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Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 

integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande uppgiften för 

revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revisionsansvar . De 

förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den 

demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de inför 

fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genomför 

verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansvarar för styrning och upphandling av hälso- och 

sjukvården i Stockholms läns landsting och har ca 2 000 avtal med olika vårdinriktning 

och ekonomisk omfattning med vårdgivare. Revisionen har granskat avtalsuppföljning 

inom vårdvalsområdena husläkarmottagningar med basal hemsjukvård och kataraktoperat-

ioner med utgångspunkt i det system för uppföljning som HSN antagit (se nedan).  

 

Granskningen visar att HSN:s uppföljning av vårdgivarna i viss mån säkerställer att dessa 

följer ingångna avtal. HSN säkerställer att avtalen ger förutsättningar att följa upp god 

vård1 genom att dessa återfinns i avtalets vårdövergripande avsnitt och till viss del följs 

upp i uppföljningsplanen. Dessa kriterier fångar dock inte alltid omfattningen av det som 

avtalats och uppföljningen kan därmed inte i tillräckligt hög grad säkerställa att avtalspar-

ten lever upp till ställda krav. Det har också framkommit att vårdgivare inte alltid känner 

till vad som avtalats. Stor tillit läggs till att vårdgivarens professionalism och branschkun-

skap garanterar att vårdgivaren genomför sitt uppdrag och lever upp till god vård.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören har antagit ett system för uppföljning av vårdgivare men 

som ännu inte är helt implementerat. Detta system utgörs av en Strategi för systematisk 

uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms län med tillhörande 

handlingsplan. Strategin omfattar tre nivåer, uppföljning och granskning av hälso- och 

sjukvården på systemnivå, genom avtalsuppföljning och genom särskilda utredningar om 

misstänkta oegentligheter. Revisionen uppfattar strategin som funktionell och menar att 

ytterligare ansträngningar behövs för att få den genomförd.  

 

Granskningen visar att uppföljningen av vårdgivare innehåller moment av reaktiv uppfölj-

ning där signaler från externa källor är drivande, proaktiv där nämnden bestämt vad som 

ska följas upp och förädlande där uppföljningen sker mer i dialog med vårdgivaren i syfte 

att säkerställa att uppdraget utförs och utvecklas. Det framstår inte som ett strategiskt val 

när det ena eller det andra momentet används. Insamlad kunskap om vårdgivarnas föreha-

vanden skulle kunna tas tillvara i större utsträckning. Om uppföljningsarbetet i högre grad 

utvärderades med fokus på ständiga förbättringar skulle oönskade skillnader i kvalitet och 

produktivitet mellan vårdgivare kunna minskas och vårdgivares framtida möjligheter att 

leverera enligt avtalet kunna stärkas. Revisionen menar att HSN bör ta vara på möjlighet-

en att forma vårdgivarnas utveckling genom dialog och tydligt återkoppla till vårdgivaren 

hur de lever upp till förväntningar och krav.  

 

Det är viktigt att det finns ett tydligt samband mellan genomförd uppföljning och de krav 

som ställs, dels för legitimiteten i kravställande och uppföljningsarbete, dels för att upp-

följningsarbetet ska kunna bidra till ökad efterlevnad av ställda krav. Skallkraven är över-

gripande och uppfyller t.ex. inte kriterierna för SMARTA2 mål. I nedbrytningsprocessen 

från skallkrav till uppföljningskriterier riskerar därför avsikten med skallkravet att gå för-

                                                      
1 God vård enligt Socialstyrelsen innebär att hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid. Enligt den 
Övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården som antogs av fullmäktige hösten 
2004 (LS 0404-0819) ska dessa vara vägledande när hälso- och sjukvårdens processer, resultat 
och kostnader följs upp. 

2 SMARTA mål – Specifika, mätbara, attraktiva, realistiska, tidssatta och applicerbara på över-
gripande mål 
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lorad. Uppföljningskriterierna är inte tillräckligt tydligt definierade för att fånga om vård-

givarna faktiskt lever upp till kraven. Revisionen menar därför att HSN bör tydliggöra 

sambandet mellan avtalets krav och det som faktiskt följs upp. 

 

HSN säkerställer i godkännandefasen med efterföljande 6-månaderskontroll indirekt och 

till viss del att vårdgivarna har förutsättningar att leverera god vård. Krav ställs bl.a. på 

ekonomisk stabilitet, en adress för mottagningen och relevant kompetens för att genom-

föra uppdraget enligt förfrågningsunderlaget. Ytterligare aktiviteter behöver dock vidtas 

för att säkerställa att vårdgivaren har tillräcklig kunskap om förfrågningsunderlagets inne-

håll och de krav som ställs. 

