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Plats och tid

ELITE HOTEL, Kyrkogatan 28, Gävle kl. 10:15-13:00

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie Frestadius (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Kenneth Nilshem (C) (RF ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (RF vice ordförande)
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§184

Översyn av handboken för hälsovalssystemet (RS 2020/1737)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar enligt följande:
En ny handbok för hälsovalssystemet antas.
Den nya handboken ska träda i kraft från den 1 juli 2021.

Reservationer

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån till våra egna
ändrings- och tilläggsyrkanden. M, SVG, KD, och L:s ambition har varit en bred politisk
överenskommelse kring den nya hälsovalshandboken för att skapa långsiktighet och stabilitet
för vårdgivare och patienter. Vi ser en risk med de ändringar som gjorts i
hälsovalshandboken, att det blir sämre kvalitet på vården och sämre tillgänglighet för
patienterna. Därför har vi lagt en rad ändringsförslag som säkerställer tillgången till
allmänläkare på våra hälsocentraler med bra tillgänglighet. Vi ser också med oro på hur de nu
föreslagna förändringarna kommer att göra det mindre attraktivt att driva hälsocentral i vårt
län vilket i sin tur kommer göra att antalet hälsocentraler i länet riskerar att minska".

Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvard m.fl´s yrkande.

Sammanfattning

Handboken för hälsovalssystemet reglerar tillämpningen av valfrihetssystemet i Region
Gävleborg. Basuppdraget för hälsocentralerna och ersättningen är lika för alla hälsocentraler
oavsett driftsform.
En politisk styrgrupp och, i förvaltningen, Hälsovals- och tandvårdsavdelningen har sedan
2018, på uppdrag av Regionstyrelsen, haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till principer
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för ett nytt hälsovalssystem, det vill säga handboken, som på ett mer effektivt sätt stödjer den
övergripande utvecklingen av god och nära vård i Region Gävleborg. Detta utifrån:
Befolkningens behov
Tillgänglighet
Förutsättningar för vårdgivarna
Tillit
Uppföljning/kvalitet
Ett förslag till en ny handbok som högre grad vilar på kundcentrering och vilka tjänster som
ska tillhandahållas har nu tagits fram. Avsikten med handboken, som föreslås träda i kraft vid
halvårsskiftet 2021, är att den ska vara en hävstång i arbetet med god och nära vård.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman
(L) inlämnar följande förslag till ändring och tillägg: -Ändringsyrkanden: Öppettider Sida 12
2.6 tillgänglighet.
Ersätt
”Vårdgivaren ska ha mottagningsverksamhet som möter invånarnas behov av såväl akuta som
planerade insatser”
Med
”Hälsocentraler som har färre än 4000 listade patienter, ska ha öppet minst 40 timmar/vecka.
Hälsocentraler som har fler än 4000 listade patienter, ska ha öppet minst 45 timmar/vecka.”
Digitala vårdmöten
Sida 13 2.6.5
Ersätt
”Vårdgivaren inom Hälsoval ska använda sig av det upphandlade systemet för digitala
vårdmöten som Region Gävleborg beslutat om. De tjänster och regelverk för digitala
vårdmöten som Region Gävleborg utvecklar och godkänner ska vårdgivaren följa”
Med
”Vårdgivare inom Hälsoval ska ha möjlighet att använda sig av det upphandlade systemet för
digitala vårdmöten som erbjuds inom Region Gävleborg.”
Läkare på plats
Sida 7 2.3
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Ersätt
”· Fysisk läkarmottagning och sjuksköterskemottagning.
· tillgång till Distriktssköterska”
Med
”Fysisk läkarmottagning och sjuksköterskemottagning med allmänläkare och
Distriktssköterska på plats.”
BVC
Sida 21. 3.1
M SVG KD och L yrkar:
- Att ”För att upprätthålla kompetens inom barnhälsovård bör BVC-verksamheten ha minst 25
nyfödda barn per årskull” stryks.

Tilläggsyrkanden:
Ersättningsystem
M SVG KD och L yrkar
- Att hela ersättningsystemet revideras för att bättre matcha varje enskild patients kostnad för
vårdgivaren.
Det primärvårdsakuta uppdraget
M SVG KD och L yrkar:
- Att det primärvårdsakuta uppdraget ses över.
Sjukvård i hemmet
M SVG KD och L yrkar:
- Att en utredning utförs för att utreda hur sjukvården i hemmet ska bedrivas.
Under 5.2 Listningssystemets innehåll(och fördelning av invånare).
M SVG KD och L yrkar:
- Att vid nyetablering av hälsocentral tilldelas hälsocentralen de aktiv listade. De som inte
aktivt har valt hälsocentral i närområdet tilldelas först efter tre månader efter öppnande.
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Vid upphörande av hälsocentral tilldelas de som inte aktivt väljer en ny hälsocentral till den
hälsocentral vars närområde man tillhör efter avvecklingen av centralen.

Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards m.fl yrkande.
Magnus Svensson yrkar bifall till majoritetens förslag och avslag till Stenvards m.fl´s
yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition bifall eller avslag till Samverkan Gävleborgs
ändringsyrkande och finner att regionstyrelsen avslår ändringsyrkanden. Därefter proposition
på bifall till handboken i sin helhet och finner att regionstyrelsen beslutar att bifall handboken
i sin helhet .
Vidare ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl. tilläggsyrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar enligt följande:
En ny handbok för hälsovalssystemet antas.
Den nya handboken ska träda i kraft från den 1 juli 2021.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag


Översyn av handboken för hälsovalssystemet
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3.1 Handbok Hälsoval i Region Gävleborg 2021
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