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§ 99
Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval
Vårdcentral (VG Primärvård) 2018
Diarienummer RS 2017-02485
Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner namnändring från Vårdval VG Primärvård
till Vårdval Vårdcentral.
2. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok för Vårdval
Vårdcentral (tidigare VG Primärvård) 2018 med tillhörande bilagor som
anger förutsättningar inklusive ersättningsnivåer för att bedriva
vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 2018-01-01 med
följande ändringar:
1 Med anledning av ökade läkemedelskostnader och nya regionala
medicinska riktlinjer justera ersättningen per listpoäng för ålder och
kön respektive vårdtyngd från 365 kronor per poäng och månad till
371 kronor per poäng och månad i avsnitt 6.1 i Krav- och
kvalitetsboken för 2018.
2 Krav- och kvalitetsboken för 2018 kompletteras med ett nytt avsnitt
med följande lydelse:
”6.1.19 Särskild ersättning för upprättande av samordnad
individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska enligt kapitel 2.5 initiera och/eller medverka till
att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Särskild ersättning
utgår för upprättad SIP med 1 500 kronor.”
3 Den särskilda ersättningen för Strama-arbete (avsnitt 6.1.13) justeras
så att ersättningen per listpoäng i Krav- och kvalitetsboken 2018
fastställs till 3,00 kronor.
4 Den särskilda ersättningen för tillhandahållande av e-tjänster (avsnitt
6,1,14) justeras så att ersättningen per listpoäng i Krav- och
kvalitetsboken 2018 fastställs till 3,00 kronor.
Reservationer

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckningar

Regionfullmäktige medger protokollsanteckning från ledamöterna för
Vänsterpartiet, bilaga § 99a.
Sammanfattning av ärendet

Vårdval VG Primärvård (VG Pv) infördes i Västra Götaland den 1 oktober 2009.
Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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I ärendet redovisas förslag till reviderat förfrågningsunderlag med tillhörande
bilaga, enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att
bedriva vårdcentral inom VG Primärvård, gällande från och med 1 januari 2018.
I revideringen har förändringar föreslagits inom bland annat uppdraget och
kontraktet. Dessutom föreslås en namnändring från Vårdval VG primärvård till
Vårdval Vårdcentral. Även språklig granskning har genomförts, uppdatering och
förtydligande av begrepp och skrivningar samt lagstiftning genomförts.
Beredning

Information enligt MBL § 19 lämnades den 3 april 2017, de fackliga
organisationerna inkom med synpunkter. Förhandling enligt MBL § 11 avslutades
i enighet med arbetsgivarens förslag den 5 maj 2017.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har behandlat ärendet den 17 maj 2017.
Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 30 maj 2017 och föreslagit att
regionfullmäktige beslutar följande:
1. Regionfullmäktige godkänner namnändring från Vårdval VG Primärvård
till Vårdval Vårdcentral.
2. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok för Vårdval
Vårdcentral (tidigare VG Primärvård) 2018 med tillhörande bilagor som
anger förutsättningar inklusive ersättningsnivåer för att bedriva
vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 2018-01-01.
Beslutsunderlag



Regionstyrelsens beslut 2017-05-30, § 131



Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-23



Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018



Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-05-17, § 120



Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-27



Protokollsutdrag från regionstyrelsens MBL-grupp 2017-05-05, § 2



Kommentarer från Akademikerförbundet SSR, Krav och kvalitetsboken

Yrkanden på sammanträdet

Jonas Andersson (L) yrkar med instämmande av Lena Hult (S), Tony
Johansson (MP), Eva Olofsson (V), Michael Melby (S) följande (se bilaga § 99 b):
1 Med anledning av ökade läkemedelskostnader och nya regionala
medicinska riktlinjer justera ersättningen per listpoäng för ålder och
kön respektive vårdtyngd från 365 kronor per poäng och månad till

