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Verksamhetsplan inklusive budgetskrivelse 2020 
 

1. Allmänt – Sammanfattning 
 
Primärvården Västernorrland överlämnar härmed budgetskrivelse för 2020 - 2022. I 
budgetskrivelsen ingår hälsocentralerna och de särskilda uppdragen FBHV-psykolo-
ger (föräldra- och barnhälsovård), 1177, Ungdomsmottagningen och Livsstilmedicin 
Österåsen.  
 
Vårt uppdrag utgår från följande styrande dokument: 
- Regionplanen 2020 - 2022 
- Regionstyrelsens balanserade styrning 
- Regelbok för Vårdval 2020 och uppföljningsbilagan    
- HSN balanserade styrkort.  
- Regionens målbild 
 
 

Primärvårdens målbild 
Primärvården ger en god, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård till patienterna. 
Verksamhetens organisation är tydlig för medarbetarna och invånarna samt lång- 
siktigt hållbar. Vi möter dagens krav och framtidens förväntningar på hälso- och 
sjukvården med utveckling, effektivare arbetssätt och samverkan. 

 
 
Primärvårdens uppdrag är att med hög kvalitet och på lika villkor tillhandahålla en 
hälso- och sjukvård för länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller 
patientgrupper och som inte kräver sjukhusens särskilda kompetens eller om-fattas av 
den kommunala hälso- och sjukvården 
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För Hälsocentralerna sker fördelningen av resurserna med utgångspunkt i Regelboken 
för Vårdval Västernorrland. Den ska säkra en väl utbyggd primärvård i hela länet med 
hög kvalitet, valfrihet och begränsade vinstuttag. Med de krav som finns från speci-
alistvården på utredningar och uppföljningar är detta inte möjligt med den resurstill-
delning som är föreslagen. 
 
 
Primärvårdsförvaltningen – Snabbfakta 

 
      

 
 
 

 
 
 
I vår omvärldsspaning kan vi se att de regioner som tillhör skogslänen satsar mer 
skattepengar till primärvården än vad vår region gör se tabell 1. Två jämförbara reg-
ioner är Dalarna och Värmland. Om vi skulle få motsvarande resurser tilldelade så 
motsvarar det 395 till 450 kr mer per listad patient. Primärvårdsförvaltningen skulle 
då få ett resurstillskott på motsvarande ca: 60 – 70 mnkr mer för att klara en jämlik 
vård, se tabell 2. 
 

   
Tabell 1. Källa, Vården i siffror Tabell 2. Beräkning jmf skogslänen. 
 
 
Förvaltningen har ett ständigt pågående arbete med att förbättra tillgängligheten för 
Regionens invånare, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och skapa förutsätt-
ningar för en hållbar ekonomi. Kompetensförsörjningen är den största utmaningen 
för framtidens hälso- och sjukvård.  
 
 

 Behov av en resursförstärkning till primärvården motsvarande nivån som 
skogslänen och region Dalarna och Värmland har med 60 - 70 mnkr. 
 

 Behov av beslut under första kvartalet 2020 avseende stimulansmedel för 
befintlig verksamhet för att kunna planera verksamheten och optimera eko-
nomin 
 

Listade, anta l 154 468 Årsarbetare, anta l 461 Intäkter, mnkr 960

Besök per år, anta l 529 151 Andel inhyrd personal, % 4,8 Regionbidrag, mnkr 22

SKOGSLÄNEN
Nettokostnad

/invånare
VÄSTERNORRLAND 4 078
VÄRMLAND 4 473
DALARNA 4 527
VÄSTERBOTTEN 4 653
NORRBOTTEN 4 994
JÄMTLAND-/HÄRJEDALEN 5 012



Datum 2019-10-09                  19HSN753 3 (20) 
 

 
 Behov av att HC med <3000 listade får göras om till filial/hälsorum så att 

närheten till patienten kan finnas kvar. Denna möjlighet är borttagen i Re-
gelboken 2020. 
 

 Behov av att ändra öppettider för primärvårdsjouren och se över verksam-
heten i hela länet tex enligt Norrbottens lösning jour på distans. Vi kan i 
dag se kostnadsbesparingar på ca 2 - 5 mnkr om kompetensen används 
dagtid vid HC. 

 
 Behov av att få samarbete mellan hälsocentraler under sommarperioden. 

Kan innebära stängd hälsocentral. 
 

 Behov av en tydligare bedömning och ersättning till Hälsocentraler som tar 
emot ST-läkare för att jobba mot ett minskat beroende av hyrläkare 

 
 Behov av en mjukare övergång till de nya momsreglerna för hyrpersonal 

som innebär en intäktsminskning för 2020 på ca 6 mnkr 
 
 Behov av kompensation för den stora kostnadsökningen av diabetesläkeme-

del då det kommit nya rekommendationer samt ökande kostnader för nät-
läkare. 

 
 Behov av rätt regionbidrag för särskilda uppdrag (FBHV psykologerna och 

Ungdomsmottagningen). 
 
 Behov av att egenregins deltagande av chefer i regionens utvecklings- 

arbete kompenseras ekonomiskt då inget deltagande finns av chefer från 
privata vårdgivare. 

 
 Behov av att nya uppdrag i regelboken konsekvensanalyseras av privata 

vårdgivare och av oss i egenregin (dvs analysen bifogas förslag på föränd-
ringar). 

 
 Behov av att underhåll av primärvårdens lokaler prioriteras framgent för 

att kunna anpassa lokalerna till ett nytt arbetssätt och med digitala  
möjligheter. 

 
 Behov av resurser för den ökade psykiska ohälsan i alla åldrar. 

 
 
1.1 Reformer och andra förändringar 

 
Den nya vårdgarantin som trädde i kraft 19-01-01 ställer andra krav på ledning och 
styrning samt ett utvecklat arbetssätt för alla medarbetare vid hälsocentralerna.  
 
Invånarnas nyttjande av nätläkare har jämfört med föregående år medfört ökade kost-
nader motsvarande 400 procent för hälsocentralerna.  
 
Förändringar i specialistvården innebär att förväntningarna på hälsocentralerna stän-
digt ökar med krav på mer utvidgade utredningar och uppföljningar, antalet inremis-
ser har ökat från 2 800 stycken år 2013 till 7400 stycken år 2018.  När det sker en 
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uppdragsväxling till hälsocentralen, exempelvis nya behandlingslinjer där vårdnivå 
ändras, krävs att det även sker en överföring av resurser. Detta har inte skett vilket 
har gjort att ekonomi och arbetsmiljön har påverkats negativt för framför allt läkarna. 
 
Framtidens hälso- och sjukvård med FVIS (framtidens vård- och informations-stöd) 
kommer att kräva ett utvecklat arbetssätt vid hälsocentralerna utifrån person- 
centrering. Det innebär att patienten och hälso- och sjukvården är två parter som  
bildar ett slags partnerskap med delat ansvar.  
 
Andelen äldre ökar och vården av de mest sjuka äldre är ett prioriterat och angeläget 
utvecklingsområde. För att kunna fortsätta denna utveckling behövs en resursför-
stärkning med bland annat allmänspecialister och geriatriker. Vid hälsocentralerna 
har det under 2019 införts en utvecklad roll för samordningssköterskan.  
Vid SÄBO (särskilt boende) och i hemsjukvård vårdas allt mer sjuka äldre patienter 
vilket ställer högre krav på hälsocentralens läkare, statistik visar att ökningen med 
fler dödsfall vid SÄBO jämfört med vid sjukhuset fortsätter att öka.  
 
En framgångsfaktor för hela hälso- och sjukvården är att på ett aktivt och strukturerat 
sätt arbeta med förebyggande arbete och där är levnadsvanor en viktig del. Ett bra 
förbyggande arbete med livsstilsfrågor kommer troligen på sikt att minska kostna-
derna i framförallt specialistvården. Den kompetens som finns vid Livsstilsmedicin 
Österåsens kan utifrån deras utvidgade uppdrag finnas som ett bra och viktigt stöd till 
all hälso- och sjukvård i regionen.  
 
God vård med nära stöd innebär en förändring av specialistvårdens organisation. Hur 
hälsocentralerna ska vara organiserade i förändringen till närsjukvårdsområde är ett 
uppdrag som pågår under hösten 2019.   

 

1.2 Konsekvenser av givna ramar och mål 
Hälsocentralerna behöver tydliga ägardirektiv som ger en större frihet att verka uti-
från sina förutsättningar. 
 
Kompetensförsörjningen tillsammans med lönebildningsfrågan är komplex då det i 
dag är konkurrens både ifrån hyrföretag, kommuner och privata vårdgivare. 
  
Utifrån Regelbok 2020 och uppföljningsbilagan finns tydliga krav på den verksamhet 
hälsocentralerna ska utföra. Utifrån den resursfördelning som finns föreslagen för 
2020 kommer det att vara en stor utmaning att klara de mål som är satta för upp- 
draget avseende tillgänglighet, vårdgaranti och de mest sjuka äldre.  
 
