Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

§ 75

Sammanträdesdatum
2022-09-13

Finansiering av följeforskning - Governo
HSN 801-2022

Sammanfattning
Tre fallstudier har granskat möjligheter till en förändrad styrning som kan säkra en
förbättrad samverkan mellan regionens och kommunernas verksamheter inom hälsooch sjukvård i länet. I fokus har tre olika samverkanssystem inom respektive
närsjukvårdsområde varit:




Mobilt verksamhetssystem i Umeå närsjukvårdsområde
Styrsystem för samverkan inom nära vård i Skellefteå närsjukvårdsområde
Styrning och utveckling av sjukstugemodellen i Södra Lapplands
närsjukvårdsområde
Samtliga fallstudier avser nytänkande styrning i omställningen till nära vård. Utveckling
behöver ske lokalt, samtidigt som länet hålls ihop för att samlat och jämlikt möta de
behov som finns. Mycket bra arbete pågår redan, men utveckling av styrsystem och
vårduppdrag kan leda till en mer personcentrerad vård och omsorg, ökad kvalitet och
bättre resursanvändning. Systemledningen för omställningen mot Nära Vård
(bestående av Länssamverkansgruppen samt Samråd Vård och Omsorg) har beslutat
att utvecklingsarbete utifrån resultatet av samtliga fallstudier ska fortsätta. Arbetet ska
bedrivas med fortsatt stöd av forskningsinsatser och ett första steg är att utarbeta en
brett förankrad genomförandeprocess med etappmål.
De tre fallstudierna genomfördes som en del av ett forskningsuppdrag från SKR i
samverkan med Länssamverkansgruppen i Västerbotten. Dessa insatser fortsätter
genom detta nya forskningsuppdrag.
Finansiering av det nya forskningsuppdraget föreslås fördelas mellan regionerna och
länets kommuner enligt statens fördelningsnyckel för statsbidrag för God och Nära
vård, 1/6 del finansieras av länets kommuner och 5/6 delar av regionen.
Företaget Governo, som tidigare genomfört fallstudierna, tilldelas uppdraget enligt
bifogad offert och en total kostnad av 1 152 000 SEK (exklusive moms)
Undantag från reglerna om offentlig upphandling gäller för Forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Region Västerbotten finansierar fortsatt stöd för utveckling av ny styrning av den nära
vården genom fortsatta forskningsinsatser till en kostnad motsvarande 5/6 av den
totala summan 1152000 SEK, motsvarande 960000 SEK (exklusive
moms). Återstående 1/6 av den totala kostnaden finansieras av kommunerna.
Beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Region Västerbotten finansierar fortsatt stöd för utveckling av ny styrning av den nära
vården genom fortsatta forskningsinsatser till en kostnad motsvarande 5/6 av den
totala summan 1152000 SEK, motsvarande 960000 SEK (exklusive
moms). Återstående 1/6 av den totala kostnaden finansieras av kommunerna.
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 Fallstudier Governo
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