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Sammanfattning
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar för
regionfullmäktige till 3 227 miljoner kronor för 2020 fastställer styrelsen nya ramar per
område. Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning
från nya kostnadsutjämningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den
kommunala finansieringsprincipen.
Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor.
Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval med 22,2 miljoner kronor,
tilläggsuppdrag till hälsocentraler med 19,5 miljoner kronor och till beställaren centralt
med 2,7 miljoner kronor. Glesbygdsmedicin flyttas till FoU-staben inom hälso- och
sjukvårdsförvaltning med budget 4,1 miljoner kronor.
Tilläggsuppdrag
- Budgetförstärkning med 7,5 miljoner kronor till slutenvårdsplatser som bedrivs på
sjukstugorna på sju orter. Fördelning per sjukstuga samordnas mellan beställaren och
verksamheten.
- Samhällsrummen på 8 orter övergår till ordinarie verksamhet 2020 och budget för
driftkostnader fördelas med 150 tusen kronor per samhällsrum, totalt 1,2 miljoner
kronor.
- Förstärkt primärvård (PRIMO), som finns i Umeå, ska etableras i Lycksele och
Skellefteå och utökad budget tilldelas med 2,2 miljoner kronor. Vilka hälsocentraler
som verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Budgettillskott för klinisk undervisningsmottagning (KUM) erhålls med 4,5 miljoner
kronor som fördelas till hälsocentralerna Backen, Anderstorp och Storuman med 1,5
miljoner kronor vardera.
- Samordningskoordinator rehabiliteringsprocess och myndighetssamverkan för fyra
hälsocentraler tillskapas som erhåller tilläggsuppdrag. Ersättning på 250 tusen kronor
per hälsocentral ska finansiera del av tjänst och driftkostnader.
- Budgettillskott på 2 miljoner kronor, fördelas för satsning på första linjen i områden
med socioekonomisk profil. Förstärkning av hälsa, lärande och trygghet (HLT) kring
barn och ungdomar vid tre hälsocentraler inom Umeå. Vilka hälsocentraler som
verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Kallelsekansli för cervixcancerprevention finansieras med 1,1 miljoner kronor.
Verksamheten ska tillhöra mödra- och barnhälsovården.
Övrigt/centralt
Samordning och administration av beslutstöd, medicinska riktlinjer och
handlingsöverenskommelser för primärvård som benämns Nationellt kliniskt
kunskapsstöd (NKK) finansieras med 1,5 miljoner kronor och läggs inom beställaren
centralt. HPV vaccin för pojkar hanteras centralt inom beställarenheten och budgeten
ökas med 1,2 miljoner kronor.
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