De anslagsfinansierade särskilda uppdragen (Ungdomsmottagningen och FBHV psy-
kologer) behöver en budget som stämmer med deras uppdrag då det idag saknas 
cirka 2,5 mnkr. 
 
 Hur fortgår arbetet med att nå en ekonomi i balans? 
 
De mått och mål som följs upp är de som Regionfullmäktige och HSN har lagt fast 
inför 2020 och de som finns uppföljningsbilagan till Regelbok 2020. Förvaltningen 
har valt ut ett antal mått i styrkortet som redovisas och följs upp månatligt, övriga 
följs per tertial och på årsbasis. 
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Förvaltningen införde 2018 en uppföljningsmodell där mål för personalresurser,  
besök och ekonomi fastställs inför varje verksamhetsår. Varje enhetschef får stöd av 
HR och ekonomi att månadsvis analysera och skapa en handlingsplan med åtgärder. 
I uppföljningsmodellen ingår också ett prognosverktyg som innebär att cheferna på 
ett överskådligt sätt ser om man klarar de uppställda målen. 
 
Alla verksamhetsområden har tagit fram handlingsplaner för att minska underskottet 
och målet är att komma i balans.  En viktig del är att minska kostnaden för hyr- 
personal är att chefer får stöd att utveckla arbetssätt, exempelvis att alla chefer ska 
delta i regionens utbildning ”Att leda i förändring”. 
 
Läkemedelskostnader ökade under 2019 analys visar att det beror på nya rekommen-
dationer för läkemedel till diabetiker, budgeten måste därför justeras inför 2020. 
 

1.3 Påverkan på andra än den egna verksamheten  
Trygg och säker hemgång vid utskrivning har haft en stor påverkan på alla vård- 
givare. Målet är att samverkan med specialistvård och kommunerna ska fortsätta att  
utvecklas positivt så att Regionens invånare inte behöver uppleva att det finns grän-
ser mellan vårdgivarna.  
 
Bristen på läkare påverkar även hälsocentralens förmåga att klara av att följa upp  
patienter efter besök/inläggning vid specialistvård 
 
Samverkan med privata vårdgivare kommer med stor sannolikhet att utvecklas  
positivt utifrån det gemensamma projektet ”DIGGA Hälsocentralen”.  
 
Livsstilsmedicin Österåsen kan med ett utvidgat uppdrag stötta övrig hälso- och sjuk-
vård att på ett aktivt och strukturerat sätt bli bättre på att arbeta förbyggande med  
levnadsvanor. 
 
Ungdomsmottagningen ska få ett förtydligat uppdrag behöver skapa ett utvecklat 
samarbete med kommunerna utifrån den intention som lades 2009. Utifrån ökad  
psykisk ohälsa är de en viktig aktör i det förebyggande arbetet. 
 

1.4 Förändringar i den inre organisationen 
 Här redogörs för förändringar, som rör den inre organisationen samt arbetssätt 

och rutiner.  
 

Den nya organisationen för Primärvården trädde i kraft i början av 2017. Syftet var 
att få en gemensam bild av uppdrag och ansvar och en tydligare struktur för styrning 
av verksamheten. En utvärdering gjordes i början av 2019 vilken visade att sam- 
verkan inom förvaltningen har utvecklats i positiv riktning. Vi behöver fortsätta  
utveckla samverkan med de fackliga organisationerna. 
 
Vid alla hälsocentraler pågår utvecklig/förändring av arbetssätt utifrån vård på rätt 
nivå. Anställning av verksamhetsutvecklare (finansierat av stimulansmedel) är en 
framgångsfaktor i utvecklingsarbetet med tillgänglighet och vård på rätt nivå. 
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Förvaltningen har en disputerad sjuksköterska med förenad anställning mot Umeå 
universitet. Under hösten 2019 finns en pilot med målsättning att starta en utbild-
nings-/akademisk hälsocentral i regionen. Beräknad kostnad 1,5 mkr.  
 
Mödravården i Ådalen med utbud i Kramfors och Sollefteå har under 2019 varit en 
gemensam verksamhet under kvinnokliniken. Syftet var att det skulle bli en tydligare 
organisation för medarbetarna och underlätta rekrytering av barnmorskor. Utvärde-
ring visar att projektet fallit väl ut och samarbetet kommer att fortsätta år 2020. 
 
Under året har det skett en utvecklad samverkan med verksamhetschef för ortopedin. 
Det har tagits fram en överenskommelse för remisshantering mellan ortopedin och 
hälsocentralerna, vilka magnetröntgen som hälsocentralerna ska göra och tydliggjort 
ansvar för sjukskrivning. Implementering pågår. 
 
 
2. Invånarperspektivet  

2.1 Inriktningsmål – Jämlik fördelning av resurser utifrån behov  
 Beskriv konsekvenser av tilldelade resursramar, i förhållande till relevanta mål i 

Regionplanen samt Hälso- och sjukvårdsnämndens balanserade styrkort.  
Intäktsfinansierad verksamhet beskrivs särskilt.  

 
Regionen svarar för sistahandsansvaret för att upprätthålla nödvändig service i gles-
bygd på de orter där egenregin inte kan bedriva verksamheten inom ramen för den 
ersättning vårdvalet ger. Detta betyder att Regionen bör kontinuerligt se över gles-
bygdsstödet samt uppmuntra till alternativa lösningar i de mest glesbefolkade områ-
dena i länet. Regelbok 2020 skapar inte förutsättningar för denna utveckling utan 
innebär att istället för att det finns en filial eller att det går att samverka under som-
maren så blir konsekvensen att förvaltningen måste föreslå att lägga ner en liten  
hälsocentral. 
 
För att nå en ekonomi i balans krävs fortsatt arbete med kostnadsanpassningar och 
intäktsökningar i förhållande till antalet listade vid hälsocentralerna. Vid egenregin 
finns 21 hälsocentraler med varierande storlek från 2100 till 18 200 listade. De flesta 
hälsocentralerna ligger i tätort, nio stycken har glesbygdstillägg. En liten hälsocentral 
har ofta stora problem att klara både ekonomi och bemanning utifrån de krav som 
ställs i regelboken. I Västra finns det två hälsocentraler och en filial på knappt 4000 
listade. De har i dagsläget stora problem att klara bemanning måndag-fredag och det 
uppdrag de har utifrån regelboken vid dessa enheter. I Regelbok 2020 begränsas möj-
lighet att göra om till en filial för att kunna behålla en del av utbudet vid orten utifrån 
detta kan förvaltningen tvingas lägga förslag på att helt stänga istället.  
 
Ersättningen för levnadsvanor har förändrats i Regelbok 2020. Vi ser svårigheter att 
hitta en god ekonomi- och verksamhetsstyrning i detta.  
 
Med de krav som finns från invånarna, uppdrag från Vårdval, lagstiftning avseende 
tillgänglighet och god vård samt krav från specialistvården är detta inte möjligt med 
den föreslagna resurstilldelningen. 
 
 
 Vilka beslut/verksamhetsförändringar kommer att vidtas för att nå målen?  



Datum 2019-10-09                  19HSN753 7 (20) 
 

 
 
Kompetens-/uppgiftsväxling med mål att vård ges på rätt nivå och använda medarbe-
tarnas kompetens på ett optimalt sätt. Uppgiftväxling till undersköterska med besöks-
ersättning är en framgångsfaktor för fortsatt uppgiftsväxling till distrikts- 
sköterska/sjuksköterska. För arbetsterapeut, kurator och psykolog måste samverkan 
mellan Hc ske för att uppnå målen. 
 
Att minska den manuella hanteringen är prioriterat. För hälsosamtal 40- 50- 60 år  
pågår ett projekt gällande kallelser och enkät för att minska administrationen, vilket 
innebär att man som invånare ska kunna besvara enkäten digitalt via E-inloggning i 
1177 inför besöket. Nästa steg blir att inom ramen för ”DIGGA Hälsocentralen” 
skapa möjlighet för ett digitalt hälsosamtal som med stor sannolikhet kommer att öka 
deltagandet. 
 
Utveckling av digital teknik pågår under projektet ”Digga Hälsocentral” som stöd till 
verksamheten för att utveckla arbetssätt. 

 
 Kan målen klaras inom givna ramar och beräknade intäkter? 
 
Målen uppnås när det gäller BVC (Barnavårdscentral) och MVC (Mödravårdscen-
tral) genom att det finns ett tydligt uppdrag och vilken bemanning det ska planeras 
för utifrån antal patienter. 
 
Hälsocentralerna klarar av att avsätta tid till läkarinsatser i kommunen. Mera tid be-
hövs om läkarna ska kunna göra vårdplaner för att undvika inläggning vid sluten 
vård vilket innebär att resurserna behöver ökas. 

  
Regelbokens alla mål kan inte klaras inom de nu givna ramarna. Beräknade intäkter 
är svårplanerade utifrån flera olika parametrar. 
 
 Vilka målkonflikter kan bli aktuella för att klara ekonomin?  

