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Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen 2023 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Förslag till revideringar av förfrågningsunderlagen för år 2023 avseende Vårdval 
Vårdcentral och Vårdval Fysioterapi godkänns med undantag för de föreslagna ändringarna i 
ersättningsmodellen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Värmlands förfrågningsunderlag för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Fysioterapi 
revideras årligen. Revideringsförslag som lämnats in och deras beredning framgår av 
bilagorna 1 - 3. 
Många revideringsförslag avser förtydliganden och bättre formuleringar där sakinnehållet 
anses oförändrat. 
Revideringsförslaget som nu lämnas avseende allmänna villkor för bägge vårdvalen är: 

 Ytterligare förtydliganden i IT-bilagan utifrån att de system som Region Värmland ställer krav 
på att de ska användas blir fri nyttighet. 
  

De större revideringsförslagen som nu lämnas avseende Vårdval Vårdcentrals uppdrag och 
ersättning är: 

 Utveckla och minska ACG-ersättningen. 
 Starta en grundlig översyn av ersättningsmodellen utifrån ändamålsenlighet vid införandet av 

Nära vård. 
 Omformulerad och förenklat beskrivning av tilläggsuppdraget för att vara akademisk 

vårdcentral. 
  

Det större revideringsförslaget som nu lämnas avseende Vårdval Fysioterapis uppdrag och 
ersättning är: 

 Satsning på specialister i fysioterapi med en tillkommande ekonomisk ersättning för 
handledar- och kunskapsstöd. 
  

Ekonomiska konsekvenser i vårdval Vårdcentral bedöms för de enskilda vårdcentralerna i 3 
av förslagen. 

 Tidsinsats vid SPUR-inspektioner, ACG-förändringen, Läkarbemanning vid 
ungdomsmottagningar. 
  

Ekonomiska konsekvenser i vårdval Fysioterapi blir det i ett av förslag inom Vårdval 
Fysioterapi. 
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 Satsning på specialister i fysioterapi med en tillkommande ekonomisk ersättning för 
handledar- och kunskapsstöd. 
  

Slutligen föreslås ett uppdrag att i sin helhet se över vårdvalens uppdrag och 
ersättningsmodeller. Den nationella och regionala utvecklingen med målbilder av en god och 
nära vård medför ett behov av en förtydligad vision om primärvårdens roll i den nödvändiga 
och önskvärda förflyttningen mot den nära vården, som förmår hantera framtidens ökade 
hälso- och sjukvårdsbehov med relativt sett mindre resurser. 
  
Yrkanden 
Marianne Utterdahl (SIV), Niklas Lehresjön (L), Jesper Johansson (MP) och Henrik 
Samuelsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, som innebär att godkänna 
revideringar av förfrågningsunderlagen för år 2023 avseende Vårdval Vårdcentral och 
Vårdval Fysioterapi med undantag för de föreslagna ändringarna i ersättningsmodellen. 
 
Mats Sandström (S) yrkar med instämmande av Anna Hammar (V), Linda Johansson (S) och 
Daniel Schützer (S) bifall till tjänsteförslaget, som innebär att godkänna revideringar av 
förfrågningsunderlagen för år 2023 avseende Vårdval Vårdcentral och Vårdval Fysioterapi 
inklusive de föreslagna ändringarna i ersättningsmodellen.  
  
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar överläggningen avslutad och finner att det finns två förslag till beslut. 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att regionfullmäktige 
beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs av Mats Sandström (S). 
  
Omröstning 
Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar JA, den som vill bifalla Mats Sandströms 
(S) yrkande röstar NEJ. 
 
Med 48 JA-röster mot 33 NEJ-röster konstaterar ordförande att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 
  
Reservationer 
Ulric Andersson (S), Stefan Jonsson (S), Thomas Schultz (S), Ann-Katrin Järåsen (S), Anna 
Hammar (V), Per Gruvberger (S), Peter Söderström (S), Marian Gustavsson (S), Niklas 
Hartwig (S), Olga Ljung (S), Erik Olsson (S), Elisabeth Björk (V), Åsa Johansson (S), Lars-
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Ove Jansson (S), Daniel Schützer (S), Ulrika Nilsson (S), Mats Sandström (S) och Linda 
Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag RS §142 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen 2023 
 Tjänsteskrivelse 
 Revideringsförslag förfrågningsunderlag allmänna villkor vårdval 2023 version 0.1 
 Revideringsförslag förfrågningsunderlag Vårdval Fysioterapi 2023 ver 0.3 
 Revideringsförslag förfrågningsunderlag vårdval vårdcentral 2023 version 0.3 
 Barnchecklista revidering av förfrågningsunderlagen för vårdval 2023 
 Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-05-10 §168, Revidering av 

förfrågningsunderlagen för vårdvalen 2023 
 

Utdraget skickas till 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert 
Enhetschef Lars Gohde 
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