Vårdvalsråd
Fysioterapi
2019-11-14, Lars Gohde

Innehåll
• Delårsrapport 2019
o

Konkurrensneutralitet

• Förfrågningsunderlag 2020
o

Politiskt beslutade krav

• Förfrågningsunderlag 2021
o

Inspel utifrån kraven som ställs?

Konkurrensneutralitet i vårdvalen
Mätningen av konkurrensneutralitet syftar till att följa upp att offentliga och privata utförare har samma
ekonomiska förutsättningar att genomföra sin verksamhet.
I jämförelsen nedan ingår inte verksamhet utanför vårdvalet, till exempel verksamhet finansierad av
statliga medel som asyl och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. I bedömningen beaktas
samtliga kostnader för egenregin, inklusive förbrukning av service, administration och lokaler (SAL).
Avdrag för kostnader avseende sistahandsansvar redovisas endast i årsredovisningen. Med
sistahandsansvar menas till exempel drift av vårdenheter på orter där det inte finns förutsättningar för
en ekonomi i balans i enlighet med regelverket.
Vårdval fysioterapi
Prognosen visar ingen avvikelse för helåret vilket betyder att vårdval fysioterapi är konkurrensneutralt.
Hantering av statsbidrag och beräkningen av sistahandsansvaret kan komma att påverka prognosen
för helåret.
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Facklig samverkan. Samråd i samverkansgrupp
ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19
och 38 §§. Samverkan enligt MBL § 38 ska ske i l
regionsamrådet.
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Hälso- och sjukvårdsnämnd
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Regionstyrelsen

26/11

Regionfullmäktige

Samverkan med leverantörer
sker på så sätt att leverantörer
tillfrågas om förslag till
revideringar och får lämna
synpunkter på Regionens förslag.

I förfrågningsunderlaget
beskrivs:
• Vad uppdraget är
• Krav på uppdraget
• Hur uppdraget ersätts
• Hur uppdraget följs upp

Vilka är då kraven?
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatmål för 2020:
• Bästa vårdkvalitet
• Tillgänglig vård
Genom nämndens arbetssätt utvecklar vi hälso- och sjukvården samt
tandvården i utvecklingsplanens inriktning. Fokus ska vara fortsatt
arbete med aktiviteter inom bästa vårdkvalitet och tillgänglig vård.
Resultaten ska uppnås genom personcentrerad vård, patientsäker
vård, fortsatt utveckling av digitala tjänster och möten, vård på
rätt vårdnivå, förebyggande, hälsofrämjande och
kunskapsbaserad vård.
Med detta fokus bidrar nämnden till effektmålen trygga och nöjda
medborgare, attraktivt och hållbart Värmland samt god och jämlik
hälsa.

Förutsättningen är en ekonomi i
balans
Region Värmlands mål om en ekonomi i balans innebär att
verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning,
kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Begreppet god ekonomisk hushållning regleras i
kommunallagen och syftet är att förhindra att finansiering av
dagens välfärd skjuts till kommande generationer. För
verksamheten ska anges mål och riktlinjer inom ekonomi och
verksamhet. Regionfullmäktige har i enlighet med
kommunallagen beslutat om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
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Inspel till
förfrågningsunderlaget 2021?
• Hur kan vi inom ramen för en ekonomi i balans
arbeta med aktiviteter för bästa vårdkvalitet och
tillgänglig vård.
• Resultaten ska uppnås genom personcentrerad
vård, patientsäker vård, fortsatt utveckling av
digitala tjänster och möten, vård på rätt
vårdnivå, förebyggande, hälsofrämjande och
kunskapsbaserad vård.

Hur vill ni att
kraven på
uppdraget
ska se ut?