 
Tillgänglighet i telefonrådgivning och tillgången till läkarbesök är en målkonflikt då 
hälsocentralerna måste minska antalet hyrläkare och medarbetare för att anpassa sina 
kostnader och intäkter. 
 
Kontinuitet måste prioriteras till de mest sjuka äldre, vilket innebär risk för ökat 
missnöje hos övriga befolkningen som också önskar kontinuitet vid läkarbesök. 
 
Hälsosamtal kommer inte att kunna erbjudas i samma utsträckning. Det ska analyse-
ras hur mycket tid som kan avsättas utifrån den ersättning som Hälsocentralerna får i 
kronor/samtal. Ett projekt pågår för att minska den manuella hanteringen gällande  
kallelser och den enkät som ska besvaras. 
 
 Redovisa hur planering, styrning och uppföljning kommer att ske. 

 
Planering och styrning sker utifrån Förvaltningens beslutade balanserade styrkort 
som bryts ner till verksamhets- och enhetsnivå. En utvecklad uppföljningsmodell ger 
bättre beslutsunderlag och minskad administrativ tid för chef. Vid varje enhet och i 
varje verksamhetsområde finns ett månatligt ansvar för uppföljning med stöd av HR 
och ekonom, med rapportering till Primärvårdsdirektör. Vid fyra tillfällen per år görs 
en fördjupad genomgång av varje verksamhetsområde. 
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3. Medarbetarperspektivet 

3.1 Inriktningsmål – Medarbetarna är delaktiga och har en  
 bra arbetsmiljö 
 
 Beskriv konsekvenser av tilldelade resursramar, i förhållande till relevanta mål i 

Regionplanen samt Hälso- och sjukvårdsnämndens balanserade styrkort.  
Intäktsfinansierad verksamhet beskrivs särskilt. 
 

 De tilldelade resursramarna stämmer inte överens med det uppdrag som finns i Re-
gelbok 2020 och uppföljningsbilagan. Vid hälsocentralerna sker dagligen priorite-
ringar för att klara av de förväntningar och krav som finns från invånarna på besök 
och undersökningar. Detta får en negativ påverkan på arbetsmiljön för chefer och 
medarbetare. 
 
 Vilka beslut/verksamhetsförändringar kommer att vidtas för att nå målen?  

 
Förvaltningens mål är att vara en attraktiv arbetsplats med en god och utvecklande 
arbetsmiljö för chefer och medarbetare. De åtgärder förvaltningen i första hand arbe-
tar med för att nå målen är att utveckla/utbilda cheferna i sitt ledarskap så att de kän-
ner sig trygga i sina roller och i sin tur kan skapa trygga medarbetare.  
 
Kompetensförsörjning är ett ständigt pågående arbete. Det har varit en ökad rörlighet 
bland personal under 2019 både vad gäller pensionsavgångar och konkurrens med 
kommuner och privata vårdgivare. Den viktigaste faktorn är att medarbetarna och 
cheferna i förvaltningen trivs, känner stolthet och arbetsglädje. Medarbetarna och 
cheferna är de bästa ambassadörerna för rekrytering. 
 
Samverkan mellan hälsocentralerna är viktigt och i verksamhetsområdena har det ut-
vecklats i positiv riktning. Det finns även en viktig samverkan mellan verksamhets-
cheferna för hälsocentralerna där man gemensamt ser över nya uppdrag, gemen-
samma rutiner och utvecklade arbetssätt. Medarbetarnas kompetens tas tillvara  
genom olika mötesstrukturer, till exempel regelbundna möten med yrkesgrupper,  
arbetsplatsträffar, planeringsdagar och medarbetarsamtal. 
 
Regionen anordnar internutbildning och förvaltningen sprider goda exempel sinse-
mellan. Förhållningssättet är att alla idéer är värda att framföra och alla förslag ska 
undersökas för att driva utveckling med idéer från medarbetarna. Förvaltningen sat-
sar även på att kompetensutveckla sjukgymnaster/ fysioterapeuter och distriktsskö-
terskor så att de i större utsträckning kan göra första bedömningar. Detta som ett led i 
BEON-konceptet där man kompetensväxlar mellan professioner för att ge ”Bästa Ef-
fektiva OmhändertagandeNivå”. 
 
 Kan målen klaras inom givna ramar och beräknade intäkter? 
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De mål som finns i regelboken och uppföljningsbilagan går inte att klara inom givna 
ramar och beräknade intäkter.  
 
Läkarvakanserna på dagens nivå och speciellt om de fortsätter utan att minska kom-
mer vara förödande för primärvården och våra möjligheter att klara uppdraget inom 
givna ramar och beräknade intäkter. Bedömningen är att behovet av ST-läkare i all-
mänmedicin är 50 tjänster, i dagsläget finns 34. 
 
De särskilda uppdragen (1177, Föräldra- och barnhälsovårdspsykologer och Ung-
domsmottagning) måste utifrån det uppdrag de får ha en budget som stämmer över-
ens med kraven. 
 
 Vilka målkonflikter kan bli aktuella för att klara ekonomin?  

 
Vakansläget på läkarsidan över 50 procent har inte förändrats i positiv riktning under 
2019. I dagsläget är det 15 procent av hälsocentralerna som inte har behov av hyr-
läkare. Den enskilt viktigaste faktorn är att skapa en god arbetsmiljö och med dagens 
vakansläge förutsätter det tillgång på stafettläkare, vilket i sig står i konflikt med 
möjligheten att nå en ekonomi i balans.  
 
Inom den närmaste femårsperioden kommer stora pensionsavgångar att ske förutom 
av läkare även av andra yrkeskategorier, exempelvis distriktssköterskor och medi-
cinska sekreterare, vilket kan komma att skapa ytterligare bristyrkesgrupper.  
 
Primärvårdens chefer deltar i ett stort antal övergripande förändrings-/utvecklingsar-
beten i regionen. Under 2019 ansökte förvaltning ersättning för detta motsvarande 
1,5 mnkr. Orsak till detta är att i regelboken utgår endast ersättning för sjukvårdsper-
sonal. Krav att chefer deltar ställs inte på de privata vårdgivarna. 
 
Vid hälsocentralerna pågår ett intensivt arbete för att uppnå ett oberoende av hyrper-
sonal. Med egna medarbetare skapas kontinuitet för patienterna vilket bidrar till en 
tryggare vård och lägre kostnader, samt möjliggör att skapa bättre förutsättningar för 
en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.  
  
För att klara personalförsörjningen måste regionen både attrahera ny personal  
genom nyrekrytering och vara attraktivt för dem som redan arbetar i organisationen. 
Avgörande är hur väl vi lyckas jobba med helheten, alltifrån ledarskap och medarbe-
tarskap till anställningsvillkor, arbetstider och arbetsmiljö med mera. Målet är att 
skapa så bra arbetsmiljö och arbetsvillkor att medarbetare vill stanna kvar i verksam-
heten och som gör Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare för ny perso-
nal. 
 
 Redovisa hur planering, styrning och uppföljning kommer att ske. 
 
Vid varje enhet och i varje verksamhetsområde finns ett månatligt ansvar för upp-
följning av ekonomi- och bemanningsmål med stöd av HR och ekonom, med rap-
portering till Primärvårdsdirektör. Vid fyra tillfällen/år görs en fördjupad genom-
gång av varje verksamhetsområde. 
 
I medarbetarsamtal och i resultatet från chef- och medarbetarenkäten följs medarbe-
tarnas/chefernas upplevelse av sin arbetssituation upp. Förvaltning/verksamhetsom-
råde/enhet gör utifrån resultatet handlingsplaner i samverkan med medarbetare.  
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3.2 Kompetensförsörjningsplanering 
Regionens kompetensförsörjningsstrategi 2015–2020 har sin bas i den Personalpoli-
tiska Plattformen och i Regionplanen, där kompetensförsörjning lyfts fram som ett 
prioriterat område. Strategin sammanfattar regionens gemensamma arbetssätt med 
kompetensförsörjning.  
 
 Varje enhet eller motsvarande ska ha en kompetensförsörjningsplan för att 

beskriva vilka aktiviteter och åtgärder som ska genomföras både kort- och 
långsiktigt. Se bilaga 15, mall för kompetensförsörjningsplanering som sam-
manställs och inlämnas förvaltningsvis.  
 

Inom förvaltningen sker en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning genom att 
aktivt arbeta med att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgift. Vi erbjuder även 
kompetensutveckling och vidareutbildningar till befintliga medarbetare för att möta 
upp kommande behov. Vi lägger stor vikt vid ledarskapets betydelse för kompetens-
försörjningen. Att medarbetarna känner trygghet i sina roller, får utvecklas, är delakt-
iga och har tillit och förtroende för ledningen är avgörande för att såväl behålla som 
locka nya medarbetare. 
 
