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§ 13
I utredningen Effektiv vård SOU 2016:2 lyfts tydligt primärvårdens behov av
förändrade arbetssätt fram. ”En välfungerande primärvård är sannolikt även
den enskilt viktigaste åtgärden som hälso- och sjukvården kan bidra med för
att uppnå en mer jämlik hälsa. En principiellt viktig skillnad mot nuvarande
lagstiftning är att primärvården ska ta hand om ”de allra flesta vårdbehov”,
inte bara ”grundläggande behov” som i dag. Mer och mer avancerad vård
behöver utföras i primärvården” (SOU 2016:2 sid.375). Särskilt viktiga
utvecklingsområden anses vara, patientcentrerad vård, kunskapsbaserad
vård, prevention och tidig uppmärksamhet av sjukdom och
omhändertagandet av personer med komplexa vårdbehov.
Bakgrund till behoven av förändrade arbetssätt är bland annat att antalet och
andelen äldre personer ökar vilket riskerar leda till ökad mångsjuklighet samt
psykisk ohälsa hos en ökad andel av befolkningen. Det är också allt mer
tydligt att de flesta av de stora folksjukdomarna är möjliga att förebygga
och/eller lindra följderna av genom att påverka ohälsosamma levnadsvanor.
Enligt WHO orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla
hjärtsjukdomar och 30 procent av all cancer. I Effektiv vård nämns att
hälsofrämjande arbete har stor betydelse för att förebygga insjuknande och
komplikationer och kan ha betydelse för kostnader och resursanvändning
inom hälso-och sjukvård.
Utredningen Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv vård med fokus på primärvården 2017:24, Region Östergötlands
Nära-vård- utredning, RS 2016-200 och i kraftträdande av Lag 2017:612 om
samverkan vid utskrivning från sluten Hälso-och sjukvård ger ytterligare
tyngd till primärvårdens behov av förändrade arbetssätt.
I resursfördelningen 2017 tilldelades primärvården 10 miljoner kronor av de
sökta 30 miljoner kronor för att möta kraven på förändrade arbetssätt.
I finansplan 2018-2020 tilldelas hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 45
miljoner kronor för nära vård/primärvård. Av dessa medel föreslås 20
miljoner kronor fördelas till vårdcentralsverksamheten.
För att öka förutsättningarna för primärvården att klara uppdraget som första
linjens vård och för att erbjuda en jämlik vård behöver primärvården införa
nya arbetsmetoder för att bättre möta de demografiska utmaningarna,
behovet av god tillgänglighet, hälsofrämjande insatser och medborgarnas
behov av samordning av vård. Detta medför ett behov av ytterligare resurser.
De 20 miljoner kronorna föreslås fördelas i ersättningsmodellen för
vårdcentralsverksamhet i parametrarna CNI (5 miljoner kronor), listad
befolkning 75 år och äldre (5 miljoner kronor) och ACG vårdvalsdel
(10 miljoner kronor).
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Yrkanden
Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 11 januari 2018 följande;
A t t besluta ersätta primärvården för utökat uppdrag med 20 miljoner kronor
för 2018 och framåt.
Ordföranden föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om ett
förtydligande av den första a t t-satsen till följande a t t-sats istället;
a t t ersätta primärvården för utökat uppdrag med 20 miljoner kronor årligen
för 2018 och framåt.
Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordföranden ställer därefter ledningsstabens förslag med sitt eget förslag om
ett förtydligande av den första att-satsen under prövning och finner att
förslagen vinner bifall.
Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR
a t t ersätta primärvården för utökat uppdrag med 20 miljoner kronor årligen
för 2018 och framåt.
a t t fördela de utökade medlen i ersättningsmodellen för
vårdcentralsverksamhet enligt förslaget.
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