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Regionstyrelsen

Missiv - Uppdragsspecifikation 2017 med Övriga
regleringar, Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2017 med bilaga Övriga regleringar.

Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 860 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2017
gjordes med 2,6 procent enligt LPIK inklusive läkemedel (från och med 2017 görs
uppräkning av kostnader i Region Kronoberg utifrån LPIK-index till skillnad från
tidigare LPI). Full kompensation för befolkningsökningen gavs inte och en
omfördelning gjordes också för finansiering av integrerade missbruksmottagningar
i Ljungby och Växjö.
I budget för år 2017 ges ett tillskott för fria läkemedel till barn under 18 år. Med
anledning av detta görs en justering av vårdersättningen med 5 kr per listad och år.
Vårdersättningen för år 2017 uppgår därmed till 3 865 kr per listad invånare och
år. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår
den till 3 942 kr.
Ersättning/avdrag för besök på andra enheter inom vårdvalet justeras.
Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter justeras.
Vid allvarlig händelse kan särskild krisledning för Region Kronoberg ge direktiv till
och disponera samtliga sjukvårdsresurser oavsett tidpunkt på dygnet.
Vid misstanke om läkemedelsrelaterade problem kan även patienter inskrivna i
omsorgen inkluderas i fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell.
Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster. Under 2017 planerar
Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis kontakt via
videolänk.
Förslag finns till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Några nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
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Länkarna i dokumenten kommer att uppdateras när Region Kronobergs nya
intranät är i funktion.
När Regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Olika
jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är möjligt.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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