4. Processperspektivet    
 
4.1 Inriktningsmål – Effektiva och framgångsrika verksamheter 
 
 Beskriv konsekvenser av tilldelade resursramar, i förhållande till relevanta 

mål i Regionplanen samt Hälso- och sjukvårdsnämndens balanserade styr-
kort. Intäktsfinansierad verksamhet beskrivs särskilt 

 
De tilldelade resursramarna stämmer inte överens med det uppdrag som finns i Re-
gelbok 2020 och uppföljningsbilagan. Vid hälsocentralerna sker dagligen priorite-
ringar för att klara av de förväntningar och krav som finns från invånarna på besök 
och undersökningar. 
 
De digitala nätläkarna har inte bidragit till att skapa mindre efterfrågan på vård.  
Invånarna söker vård vid hälsocentralerna på samma sätt som tidigare, medan kost-
naderna för nätläkare ökar. Kostnad 2,5 miljoner ack augusti, trots att ersättningen 
sänktes med 50 procent för digitala kontakter år 2017.  Det innebär att det har varit 
många fler kontakter 2019. 

 
 Vilka beslut/verksamhetsförändringar kommer att vidtas för att nå målen?  

 
Fortsatt kompetensväxling med mål att vård ges på rätt nivå så att medarbetarnas 
kompetens används på ett optimalt sätt.  
 
Att öka antalet ST-läkare är högt prioriterat. Konsekvensen med dagens ersättnings-
system är att det påverkar ekonomin negativt på grund av att kostnaderna belastar 
hälsocentralerna även under randning. 
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Framtida kompetensförsörjning innebär att primärvården måsta satsa tydligare på 
forskning och utveckling. Starten av en akademisk hälsocentral ligger i tiden för att 
vara en attraktiv arbetsgivare, kostnadsberäkningen är 1,5 mkr. 
 
Prioritering av kompetensutveckling i klinisk bedömning är en viktig åtgärd för att 
kunna möta vårdgarantins krav. Detta görs som en uppdragsutbildning för sjukskö-
terskor/distriktsköterskor via Umeå universitet till en kostnad av 100 tkr. 
 
En framgångsfaktor för patientsäkerhet och kostnadseffektivitet är att minska det ma-
nuella administrativa arbetet för chefer och medarbetare.  
 
Förvaltningen har väntat i flera år på införandet av Primärvårdskvalité och ser fram 
emot att det sker skyndsamt för arbetet med kvalitetsutveckling. 
 
Digital utveckling kommer att ske på ett aktivt och strukturerat sätt under tre år i pro-
jektet ”DIGGA Hälsocentralen”. Projektledare och verksamhetsutvecklare har i upp-
drag att inventera hur det ser ut i Regionen samt bedriva omvärldsspaning. Samar-
betet med Premicare och MIUN (Mittuniversitet) samt specialistvården skapar en 
möjlig väg mot framtidens hälso- och sjukvård. 
 
Positivt för utvecklingen är de ökade möjligheter som It, e-Hälsa och Vård på distans 
ger för att öka möjligheterna att snabbt få kunskapsstöd. Det ger invånarna ökad del-
aktighet i sin egen vård och förbättrar samverkan mellan primärvård, specialistvård 
och kommunal hälso- och sjukvård. Dessutom underlättas tillgången på vårdkompe-
tens i glesbygd.  Här kommer med stor sannolikhet projekt ”DIGGA Hälsocentralen” 
att få en avgörande betydelse för den digitala utvecklingen. 
 
Verksamhetsutvecklare kommer att behövas i det fortsatta förändringsarbetet som 
stöd till cheferna, idag finansieras det med stimulansmedel.  
 
 Kan målen klaras inom givna ramar och beräknade intäkter? 
 
ST-läkare borde finansieras centralt för att hälsocentralerna ska nå målet med att öka 
antalet ST-tjänster och uppnå målen med kompetensförsörjning. 
 
De stimulansmedel (professionsmiljarden/personalmiljarden) som tilldelats förval-
ningen har bland annat möjliggjort anställning av två och en halv verksamhets- 
utvecklare. Betald vidareutbildning till distriktssköterska för fyra sjuksköterskor har 
även varit möjligt. Tyvärr fanns inte medel för att kunna erbjuda en ny omgång hös-
ten 2019. 
 
Det finns ett antal hälsocentraler som är oberoende av hyrläkare exempelvis Hälso-
centralen Själevad som har gamla lokaler och låg hyra. Trots detta har de svårt att 
uppnå målen med de ekonomiska resurser som är tilldelade. 
 
Förändrat vårdprogram för screening av HPV-virus på kvinnor 30-70 år. Ökad prov-
tagning innebär ny personalresurs motsvarande 1,25-1,5 årsarbetare vid Mödravår-
den och ökad kostnad för provtagning. 

I Örnsköldsvik finns en pilot för familjecentral på distans med koppling mot Hälso-
centralen Ankaret. Projektmedel har beviljats för att bedriva verksamhet i två år.  
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Ansökan är inlämnad om förlängning med fyra månader till 20-12-31 för att genom-
föra en bra utvärdering. 
 
1177 har utvecklat samverkan i norra regionen, med gemensam kö alla nätter och 
alla onsdagar. Sjuksköterskorna är övervägande positivt inställda både till hur sam-
verkan har påverkat den egna arbetssituationen och hur tjänsten i sig har påverkats. 
Dessutom förväntas samverkan förbättra arbetssituationen framöver.   
 
Verksamhetschef vid Livsstilsmedicin Österåsens har tagit fram en handlingsplan för 
ett utvidgat uppdrag enligt underlag från politiken. Dialog har genomförts med med-
arbetarna utifrån vad som görs idag och tagit fram förslag inför framtiden. I investe-
ringsbudgeten (se bil. 10 a) finns det en ansökan om att renovera bassängen. 
 
 Vilka målkonflikter kan bli aktuella för att klara ekonomin?  

 
Tillgänglighet 
Hälsocentralerna har i uppdrag att klara telefontillgängligheten och erbjuda första be-
dömningar på rätt vårdnivå. Den nya vårdgarantin med nybesök <3 dagar till alla  
legitimerade yrkesgrupper kommer att bli en stor utmaning. Samtidigt är detta en 
möjlighet att använda kompetensen hos medarbetarna på ett optimalt sätt. 
 
Kontinuitet 
Kontinuiteten kommer att påverkas eftersom hälsocentralerna måste anpassa antalet 
hyrpersonal utifrån antal listade och sina intäkter. 
 
Kvalitetsmål  
Kvalitetsmålen enligt uppföljningsbilagan har beskrivits under invånarperspektivet. 
 
 Redovisa hur planering, styrning och uppföljning kommer att ske. 

 
Planering och styrning sker utifrån förvaltningens beslutade balanserade styrkort som 
ska brytas ner till verksamhets- och enhetsnivå. För hälsocentralerna styr även regel-
boken och uppföljningsbilagan. En utvecklad uppföljningsmodell som ska minska 
administrativ tid för chef har under året utvecklats. Vid varje enhet och i varje verk-
samhetsområde finns ett månatligt ansvar för uppföljning med stöd av HR och eko-
nom, med rapportering till Primärvårdsdirektör. Vid tre tillfällen/år görs en fördjupad 
genomgång av varje verksamhetsområde. 
 
 
4.2 Systemförvaltning 

 
 Beskriv konsekvenser av tilldelade resursramar, i förhållande till relevanta 

mål i förvaltningsplaner.  
 

Övergripande kostnader i regionen ökar mer än de resurser som tilldelas på vårdens 
bekostnad. Exempelvis administrativa system som Officepaketet, vilket inte är nöd-
vändigt i sin helhet för medarbetare i vården. 
 
 Kan målen klaras inom givna ramar och beräknade intäkter per förvaltnings-

plan? 
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Regionens interna kostnader och överenskommelser behöver anpassas utifrån vård-
förvaltningarnas ekonomiska situation. Regionen bör se över fördelningseffekterna 
mellan olika förvaltningar. 
 
 Vilka målkonflikter kan bli aktuella för att klara ekonomin?  

 
Rutiner för avrop för hyrpersonal håller på att ses över för att optimera processen och 
bromsa kostnadsökningen. 
 
Rutinerna för att säga upp basarbetsplatser, skrivare och applikationer fungerar inte 
optimalt. Ett arbete pågår för att förbättra rutinerna och minska våra kostnader.  
 
 
4.3  Projekt 
Årsvis planering av kommande projekt sker i samband med att budget beslutas. Den 
årsvisa planeringen ger ett underlag för det löpande arbetet. Med löpande arbete av-
ses att följa upp pågående projekt och planera in projekt som ska starta.  
 
Innan ett projekt startar ska följande aktiviteter vara säkrade med stöd av projektkon-
toret; att behovsanalys är genomförd, att finansiering finns samt att resurser för even-
tuell upphandling och genomförande är beräknade och säkrade, att beställare och 
projektledare är utsedda och säkrade, att styrgrupp är utsedd och bemannad med del-
tagare från berörda verksamheter. En budget ska upprättas och utarbetas. 
 
