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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2014-11-06

Diarienummer
HSS140108

Lars Kolmodin, ekonomichef
Uppdragsavdelningen
035-13 48 00
lars.kolmodin@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Tillfällig resursförstärkning till vårdvalet
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att höja hälso- och sjukvårdspengen med
10 kronor per poäng för perioden januari – april 2015.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att extra ersättning ska utgå till vårdenheter
som genom förändrat gränssnitt 2009 fått extra kostnader på grund av ökat antal
patienter 2015-01-01 – 2015-04-06.
Kostnaden uppgår till 1,5 mnkr och finansieras genom att uppdraget till kommunerna
senareläggs.

Sammanfattning
Genomförandeplanen av framtidens hemsjukvård, innebär en senareläggning av
övergången av ansvaret för hembesök, från 2015-01-01 – 2015-04-07. Detta innebär
ett behov att återföra resurser till vårdenheterna inom Vårdval Halland närsjukvård för
utförande av hembesök.
För det under en begränsad period tillfälligt utökade uppdraget erhåller
vårdenheterna en resursförstärkning enligt följande.
1. 10 kronor höjning av hälso- och sjukvårdspengen (januari – april)
2. ersättning för extra kostnader på grund av fler patienter i samband med förändrat
gränssnitt mot kommunerna 2009
3. utfallet på täckningsgraden för primärvårdskonsumtion kommer att vara högre
jämfört med om hembesök uteblivit
Vårdenheterna kan liksom tidigare göra avrop för tjänsteköp, på samma grunder och
i motsvarande omfattning, som under 2014.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2014-10-08 att för egen del godkänna förslaget till
överenskommelse om hemsjukvården i Halland mellan Region Halland och
kommunerna i Halland, § 85/2014. Överenskommelsen avser perioden fr.o.m.
www.regionhalland.se/handlingar
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att höja hälso- och sjukvårdspengen med
10 kronor per poäng för perioden januari – april 2015.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att extra ersättning ska utgå till vårdenheter
som genom förändrat gränssnitt 2009 fått extra kostnader på grund av ökat antal
patienter 2015-01-01 – 2015-04-06.
Kostnaden uppgår till 1,5 mnkr och finansieras genom att uppdraget till kommunerna
senareläggs.
Ärendet
Genomförandeplanen av framtidens hemsjukvård, innebär en senareläggning av
övergången av ansvaret för hembesök, från 2015-01-01 – 2015-04-07. Detta innebär
ett behov att återföra resurser till vårdenheterna inom Vårdval Halland närsjukvård
för utförande av hembesök. För det under en begränsad period tillfälligt utökade
uppdraget erhåller vårdenheterna en resursförstärkning enligt följande.
1. 10 kronor höjning av hälso- och sjukvårdspengen (januari – april)
2. ersättning för extra kostnader på grund av fler patienter i samband med förändrat
gränssnitt mot kommunerna 2009
3. utfallet på täckningsgraden för primärvårdskonsumtion kommer att vara högre
jämfört med om hembesök uteblivit
Vårdenheterna kan liksom tidigare göra avrop för tjänsteköp, på samma grunder och
i motsvarande omfattning, som under 2014.
Handlingar
Tjänsteskrivelse från Regionkontoret (2014-11-06)
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2015-01-01 och fyra år framåt. Beslutet får konsekvenser för vårdenheterna som
ingår i Vårdval Halland närsjukvård, som fr.o.m. 2015-01-01 får mindre ersättning
(sänkt hälso- och sjukvårdspeng) och mindre uppdrag.
Ikraftträdandet av framtidens hemsjukvård är genom överenskommelse mellan
Region Halland och kommunerna i Halland emellertid senarelagd. Ikraftträdande är
enligt överenskommelsen Genomförandeplan av framtidens hemsjukvårds beslutad
till 2015-04-07. Detta innebär att vårdenheterna i Vårdval Halland närsjukvård i
ytterligare drygt tre månader har ansvar för att genomföra besök i patientens hem när
behov finns. Uppdraget till vårdenheterna finansieras genom att tillfälligt återföra de
anslag som genom beslutet Vårdval Halland närsjukvård 2015 nyligen tagits bort.
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