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Lena Grundberg
Beställarenhet

Beställning av övrig primärvård 2023
RS 1457-2022
Sammanfattning
Inom primärvården finns verksamheter och uppdrag som inte ingår i basuppdraget för Hälsoval
Västerbotten. Dessa verksamheter och uppdrag finansieras inom primärvårdens anslagsram för
Regionstyrelsen och uppdraget för dess utförande ges Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nedan
anges tilläggsuppdrag och övriga primärvårdsuppdrag 2023.
Slutenvårdsplatser på sjukstugor
Kompetenscentrum för Mödra- och barnhälsovård
Samordnare familjecentral
Inkontinenssamordnare
Förstärkt primärvård för vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar (PRIMO)
Ungdomsmottagning
Centrum mot våld
Alkohol- och drogmottagning
Ljusbehandling
Mobilt hembesöksteam Primär
Samhällsrum och digital service
KUM – Klinisk undervisningsmottagning
Operativ processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Mottagning för ME/CFS
Förändringar 2023 är tilläggsuppdragen för samhällsrummen får en annan utformning.
Det pågår arbete för att kartlägga och utveckla samhällsrummen samt se över hur lösningar direkt
med patienten via dator eller mobil kan användas. Behoven och lösningarna kan se olika ut i de
glest befolkade områdena. Utifrån det arbete som pågår avsätts en gemensam pott för Södra
Lappland. Uppdraget är att skapa en mer jämlik vård i mest glest befolkade delarna av länet.
Tilläggsuppdraget, Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil, får även det en annan
utformning 2023. Regionstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka alternativ att
fördela medlen till verksamhet och projekt, till exempel via Folkhälsoenheten, i hela länet och med
den inriktning som låg i det ursprungliga uppdraget.
Förslag till beslut
Tilläggs- och övriga primärvårdsuppdrag fastställs enligt upprättat förslag.
Bedömda resultat och konsekvenser
Regionstyrelsen fattar årligen beslut om beställning av övrig primärvård. För mer information om
uppdragen och målen för verksamheterna, se bilagan.
Resurser och finansiering
Verksamheterna och uppdragen finansieras av primärvårdens anslagsram för regionstyrelsen. I
bilagan framgår vilken ersättning respektive uppdrag och verksamhet har.
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Jämställdhet
Beslutet innebär ingen förändring jämfört med tidigare års beställning av tilläggsuppdrag som
påverkar kvinnor och män olika.
Beredningsansvariga
- Handläggare, beställarenheten
- Controller, Ekonomistaben
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beställning av tilläggsuppdrag och övrig primärvård 2023
Beslutet expedieras till
Enhetschef, beställarenheten
Närsjukvårdsområdeschefer