Projekt som ska listas i bilaga 17 är projekt som ska följas och stödjas av projektkon-
toret och rapporteras genom projektportföljen. Projektportföljen ska stödja projekt 
som är i behov av samordning inom och mellan förvaltningar, exempelvis projekt för 
digitalisering och projekt som involverar flera olika resurser och kompetenser. Pro-
jekt som redan finns i projektportföljen behöver inte listas. Behov och aktiviteter som 
ska genomföras inom systemförvaltningen ska adresseras till berörda systemförvalt-
ningsobjekt. 
 
 
5. Ekonomiperspektivet 

5.1  Inriktningsmål – En ekonomi i balans över tid 
 
 Beskriv konsekvenser av tilldelade resursramar, i förhållande till relevanta 

mål i Regionplanen samt nämndens styrkort. Intäktsfinansierad verksamhet 
beskrivs särskilt.  
 
 Vilka beslut/verksamhetsförändringar kommer att vidtas för att nå  

målen?  
 Kan målen klaras inom givna ramar och beräknade intäkter? 
 Vilka målkonflikter kan bli aktuella för att klara ekonomin?  
 Redovisa hur planering, styrning och uppföljning kommer att ske. 

 
Regiondrivna hälsocentraler ska ses som en helhet där alla tillsammans ska uppnå en 
ekonomi i balans. 
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Kostnadskontroll 
Den totala kostnadsutvecklingen får högst uppgå till 3,0 procent under varje år i 
planperioden. Detta gäller även personalkostnadsutvecklingen. Personalkostnads- 
utrymmet ska täcka effekter av löneavtal, eventuella volymökningar, vårdtjänsteköp 
från bemanningsföretag samt alla i övrigt förekommande personalkostnadspåver-
kande åtgärder.  
 
Tjänsteköp från bemanningsföretag avseende inhyrd personal ska budgeteras. 
Kostnaderna för inhyrd personal matchas mot beräknade vakanser inom verksamhet-
erna. Beräknade vakanser inarbetas i personalbudgeten i Raindance. Schablonmäss-
igt bör kostnader för inhyrd personal tas upp med dubbla beloppet jämfört med va-
kanserna. 
 
Förvaltningen har i samverkan med regionens jurist utarbetat rutiner för avrop av 
hyrpersonal. Målet med detta är att bromsa kostnadsutvecklingen. 

         
Köpt och såld vård redovisas i bilaga 10a och kommenteras. Orsaker till väsentliga 
förändringar förklaras och relateras i förhållande till den egna verksamheten. 
 
 I övrigt kommenteras kostnadsutvecklingen där problem kan väntas uppstå och 

vilka möjligheter som finns samt de åtgärder som planeras för att klara proble-
men. 
 

Kostnadsanpassning 
 
 Intäktsfinansierad verksamhet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 

minska kostnaderna för kunden samt hur de besparingar som ska åtgärdas i form 
av begränsade prisjusteringar genomförs. 
 
Se beskrivning under respektive perspektiv i text ovan. 
 

 Övrig verksamhet ska redovisa och kommentera arbetet med att inrymma verk-
samheten i det ekonomiska utrymmet i form av regionbidrag eller ersättningar 
för prestation samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits och/eller planeras för 
att minska verksamhetens kostnader. 

Förvaltningen består av hälsocentraler som är intäktsfinansierade, Livsstilsmedicin 
Österåsen och de övriga särskilda uppdragen, Ungdomsmottagningen, 1177, För-
äldra- och barnhälsovårdspsykologer. I dagsläget ingår särskilda uppdrag i intäkterna 
från Vårdval. Då deras uppdrag omfattar hela regionen inklusive privata vårdgivare, 
bör ersättningen ändras till att vara ett regionbidrag.  

Avgörande faktorer inför år 2020: 
• Momsförändring från och med 19-07-01 gällande hyrpersonal innebär en 

minskad intäkt under 2020 på cirka sex mnkr. 
• Nya rekommendationer för diabetesläkemedel innebär ökade kostnader med 

tre mnkr. 
• Invånarnas ökade nyttjande av nätläkare innebär kostnadsökning med minst 

fem mnkr. 
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• Förändrat vårdprogram för screening av HPV-virus på kvinnor 30–70 år. 
• Ökad provtagning innebär ny personalresurs motsvarande 1,25–1,5 årsarbe-

tare vid Mödravården och ökad kostnad för provtagning. 
• Oförändrade resurser för ökade krav gällande psykisk ohälsa. 
• Ungdomsmottagningen behöver ett förtydligat uppdrag med rätt budget. Uti-

från nationella rekommendationer samt ett utvecklat samarbete med kommu-
nerna behöver en resursförstärkning ske. 

• FBHV psykologer behöver ett förtydligat uppdrag med rätt budget. 
• På grund av brist på allmänspecialister ses verksamheten för primärvårdsjou-

ren över med syfte att använda resurserna dagtid vid hälsocentralerna. 
• Förutsättningarna för glesbygdstillägg behöver ses över på grund av att da-

gens system begränsar möjligheterna till verksamhetsanpassning. 
• Sommarsamverkan mellan hälsocentraler är nödvändig för patientsäkerheten, 

tillgänglighet och medarbetarnas arbetsmiljö för att möjliggöra semesteruttag. 
Innebär även minskade kostnader för hyrpersonal. 

• Förvaltningen önskar att beslut om stimulansmedel tas i god tid, så att ut-
veckling i verksamheten kan ske för till exempel kompetensutveckling. 

• Förändrat arbetssätt och ersättningsmodell avseende levnadsvanor försvårar 
ekonomistyrningen inom förvaltningen. 

Vi föreslår att förvaltningen beviljas medel, att beslut tas för ovanstående och att er-
sättningsmodeller ses över under 2020. 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med vald modell för ledning och styrning 
där uppföljning är en viktig faktor. I arbetet med detta finns fokus på minskad admi-
nistration. 

Kostnadseffektivitet 
Med kostnadseffektivitet menas att regionen använder sina resurser så att insatta me-
del ger största möjliga utbyte.  
 
 Redovisa vilka åtgärder som genomförs för att öka kostnadseffektiviteten. 
 Redovisa åtgärder som vidtas för att förbättra produktiviteten i form av kost-

nad per producerad tjänst/produkt. Priset per producerad enhet ska visa på 
produktivitetsförbättringar, d.v.s. kostnadsökningen per styck får inte över-
skrida den årliga inflationsnivå som anges i dessa budgetanvisningar. 

 Beskriv hur utvecklingen av ersättningssystemen inom Vårdval Västernorr-
land och tandvården påverkar verksamheterna i deras ekonomi 

 
Utifrån nyheter i regelbok 2020 har hälsocentralernas intäkter inte justerats för: 

• Psykisk ohälsa alla åldrar 
• Cancerrehabilitering 

Förändrad ersättning för: 
• Levnadsvanor 

 
Förvaltningen arbetar dock fortsättningsvis med att uppnå målen inom samtliga om-
råden. 
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5.2 Resultatbudget, miljoner kronor 
För den Regiondrivna Primärvården och Folktandvården gäller ersättningar från 
vårdvalssystemet respektive olika tandvårdsersättningar. För övriga enheter, Folk-
hälsoverksamheten och Österåsens hälsohem, ska kostnaderna balanseras genom att 
interna regionbidrag budgeteras och fördelas med utgångspunkt i den totala resurs-
tilldelningen för respektive förvaltning. 
 
 

Belopp i mnkr Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

      
Verksamhetens intäkter 914 951 961 989 1 019 
Verksamhetens kostnader -964 -1 000 -982 -1 011 -1 041 
Avskrivningar -1 -0 -1 -1 -1 
Verksamhetens nettokostnader -51 -51 -22 -23 -23 
Regionbidrag 21 22 22 23 23 
Verksamhetens resultat -30 -29    
Finansiella intäkter      
Finansiella kostnader      
Resultat efter finansiella poster -30 -29 0 0 0 
Årets resultat -30 -29 0 0 0 

 
Vid inlämnande av budget 2020 uppskattas den budgeterade obalansen till cirka 30 
mnkr. Förvaltningens arbete kommer att fortsätta under hösten 2019. Tills vidare 
hanteras balansen budgetmässigt som ej realiserade kostnadsreduceringar. 
Huvuddelen av åtgärderna i planen syftar till att sänka kostnader för både egen perso-
nal och kostnader för hyrpersonal. Primärvårdsförvaltningen lämnar in en budget för 
2020 efter givna förutsättningar med komplettering av handlingsplan, se tabell ne-
dan. Med erfarenhet av 2019 års kostnadsutveckling ser vi en del yttre faktorer som 
kommer att bli stora utmaningar för att klara en ekonomi i balans. Förvaltningens 
valda uppföljningsmodell av målen i styrkortet och de egna valda resurs-, besöks och 
ekonomimål fortsätter under 2020. Uppföljningsmodellen är ett verktyg att styra, 
följa upp och fatta nya beslut för att nå en ekonomi i balans.  
 
