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Sammanfattning
Socialstyrelsen har utlyst statsbidrag i syfte att utöka tillgången till läkare inom
äldreomsorgen. Detta är andra året som regionerna kan erhålla detta stadsbidrag. För
2021 erhöll Region Västerbotten ca 8.4 miljoner kronor som var möjliga att använda
både under 2021 och 2022.
Regionstyrelsen beslutade (RS 1376–2021) att medlen skulle användas till tre
områden 1) digital utveckling av läkarmedverkan och kommunikationslösningar mellan
huvudmännen 2) riktad kompetensutveckling och skapande av nätverk för läkare som
jobbar med äldre inom primärvården och 3) kvalitetsersättning till verksamheterna per
utfört och registrerat brytpunktssamtal samt ersätta verksamheterna ytterligare per
utfört och registrerad läkemedelsgenomgång.
Från och med 2022 har regionen ett nytt ramavtal gällande läkarmedverkan inom
kommunernas hälso och sjukvård. Det finns behov av att se över och upprätta nya
arbetsformer och rutiner för att skapa smidiga och effektiva processer.
Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen föreslås användas under
2022 för att stödja detta arbete. Statsbidraget kan fördelas genom att hälsocentralerna
får ett extra påslag per plats i särskilt boende samt ett tillägg baserat på antal listade
över 80 år för att stödja läkarmedverkan i hemsjukvården.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
4,2 miljoner används till att förstärka ersättningen till hälsocentraler där läkare
ansvarar för särskilda boenden. Ersättning utbetalas per boendeplats.
4,2 miljoner använts till att stödja läkarmedverkan för patienter inom kommunens
hemsjukvård. Ersättning betalas ut till hälsocentralerna baseras på antal listade över
80 år. Hälsocentralerna ska återrapportera hur medlen använts.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
4,2 miljoner används till att förstärka ersättningen till hälsocentraler där läkare
ansvarar för särskilda boenden. Ersättning utbetalas per boendeplats.
4,2 miljoner använts till att stödja läkarmedverkan för patienter inom kommunens
hemsjukvård. Ersättning betalas ut till hälsocentralerna baseras på antal listade över
80 år. Hälsocentralerna ska återrapportera hur medlen använts.
Beslutsunderlag
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