I övrigt är förändringar gjorda som anpassning till ny lagstiftning, föreskrifter
eller av redaktionell art.

Konsekvensbeskrivning
Ersättningsmodellen för Vårdval Halland närsjukvård är beräknad utifrån
ålder, kön och CNI.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Hälso- och sjukvårdspengen fastslås i Mål och budget och den beskrivna
ersättningen är utifrån majoritetens budgetförslag. Detta innebär att
ersättningen kan komma att justeras i samband med Regionfullmäktiges
fastställande av Mål och budget.
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Bilaga:
Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården 2023
Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Närsjukvård
Vårdval Halland privata verksamhetschefer