Handlingsplan 2020–2022 för Primärvårdsförvaltningen inklusive Livsstilmedi-
cin Österåsen 

Behovet av nya resurser/ kostnadsminskningar för 2020 är 30 – 40 mnkr. För att 
klara en ekonomi i balans 2020 så startar åtgärderna redan 2019 där det är möjligt. 
Förvaltningen fortsätter att arbeta med målområden kompetensförsörjning, vård på 
rätt nivå och glesbygd. 
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1). Förslag till förändrad organisation innebär minskad intäkt avseende  
    glesbygdsstöd vilket påverkar förvaltningens ekonomi negativt men det är  
    en positiv ekonomisk effekt för regionen 
 
Förutom ovanstående handlingsplan där förvaltningen idag klarar av att anpassa för-
valtningens resultat -40 mnkr under planperioden med åtgärder som är beräknade till 
27 mnkr, så måste ytterligare åtgärder vidtas.   
 
För att klara en ekonomi i balans ser förvaltningen att anpassning av Regelboken vad 
gäller utbud och hälso- och sjukvård i glesbygd behöver utredas. Kan inte målen nås 
vid våra hälsocentraler så måste en åtgärd bli att stänga hälsocentraler med stora un-
derskott. 

 

5.3 Resursfördelning 
 Här redovisas hur olika resurser i form av anslag fördelas med utgångspunkt 

i befolkningens behov av olika insatser inom de olika delverksamheterna.  
 För intäktsfinansierad verksamhet beskrivs hur resurserna fördelas efter be-

räknad efterfrågan.  
 För verksamhet inom vårdvalet beskrivs hur medel fördelas på olika verk-

samhetsområden. Omfattningen av särskilda uppdrag och tilläggsuppdrag 
ska redovisas. 
 

Regelboken för 2020 för vårdval Region Västernorrland styr resursfördelningen 
inom förvaltningens hälsocentraler. För de särskilda uppdragen ska budget mot-
svara uppdraget. Ersättningen till särskilda uppdrag är minskat utan förändring av 
uppdrag. 
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5.4 Investeringar  
Investeringar ska granskas systematiskt mot behov och långsiktigt värde kontra drift-
kostnadsökning. Byggprojekten prioriteras efter angelägenhets- och nyttograd.  
 
 Ny- och återanskaffning av inventarier med mera anges på bilaga 10a och 

specificeras på bilaga 10b. Underlag för förvaltningarnas investeringsförslag 
tas upp i äskandedatabasen Eskil. 

 
Investeringarna uppgår till 1,3 mnkr och avskrivningsutrymmet till 0,7 mnkr. Inve-
steringar år 2020–2022 bifogas i bilaga 10. 
Underhållet av lokalerna är eftersatta och förvaltningen utreder behovet av framti-
dens lokaler med fokus på Nära Vård.  
 
 
6. Intern kontroll – övergripande riskanalys 
 

 Kommentera de största riskerna som identifierats i riskanalysen.  
 
Kompetensförsörjning och tillgänglighet utifrån vårdgarantin är våra största risker, (se 
bilaga 16). 
 
7. Utblick mot kommande år 
 
 Här kommenteras kortfattat hur utvecklingen 2021–2022 bedöms med avse-

ende på de fyra perspektiven. Verksamhets- och personalförändringar ska 
vara kopplade till det ekonomiska utrymmets utveckling. Verksamhetsföränd-
ringar beskrivs på verksamhetsområdesnivå. För Specialistvården beskrivs 
förändringarna på verksamhetsområdesnivå per ramområde, dvs. somatik 
och psykiatri. 
 

Den största utmaningen är befolkningsutvecklingen i regionen framför allt i glesbygd 
men även de förväntningar som ställs på primärvården både från specialistvård och 
kommunerna. För att klara uppdraget enligt regelbok 2020 och dess förväntningar så 
krävs utökade resurser. Våra mest sjuka äldre ökar i antal och de som vårdas på sär-
skilda boenden och hemsjukvård har allt mer komplexa behov av sjukvård. 
 
En utvecklad akademisk miljö omfattar fysiska utbildningsmiljöer för utbildning och 
medicinsk simulering. En sådan miljö kan utgöra en stark attraktionskraft för såväl 
anställda som potentiella framtida medarbetare, där möjligheter till reflektion, nyfi-
kenhet skapas som en naturlig del i vardagen. Ett projekt är påbörjat vid Hälsocen-
tralen Domsjö under 2019.  
 
I arbetet med den psykiska ohälsan är ungdomsmottagningarna en viktig aktör utifrån 
deras naturliga samverkan med skolhälsovården. 
 
Ledarskapet är en nyckelfaktor i sammanhanget. Ledarskapet måste handla om att 
finna kopplingen mellan individ och arbetsmiljö, att få alla att bidra till en gemensam 
helhet och känna sig stolta. Att skapa spännig är samma sak som att skapa lärande 
och utveckling. Därför måste vi satsa på de som är beredda att ta på sig en ledarroll. 
   





Bilaga 10 a

Ekonomisk redovisning, hälso- och sjukvård (tusental kronor)
Förvaltning: Regiondrivna Hälsocentraler

Utfall 2018 Budget 2019

Delområde Netto Netto
Intäkter   

(+)
Kostnader 

(-) *) Netto
Intäkter   

(+)
Kostnader (-

) *) Netto
Intäkter   

(+)
Kostnader (-

) *) Netto
Allmänläkarvård 1) -170 536 -143 811 138 984 -269 404 -130 420 142 969 -277 444 -134 475 147 260 -285 766 -138 506
Sjuksköterskevård 2) -59 894 -27 321 15 034 -102 771 -87 737 15 485 -105 856 -90 371 15 948 -109 032 -93 084
Mödra- och barnhälsovård 3) -18 701 -38 290 34 239 -71 939 -37 700 35 265 -74 087 -38 822 36 325 -76 312 -39 987
Sjukgymnastik o arbetsterapi 4) -10 066 -39 074 11 996 -46 115 -34 119 12 357 -47 495 -35 138 12 726 -48 923 -36 197
Läkemedel, hjälpmedel mm 5) -195 001 -204 188 32 343 -234 680 -202 337 33 313 -241 708 -208 395 34 312 -248 969 -214 657
Summa vård -454 197 -452 684 232 596 -724 909 -492 313 239 389 -746 590 -507 201 246 571 -769 002 -522 431
Medicinsk service 6) 7 775 6 423 7 852 -1 789 6 063 8 087 -1 841 6 246 8 328 -1 897 6 431
Övrig vård eller service 7) -183 426 -177 113 64 773 -255 978 -191 205 66 712 -263 532 -196 820 68 722 -271 440 -202 718
Summa service -175 651 -170 690 72 625 -257 767 -185 142 74 799 -265 373 -190 574 77 050 -273 337 -196 287

VERKSAMHET TOTALT -629 848 -623 374 305 221 -982 676 -677 455 314 188 -1 011 963 -697 775 323 621 -1 042 339 -718 718

Finansiella poster
Finansiella intäkter/kostnader 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primärvårdersättning 9) 600 073 623 374 677 455 0 677 455 697 775 0 697 775 718 718 0 718 718
RESULTAT 10) -29 775 0 0 0 0

Likviditetspåverkan
Avskrivningar (ingår i 
verksamhetens kostnader) -576 -510 -751 -751 -771 -771 -797 -797
Investeringar -1 148 -1 300 -1 300 -1 300 -1 339 -1 339 -1 379 -1 379
Diff (investering-avskrivning) -572 -790 -549 -568 -582
*) Inklusive kapitaltjänstkostnader 1) Dvo 010, 050 5) Dvo 430, 090 9)   Dvo 996 Endast ie-kod 2 här
Anm. Kostnader och intäkter anges avseende I/E-kod 0-3 2) Dvo 015 6)  Dvo 091 10) Dvo 999

3) Dvo 020-025 7)  Övriga Dvo
4) Dvo 030 8)  Dvo 992

Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022





Bilaga 10 b

Sammanställning av planerade investeringar (1.000-tal kr)
Förvaltning:  Regiondrivna Hälsocentraler

Proj.nr Benämning
Utgift 

t o m 2018
Prognos 

2019
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022

Summa 
utgift 

t o m 2022

Primärvård

Vht vid 
hälsocentraler 
och särskilda 
uppdrag

Medicinsk teknisk 
utrutning: 857 1 025 1 025 1 056 1 088 5 051
Diskinfektorer
Gåband
Ögonmikroskåp
m.m

Vht vid 
Livsstilmedicin 
Österåsen

Handikappsängar 
m.m 291 275 275 283 292 1 416

Diverse/ospecificerat

TOTALT FÖRVALTNING 1 300 1 300 1 339 1 380

Bilaga 10 b Investeringar 2020 Primärvården/Bil 10b HC‐LVn 



Ekonomiska nyckeltal

Regiondrivna Hälsocentraler

Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäktsfinansieringsgrad, % 1) 94% 98% 100% 100% 100%
Återinvesteringsgrad, % 2) 155% 243% 136% 137% 136%
Primärvårdsers, kr per listade inv 3) 4 656 kr 4 753 kr 5 077 kr 5 243 kr 5 400 kr
Andel listade invånare, % 4) 63% 63% 63% 63% 63%

1) Beräkning: Verksamhetens intäkter (kkl 3) dividerat med verksamhetens kostnader (kkl 4-7 samt 85).
2) Beräkning: Nettoinvesteringarna dividerat med avskrivningarna (kgr 79).
3) Beräkning: Primärvårdsersättning respektive år dividerat med antalet listade invånare.
4) Andel listade invånare resp. år dividerat med antal invånare i länet.