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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371 kronor per poäng och månad i avsnitt 6.1 i Krav- och
kvalitetsboken för 2018.
Krav- och kvalitetsboken för 2018 kompletteras med ett nytt avsnitt
med följande lydelse:
”6.1.19 Särskild ersättning för upprättande av samordnad
individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska enligt kapitel 2.5 initiera och/eller medverka till
att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Särskild ersättning
utgår för upprättad SIP med 1 500 kronor.”
Den särskilda ersättningen för Strama-arbete (avsnitt 6.1.13) justeras
så att ersättningen per listpoäng i Krav- och kvalitetsboken 2018
fastställs till 3,00 kronor.
Den särskilda ersättningen för tillhandahållande av e-tjänster (avsnitt
6,1,14) justeras så att ersättningen per listpoäng i Krav- och
kvalitetsboken 2018 fastställs till 3,00 kronor.
I övrigt bifall regionstyrelsens förslag till beslut

Håkan Lösnitz (SD) yrkar följande tillägg till punkt 8 i Krav- och kvalitetsboken:
1. Att ändra auktoriserad tolk till ett mer inkluderande ord.
2. Att ta bort ”använd anhörig som tolk”.
3. Att ändra till ”skall” använd Tolkförmedling Väst.
Vidare yttrar sig Inga-Maj Krüger (SD).
Beslutsgång

Ordförande frågar om han kan ställa proposition på Jonas Anderssons med fleras
förslag som regionstyrelsens reviderade förslag och finner att regionfullmäktige
godkänner det.
Ordföranden ställer först proposition på Jonas Anderssons med fleras förslag och
finner att regionfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Håkan Lösnitzs tilläggsyrkande och
finner att regionfullmäktige avslår det.
Skickas till







Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
Primärvårdsstyrelsen
Ann Söderström
Marie Gustafsson - Avdelning Kvalitetsstyrning, uppföljning och avtal,
enhet primärvård, för vidarebefordran till berörda

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

RF 2017-06-12--13, bilaga § 99 a
Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Protokollsanteckning

Regionfullmäktige

2017-06-13
Ärende 8

Dnr: RS 2017-02485

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för vårdval
vårdcentral 2018
Vi har deltagit i arbetet med att ta fram den nya krav- och kvalitetsboken för vårdval
vårdcentral. Till vissa delar har vi blivit lyssnade på men till andra delar är vi kritiska mot de
förslag som arbetats fram.
Vi tycker fortsatt att Krav- och kvalitetsboken inte ger rimliga villkor för små vårdcentraler på
landsbygden. De detaljerade kraven på sådant som öppettider, krav på handledare och annat,
gör det svårt för små vårdcentraler att uppfylla kraven. Vi skulle vilja se en styrning mer
byggd på tillit till att vårdpersonalen tillsammans anpassar sin verksamhet efter sina patienters
behov. Vi är också ifrågasättande mot lösningen för att stimulera till utökat öppethållande,
med en risk för utveckling mot både manipulation och krävande uppföljning.
Omställningen av hälso- och sjukvården kräver att primärvårdens uppdrag utvecklas så att
primärvården tar ett större ansvar än idag. Det kräver ekonomiska satsningar för att ge
vårdcentralerna möjlighet att ta detta ansvar. Med vår budget för 2018 får primärvården full
kompensation för ökade kostnader och ett större ekonomiskt tillskott än i de övriga partiernas
budgetar.

