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Regionstyrelsen

Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och
uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att:
- fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval
Halland närsjukvård 2018
- fastställa hälso- och sjukvårdspengen till 3 277 kr per poäng relaterat till invånarnas
ålder, kön, CNI och vårdkonsumtion.

Sammanfattning
En årlig revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning ska göras
avseende mål, ersättning och uppdrag. Detta för att säkerställa och säkerställa
innehållet för leverantörerna i vårdval närsjukvård.

Bakgrund
Förfrågningsunderlaget och uppdragsbeskrivningen är i samtliga avsnitt
genomgången. Förändringar är i huvudsak en anpassling till ny lagstiftning eller av
redaktionell art.
Nyheter i urval:
 Underleverantör är förändrat och underleverantör ska behandlas likt oavsett
om en har sin fysiska placering på vårdenheten som den tecknat avtal med
eller i egen fysisk lokal. Detta innebär att patienten enligt patientlagen kan
välja underleverantör fritt, även om vårdenheten där patienten är listad inte har
avtal med underleverantören.
 Befolkningsinriktade hälsosamtal ska utföras av vårdenheterna riktade mot 40åringar och införs under 2018
 Vårdplanering och SIP anpassat till lagen ”Trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård”
 Öppettider och tillgänglighet anpassat till vårdgaranti och patientlagen

[Skriv text]



Kvalitetsregister Senior Alert och Palliativregistret begränsas till att gälla
patienter som inte har kommunala insatser
Utbildningsansvar har fått ett eget kapitel

Hälso- och sjukvårdspeng
Förändringarna baseras på förslag på förändringar av ersättningsmodellen,
förändringar i vårdenheternas åtagande och kostnadsansvar, samt andra
förändringar i den gemensamma finansieringen av hälso- och sjukvården.
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Indexuppräkning 2,8 %
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Ökade kostnader för fysioterapeuter och
allmänläkare på taxan
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Hälso- och sjukvårdspeng 2018

Belopp totalt

3 179 kr
28 678 tkr

87 kr

3 500 tkr

11 kr
3 277 kr
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