Bilaga 11 Nyckeltal 2020 Primärvården/Bil 11 HC‐LVn 



Bilaga 11

Bilaga 11 Nyckeltal 2020 Primärvården/Bil 11 HC‐LVn 



Bilaga 11

Ekonomiska nyckeltal

Österåsens hälsohem

Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Intäktsfinansieringsgrad, % 1) 26% 27% 29% 29% 29%
Återinvesteringsgrad, % 2) 1386% 309% 327% 329% 328%
Regionbidrag, kronor per invånare 3) 86 kr 89 kr 89 kr 92 kr 95 kr

1) Beräkning: Verksamhetens intäkter (kkl 3) dividerat med verksamhetens kostnader (kkl 4-7 samt 85).
2) Beräkning: Nettoinvesteringarna dividerat med avskrivningarna (kgr 79).
3) Beräkning: Regionbidraget respektive år dividerat med antalet invånare i förvaltningsområdet.

Bilaga 11 Nyckeltal 2020 Primärvården/Bil 11 Ö‐ÅS



        Bilaga 15

Åtgärd/aktivitet

Distriktssköterska vub

Diabetesutbildning 15 hp

Klinisk bedömning 7,5 hp

BEON ‐arbete

ST‐utbildning läkare

Kompetensförsörjningsplanering 2020 ‐ 2024

Kompetensförsörjningsplanen är verksamhetens underlag för att åtgärda att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. 
Kompetens definieras i Regionen som förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdighet.           
Följande innebörd ligger bakom orden:
Förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter
Vilja = attityd, engagemang, mod och ansvar
Kunskap = fakta och metoder – att veta 
Färdighet = kunna utföra i praktiken

Verksamhetens uppdrag 

Ange verksamhetens uppdrag

Primärvårdens uppdrag är att med hög kvalitet och på lika villkor tillhandahålla en hälso‐ och sjukvård utan 

avgränsning  vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper och som inte kräver sjukhusens särskilda kompetens 

eller omfattas av den kommunala hälso‐ och sjukvården.

Ange verksamhetens mål för året

Primärvårdens målbild

Primärvården ger en god, säker och tillgänglig hälso‐ och sjukvård till patienterna. Verksamhetens organisation är 

tydlig för medarbetarna och invånarna samt långsiktigt hållbar. Vi möter dagens krav och framtidens 

förväntningar på hälso‐ och sjukvården med utveckling, effektivare arbetssätt och samverkan.

Uppföljning och utvärdering av tidigare plan

Pågående

32 platser pågående Behov av utökning av antal ST

Förvaltning: Primärvården Västernorrland

Genomförd

Start V39 2019 

UtvärderingResultat av åtgärd/aktivitet

Pågående 4 klara ht 18, 4 klara ht 19



Yrkeskompetens inkl. 

specialistkomp

Totalt 

antal 

tjänster 

enligt 

personal‐

budgeten 

Den 

faktiska 

bemann 

ingen idag 

(2019)

Tot 

behov

2020

Tot 

behov

2021

Tot 

behov

2022

Tot behov

2023

Tot 

behov

2024

Ev 

kommen

tarer

Specialist i allmänmedicin 95 47 95 95 95 95 95

ST‐läkare 0 32 40 40 40 40 40

Distrikts/sjuksköterska 180 180 175 175 175 175 175

Undersköterska 35 35 40 40 40 40 40

Barnmorska 30 30 30 30 30 30 30

Medicinsk sekreterare 69 69 63 63 63 63 63

Fysioterapeut 43 45 45 45 45 45 45

Arbetsterapeut 4 3 3 3 3 3 3

Psykolog 20 25 25 25 25 25 25

Kurator 23 25 25 25 25 25 25

Enhetschef 22 22 22 22 22 22 22

Vilka utmaningar och förändringar ser du inom sjukvården och samhället eller yrkesgrupperna som kan påverka 

din verksamhet? Beskriv utmaningarna som påverkar kompetensförsörjningen. Koppla det till verksamhetens 

uppdrag och mål.

Lägg in antal befintlig yrkeskategori ni har idag (år 2019), enligt personalbudgeten, fyll därefter även i vilket 

faktiskt totalt behov ni ser nuvarande och kommande år (avrunda till närmaste heltal). Omvärldsanalysera, hur 

kommer framtidens vård att se ut, möjliga kompetensväxlingar inom verksamheten och hur kommer 

digitaliseringen att påverka behovet av kompetens framåt. Ange även om ni ser behov av en ny yrkeskategori.

Ett långsiktigt och strategiskt arbete från ledningen med implementering till enheterna krävs för att bli en 

attraktiv arbetsgivare. För att rekrytera och behålla medarbetare arbetas med att ge nya medarbetare en tydlig 

introduktion, erbjuda mentorskap och kompetensutveckling. Att tydliggöra Primärvårdens uppdrag och arbeta 

med att stärka Primärvårdens varumärke är viktigt  då "Våra medarbetare är bästa ambassadörer för 

rekrytering."  För att möta kommande utmaningar fortsätter arbetet med kompetensväxling så att rätt 

kompetens utför rätt arbetsuppgift och att ha rätt kompetens till vårdbehovet. Att ställa om och följa med i den 

förändring av arbetsuppgifternas utförande som digitaliseringen medför. Att skapa kollegial samverkan både 

externt och internt. Medarbetare som slutar följs upp med avslutningssamtal/enkät.

Utmaningar och förändringar

En allt högre personalrörlighet  på grund av pensionsavgångar och konkurrens med privata och kommunala 

vårdgivare är en stor utmaning. Kompetensförsörjningen tillsammans med lönebildningsfrågan är komplex.  Den 

nya vårdgarantin som infördes 190101 ställer nya krav på ledning och styrning samt ett utvecklat arbetssätt för 

alla medarbetare vid hälsocentralerna. Vårdgarantin stödjer Regionens målbild, att vård ska ges på rätt nivå och 

att vi använder medarbetarnas kompetens på ett optimalt sätt.  Framtidens hälso‐ och sjukvård med FVIS 

(framtidens vård‐ och informations‐stöd) kommer dessutom att kräva ett förändrat arbetssätt utifrån 

personcentrering.

Vad kan göras för att bättre möta kommande utmaningar och förändringar?

Vilka utmaningar och förändringar står vi inför nu och de närmsta åren?



Verksamhetschef 8 8 8 8 8 8 8

Pensionsavgångar per 

yrkeskategori

År 

2020

År 

2021

År 

2022

År 

2023

År 

2024

Familjeläkare 7 2 2

Distriktssköterska 12 9 8 2 3

Sjuksköterska 4 1 2

Barnmorska 2 1

Undersköterska 5 3 1 2

Medicinsk sekreterare 3 2 8 4 1

Adm/kanslist 4

Arbetsterapeut 2

Fysioterapeut 4 1 2

Psykolog 2

Kurator 1 1 1

Dietist 1

Kock 1 1

Enhetschef 1 2 1 1

Verksamhetschef 1 1

Antal potentiella framtida 

ledare inom verksamheten

3 medarbetare 

Åtgärd/aktivitet Tidplan Ansvarig
Ev 

kostnad

Hospitering EC

BEON/Kompetensväxling EC

Pensionsavgångar inom 5 år
Översyn av pensionsavgångar hjälper dig att i god tid rekrytera för att möta framtida kompetensbehov eller för 

att säkerställa kompetensöverföring från befintlig personal till ny. Riktvärde, antal som når 65 års ålder.

Successionsplanering 

Handlingsplan och aktiviteter

Vilka åtgärder/aktiviteter behöver ni genomföra för att nå era mål inom verksamheten när det gäller 

kompetensförsörjning? Ovan analys ligger till grund för er handlingsplan. Andra mål, planer och aktiviteter kan 

gå in i nedan handlingsplan, ex handlingsplan oberoende eller medarbetarenkät.

Kompetensutvecklingsinsatser

Genomgå RVNs program "Att leda andra utan att vara chef"

Hur många potentiella ledare inom RVN ser du inom verksamheten? Vilka kompetensutvecklingsinsatser behövs 

för att detta ska bli möjligt? Denna dialog förs även under medarbetarsamtalet.