Eva Olofsson

RF 2017‐06‐12—13 bilaga § 99 b
Tilläggsyrkande

Revidering av krav‐ och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2018 (VG Primärvård)
Förslag till beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Med anledning av ökade läkemedelskostnader och nya regionala medicinska riktlinjer justera
ersättningen per listpoäng för ålder och kön respektive vårdtyngd från 365 kronor per poäng
och månad till 371 kronor per poäng och månad i avsnitt 6.1 i Krav‐ och kvalitetsboken för
2018.
2. Krav‐ och kvalitetsboken för 2018 kompletteras med ett nytt avsnitt med följande lydelse:
”6.1.19 Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska enligt kapitel 2.5 initiera och/eller medverka till att upprätta en
samordnad individuell plan (SIP). Särskild ersättning utgår för upprättad SIP med 1 500
kronor.”
3. Den särskilda ersättningen för Strama‐arbete (avsnitt 6.1.13) justeras så att ersättningen per
listpoäng i Krav‐ och kvalitetsboken 2018 fastställs till 3,00 kronor.
4. Den särskilda ersättningen för tillhandahållande av e‐tjänster (avsnitt 6,1,14) justeras så att
ersättningen per listpoäng i Krav‐ och kvalitetsboken 2018 fastställs till 3,00 kronor.
5. I övrigt bifall regionstyrelsens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med revidering och komplettering av krav‐ och kvalitetsboken för vårdvalet inom
primärvården pågår nästan under hela året. I årets process har några underlag kommit så sent att de
inte ordentligt hunnit värderas av Hälso‐ och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och dess vårdvalsberedning
innan besluten var tvungna att fattas i HSS och i regionstyrelsen för att kunna behandlas av
regionfullmäktige före halvårsskiftet.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Det handlar om tre frågor som påverkar vårdgivarnas uppdrag och kostnader och därmed också bör
påverka ersättningen till vårdgivarna, och en punkt där uppdraget är oförändrat men där
ersättningen av tekniska skäl behöver justeras för att behålla en oförändrad total ersättningsnivå för
de uppdragen.
1) Vårdcentralerna har kostnadsansvaret för de läkemedel de förskriver till sina patienter.
Kostnaderna för läkemedel varierar över tid i takt med att nya läkemedel introduceras och
andra förlorar sina patent och blir billigare. Vårdcentralerna har de senaste åren fått kraftigt
ökade kostnader för främst nya blodförtunnande läkemedel. För 2017 ökade budgeten för
just detta ändamål med 35 mnkr, och med ny statistik för kostnadsutvecklingen för 2018
föreslås ytterligare 41 mnkr tillföras i ersättningssystemet.
2) Sedan den förra revideringen av Krav‐ och kvalitetsboken har ett antal regionala medicinska
riktlinjer (RMR) på området psykisk hälsa antagits som påverkar vårdcentralernas uppdrag.
Det är svårt att i detalj värdera vårdgivarnas kostnader för detta. En fördjupad genomgång
behöver göras inför 2019, men en ökning redan 2018 med 20 mnkr föreslås för detta
uppdrag.
3) Vårdcentralerna kommer med ny lagstiftning att få ett större uppdrag i samband med
utskrivning av vissa patienter från sjukhus. Redan i Krav‐ och kvalitetsboken för 2017
tillfördes vårdgivarnas 54 mnkr för detta uppdrag, som har blivit försenat i
lagstiftningsprocessen. Nu föreslås en komplettering av detta med en särskild ersättning om
1 500 kronor för varje upprättad Samordnad individuell plan (SIP). Den föreslagna ökade

RF 2017‐06‐12—13 bilaga § 99 b
ersättningen om 22,5 mnkr bygger på ett antagande om att 15 000 SIP:ar kommer att
genomföras under 2018. Krav‐ och kvalitetsboken behöver också kompletteras med ett nytt
avsnitt benämnt ”6.1.19 Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell plan
(SIP)”.
4) På grund av omräkningen av antalet listpoäng i vårdvalet behöver ersättningen per listpoäng
för den särskilda ersättningen för Strama‐arbete (avsnitt 6.1.13) och för att tillhandahålla e‐
tjänster (avsnitt 6.1.14) höjas från 2,50 kronor per listpoäng till 3,00 kronor per listpoäng för
att samma totala ersättning utgår för dessa uppdrag 2018 som 2017.
Med ovanstående kompletteringar blir det totala tillskottet för Vårdval Vårdcentral inför 2018 387,3
mnkr och den totala budgeten för Vårdval Vårdcentral 6 127,3 mnkr (netto) att finansieras av Hälso‐
och sjukvårdsstyrelsen.
De samlade förändringarna i ersättningen för 2018 framgår enligt nedanstående tabell.
Uppräkningsfaktor, 2%
Befolkningsförändring
Mobil hemsjukvårdsläkare
Ökade läkemedelskostnader
Nya RMR psykisk hälsa
Upprättande av SIP
Utökat öppethållande
Externa provtagningar
SUMMA

119,8, mnkr
77,0 mnkr
70,0 mnkr
41,0 mnkr
20,0 mnkr
22,5 mnkr
12,0 mnkr
25,0 mnkr
387,3 mnkr

Göteborg den 12 juni 2017

Jonas Andersson (L)

Tony Johansson (MP)

Helén Eliasson (S)

Martin Andréasson (M)

Heikki Klaavuniemi (SD)

Eva Olofsson (V)

Cecilia Andersson (C )

Monica Selin (KD)

