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Dnr LS2017-0293

Återrapportering av uppdrag inom Effektiv och nära vård
2030
Beslut
Regionstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av uppdrag inom Effektiv och nära vård 2030 läggs
till handlingarna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma i februari 2019 med
konkretisering av förslag inom Effektiv och nära vård för att beaktas i
Regionplan och budget 2020.
3. Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet utgör politisk styrgrupp för
genomförandet av Effektiv och nära vård 2030.
Särskilt yttrande
Sören Bergqvist (V) inkommer med särskilt yttrande.
Bilaga § 227/18
Ärendebeskrivning
Vårdstyrelsen beslutade 2017-02-27, § 22, att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att ta fram en målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och
sjukvård. Arbetet genomfördes med bred förankring. Dock fanns det behov av att
bredda arbetet till att omfatta målbild och strategi för framtidens hälso- och
sjukvård i sin helhet. Mot bakgrund av detta beslutade regionstyrelsen 2017-0530, § 127, att ge hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde i april 2018 lägga förslag på målbild och strategi
för effektiv och nära vård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapande
kunskapsregion. Regiondirektören gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag
att ansvara för utredningen och Göran Stiernstedt utsågs till ansvarig utredare.
Vid samma möte beslutade regionstyrelsen att utse hälso-, sjukvårds- och FoUUutskottet till politisk styrgrupp.
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 2018-06-18, § 93, att ställa sig
bakom målbild och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030.
Regionstyrelsen beslutade, i samband med sin beredning av ärendet 2018-04-28,
§ 111, att ge regiondirektören i uppdrag att i oktober 2018 återkomma med
bearbetade förslag och konsekvenser av ett genomförande samt förslag till
etableringsplan och förändringar av fastighetsinvesteringsbehov inför
fastighetsinvesteringsplanen för 2020–2029.
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Förslagen innebär i korthet att:
 genomförandet behöver stödja en storskalig förändring,
 arbetet leds och styrs via befintliga lednings- och samverkansstrukturer,
 färdplanen revideras enligt förslag om prioriteringar,
 en mer konkret etableringsplan föreslås i ett senare skede,
 arbetet genomförs utifrån föreslagen inriktning för resursomställning och
förändringar av fastighetsinvesteringsbehov,
 utveckling av information till och kommunikation med invånarna
påbörjas.
Alla förslag inom ramen för en förnyad vårdstruktur planeras utifrån en färdplan.
Förslag som bör prioriteras i ett första steg är:
 Utveckla egen vård och kontaktvägar in i vården med stöd av digitala
verktyg.
 Etablera hälsocentraler.
 Utveckla vårdcentrum.
 Utveckla och samordna läns övergripande sjuk husvård.
I höstens tilläggsbudget kommer vissa revideringar föreslås. Ställningstagande
avseende budgetförstärkning för det förstärkta hälsouppdraget föreslås skjutas
upp till år 2020.
Kostnader och finansiering
Ledningen av genomförandet finansieras delvis inom av regionfullmäktige
beslutade anslagsramar och delvis med riktade statsbidrag. Detta beslut innebär
en inriktning för en förnyad vårdstruktur utifrån att en mer nära vård kostar
mindre än sjukhusvård. Det är sannolikt så att ett genomförande förutsätter
omställningskostnader. Det är därför viktigt att i inledningen av
omställningsarbetet prioritera förslag som leder till att resurser frigörs.
Ekonomiska konsekvenser och förslag om finansiering tas fram inför beslut om
genomförande av en utvecklad vårdstruktur.
Konsekvenser
Förslagen inom ramen för effektiv och nära vård utgår från befolkningens behov
och bör därmed kunna stärka barnperspektivet. Konsekvensbeskrivningar, bland
annat ur ett medarbetarperspektiv, tas fram i samband med beslut om
genomförande av utvecklad vårdstruktur.
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Förslagen har diskuterats inom ramen för den länsgemensamma
samverkansstrukturen mellan Region Uppsala och länets kommuner, såväl i
tjänstemannaledningen som det politiska samrådet samt i de lokala styrgrupperna
för närvård. Förslagen har diskuterats i länets pensionärsråd, primärvårdsforum,
chefsnätverk, med ledningsgrupper, koncernledning, vårdledningsgrupp och i
facklig samverkan. Workshop har anordnats som handlat om att ta fram underlag
för prioriteringar samt ledning och styrning av arbetet. Förslagen har utgjort
underlag för diskussioner på nationell och sjukvårdsregional nivå. Arbetet var
också tema vid ett av seminarierna i Almedalen. Arbetet har avrapporterats
löpande i hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet.
Yrkanden
Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Kopia till
Koncernledningen
Registrator, Akademiska sjukhuset
Tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)
Samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)
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