Avstämningsdatum

Goda exempel sprids

Förväntad effekt

Nyttja resurer rätt



Ta emot Läkarassistenter jun‐20 EC

Utökning antal ST‐platser VC

Temadag rekrytering vår 2020 VC

Kompetensförsörjning,  

punkt på ledningsmöten
VC

Djupare ledarutvecklings‐ Förbereda chefer/ledare genom att redan initialt vara bra rustade för uppdraget.

program ev högsk.poäng

RVN övergripande struktur

för läkarförsörjning

Fler allmän specialister

Övrigt

Åtgärd/aktivitet

Ser du behov av åtgärder/aktiviteter på förvaltnings‐ eller regionövergripande nivå när det gäller 

kompetensförsörjningen?

Medskick till förvaltnings‐ eller regionövergripande nivå

Helhetsperspektiv på läkarförsörjning i RVN

Kunskaper inom utlandsrekrytering för alla yrkesgrupper

Locka nya medarb



Intern kontroll ‐ Riskanalys inför 2020 Förvaltning: Hälsocentralerna Bilaga 16

Effek 

tivitet

Påver   

kan

Sanno 

likhet
Röd Röd Röd
Gul Gul Gul
Grön Grön Grön

1 Bemanning Läkare, hög 
vakansgrad

Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

Uppdraget 
i regelbok 
2020

Gul Gul Gul Tydliggöra upp 
draget fler ST-
läkare

Pvdir pågår

2 "- Distriktssk,Sj
uksköterska 
rekretyrings 
problem

Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

Uppdraget 
i regelbok 
2020

Gul Röd Gul Tydliggöra och 
utveckla 
uppdraget

Pvdir pågår

3 "- Psykologer, 
rekretyrings 
problem

Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

Uppdraget 
i regelbok 
2020

Gul Gul Gul Tydliggöra och 
utveckla 
uppdraget

Pvdir pågår

4 Tillgänglighet Telefon 
rådgivning

Verksam
het

ja ja ja ja ja Prioritering 
att 
bemanna    
i teleQ

Uppdraget 
i regelbok 
2020

Gul Röd Gul Webb bokning VO-
chef

pågår

5 "- Nybesök till 
legitimerade 
vårdgivare 
inom 3 dagar

Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

Uppdraget 
i regelbok 
2020

Röd Röd Röd BEON VO-
chef

pågår

6 Bemanning Barnmorskor Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

Uppdraget 
i regelbok 
2021

Gul Gul Gul Påverka 
mittuniversitetet, 
starta utbildning

7 Bemanning Sjukgymnast
er (VO 
Ådalen,

Verksam
het

ja ja ja ja ja Rekrytering
arbetsmiljö

0 Gul Gul Gul Utveckla 
uppdraget se 
över villkor

Pvdir pågår

8

9

10

Åtgärd Ansv. StatusSäker  

het 

patient, 

invånar

e

Förtro 

ende, 

rykte

Med 

arbe 

tare

Hus    

håll 

ning

resur 

ser 

Befintliga    

åtgärder

Styrande    

dokument

Riskidentitet Huvudpåverkan på Hanteringen idag Riskvärdering Handlingsplan
Nr Benämning Beskrivning Kate     

gori
Process

effekt‐

ivitet



Proj 2020‐2022 Förvaltning: Primärvård Bilaga 17

Digital‐

isering

1 Digital  vård-
planering

Fast vårdkontakt har 
ansvar för att upprätta 
en SIP och det ska 
helst ske i hemmet

Ja x x x x x Övrigt

2 Hud-
förändring

Bedömning av 
hudförändringar sker 
digitalt med stöd av 
hudläkare och foto tas 
ute vid Hc

Ja x x x x x EU

3 Minska 
antalet 
samtal i 
TELE-Q

Invånare ska kunna 
boka, av-/omboka 
besök via     E-
inloggning

Ja x x x x x EU

4 Gemensam 
struktur för 
kontakt-
orsak i 
vårdadm. för 
egenregin

Skapa en struktur som 
underlättar uppföljning 
av vårdkontakter

Ja x x x x Givna ramar

Finansie‐

ringsform

Projekt Huvudpåverkan på (markera med kryss) Finansiering
Nr Projektnamn Beskrivning

(Kortfattad 

beskrivning av målet 

med att genomföra 

projektet samt vad 

som ska utvecklas)

Kategori Process‐

effekt‐

ivitet

Säkerhet 

patient, 

invånare

Förtroende, 

rykte

Med‐

arbetare

Hushållning

resurser

Omfattning

             

(timmar för 

genom‐

förande)

Investering

(Beräknade 

kostnader 

gällande licenser, 

tjänster, 

konsulter med 

mera som 

projektet medför)



Proj 2020‐2022 Förvaltning: Primärvård Bilaga 17

Digital‐

isering

Finansie‐

ringsform

Projekt Huvudpåverkan på (markera med kryss) Finansiering
Nr Projektnamn Beskrivning

(Kortfattad 

beskrivning av målet 

med att genomföra 

projektet samt vad 

som ska utvecklas)

Kategori Process‐

effekt‐

ivitet

Säkerhet 

patient, 

invånare

Förtroende, 

rykte

Med‐

arbetare

Hushållning

resurser

Omfattning

             

(timmar för 

genom‐

förande)

Investering

(Beräknade 

kostnader 

gällande licenser, 

tjänster, 

konsulter med 

mera som 

projektet medför)
5 Gemensam 

struktur för 
färger i 
tidbok i 
vårdadm. för 
egenregin

Skapa en struktur som 
underlättar web-
bokning

Ja x x x x Givna ramar

6 Pilot för 
digitala vård-
kontakter

Skapa möjlighet för 
vård på distans

Ja x x x x x EU

7 Ankomst-
terminal

Skapa möjlighet för 
invånare att själva 
registrera sig.

Ja x x x x x EU

8 Väntrums TV Skapa möjlighet för 
aktiv information i 
väntrrum

Ja x x x x x EU

9 Fråge-
formulär

Med stöd av digital 
teknik ska patient 
besvara ett 
frågeformulär 
innan/när de kommer 
på besök

Ja x x x x x EU

10 Patient-flöde Med stöd av digital 
utveckla ett system 
som kan stötta akuta 
besök

Ja x x x x x EU
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Digital‐

isering

Finansie‐

ringsform

Projekt Huvudpåverkan på (markera med kryss) Finansiering
Nr Projektnamn Beskrivning

(Kortfattad 

beskrivning av målet 

med att genomföra 

projektet samt vad 

som ska utvecklas)

Kategori Process‐

effekt‐

ivitet

Säkerhet 

patient, 

invånare

Förtroende, 

rykte

Med‐

arbetare

Hushållning

resurser

Omfattning

             

(timmar för 

genom‐

förande)

Investering

(Beräknade 

kostnader 

gällande licenser, 

tjänster, 

konsulter med 

mera som 

projektet medför)
11 Hälso-samtal Med stöd av digital 

teknikska patient 
kunna besvara enkät 
via E-inloggn. i 1177, 

Ja x x x x x Övrigt

12 Hälso-samtal Med stöd av digital 
teknikska patient 
erbjudas ett digitalt 
möte

Ja x x x x x EU

13 Läkar-
kontakt   mot 
kommun

Med stöd av digital 
medicinsk utrustning 
ska  de patienter som 
är inskrivna få en 
läkarbedömning på 
distans

Ja x x x x x EU

14 Primär-
vårdsjour

Med stöd av digital 
medicinsk utrustning 
ska  de patienter som 
är inskrivna få en 
läkarbedömning på 
distans

Ja x x x x x EU

15 Livstilsmedici
n online 
Österåsen

Med stöd av didgtal 
teknik erbjuda 
patienter stöd för 
livsstilsförändring

Ja x x x x x Givna ramar
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Digital‐

isering

Finansie‐

ringsform

Projekt Huvudpåverkan på (markera med kryss) Finansiering
Nr Projektnamn Beskrivning

(Kortfattad 

beskrivning av målet 

med att genomföra 

projektet samt vad 

som ska utvecklas)

Kategori Process‐

effekt‐

ivitet

Säkerhet 

patient, 

invånare

Förtroende, 

rykte

Med‐

arbetare

Hushållning

resurser

Omfattning

             

(timmar för 

genom‐

förande)

Investering

(Beräknade 

kostnader 

gällande licenser, 

tjänster, 

konsulter med 

mera som 

projektet medför)
16 1177 bildpilot Samverkan i norra 

regionen
Ja x x x x x Övrigt

17

18

19

20

21
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Digital‐
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Finansie‐

ringsform

Projekt Huvudpåverkan på (markera med kryss) Finansiering
Nr Projektnamn Beskrivning

(Kortfattad 

beskrivning av målet 

med att genomföra 

projektet samt vad 

som ska utvecklas)

Kategori Process‐

effekt‐

ivitet

Säkerhet 

patient, 

invånare

Förtroende, 

rykte

Med‐

arbetare

Hushållning

resurser

Omfattning

             

(timmar för 

genom‐

förande)

Investering

(Beräknade 

kostnader 

gällande licenser, 

tjänster, 

konsulter med 

mera som 

projektet medför)
22

23

24

25

26

27

28

29

30
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