 

För att bättre kunna säkerställa att vårdgivare lever upp till förfrågningsunderlagens krav 

bör HSN utöka åtgärderna och metoderna i sitt uppföljningsarbete. Dessutom föreslår 

revisionen att en utökad risk- och konsekvensanalys genomförs för att identifiera vilka 

krav som är mest prioriterade att följa upp. En tydlig och hanterbar ”konsekvenstrappa” 

som kan användas vid bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas vid avvikelser samt en 

vårdvalsövergripande uppföljningsmetod för att i högre grad än idag kunna på följa upp 

bl.a. allmänna villkor bör implementeras i uppföljningsarbetet.  

 

Hälso- och sjukvårdens förvaltning har inte tydliggjort hur lång tid det tar att bygga upp 

ett fungerande uppföljningssystem för ett vårdvalsområde– från databaser till organisat-

ionsformer. Därför finns det inte alltid tillräckligt med utrymme för uppföljningsfasen 

innan förvaltningen övergår till att arbeta fram underlag för ett nytt vårdvalsområde. Re-

visionen ser att en risk med att inte tydliggöra de resurser som behövs för systematik i 

avtalsuppföljningen kan vara att HSN inte förmår säkerställa att avtalad vård levererats. 

Därför behöver HSN tydliggöra den tid det tar att bygga upp ett fungerande uppföljnings-

system inom ett vårdområde. 

 

Relationen till aktuella leverantörer, dvs. vårdgivare, är viktig att värna om och ställer 

vissa krav på HSN som beställare, något som också betonas i landstingets upphandlings-

policy. Där anges bl.a. att leverantörer ”ska känna trygghet i relation till landstinget”. Re-

visionen menar att uppföljning med t.ex. verksamhetsbesök som komplement skulle göra 

HSN mer synlig som kravställare i vården. Revisionen ser också att förvaltningen vid 

besök skulle kunna motverka identifierade risker med tillförlitligheten i verksamheters 

egeninrapporterade data, bistå vårdgivaren i att tolka förfrågningsunderlaget och samla 

kunskaper om olika vårdgivares förmåga att leva upp till avtalen.  

 

Rekommendationer: 

 HSN bör stärka sambandet mellan det som följs upp och det som avtalats för att 

bättre kunna bedöma om vårdgivarna faktiskt lever upp till ställda krav. 

 HSN bör se till att genomföra en större systematik i uppföljningen av vårdgivare 

genom att bl.a. utöka och systematisera åtgärder och metoder i uppföljningsarbetet 

i syfte att bättre kunna säkerställa att vårdgivare lever upp till skallkraven. Aktivi-

teterna i Strategi- och handlingsplan för systematisk uppföljning, som beslutats av 

hälso- och sjukvårdsdirektören, kan utgöra en bra grund för detta arbete.  
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

HSN har ca 2 000 avtal med olika vårdgivare som har olika vårdinriktningar och ekono-

misk omfattning. De flesta avtal finns inom enheten närsjukvård (ca 1 200 avtal). Största 

avtalsgruppen för en vårdgren utgörs av avtal för allmäntandvård barn (ca 520 avtal). De 

största avtalen både vad gäller ekonomisk omfattning och antal vårdade, men som är få till 

antalet, utgörs av sjukhusavtalen. HSN använder sig av olika former för upphandling av 

vård. Upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), upphandling 

enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, (LOV) och direkta beställningar till landstings-

ägda verksamheter förekommer. Denna granskning är inriktad mot uppföljning av vårdgi-

vare som upphandlats enligt LOV men berör även HSN:s övergripande strategi för upp-

följning av vårdavtal.  

 

Ett systematiskt uppföljningsarbete bör säkerställa att vårdgivarna levererar den vård som 

landstinget enligt avtalet köper och att kostnaden är den som avtalats. Bland annat av pati-

entsäkerhetsskäl är det viktigt att kontinuerligt ha kontroll över att vården håller den kvali-

tet som utlovats och att vården ges på de villkor som överenskommits.  

 

I förstudien fann revisionen att de avtal och regelböcker/förfrågningsunderlag som analy-

serades följs upp i enlighet med uppföljningsplaner fastställda av nämnden. Allmänna 

villkor följs överlag upp i mindre grad. Information till uppföljningen hämtas från flera 

källor, bl.a. vårdgivarnas egeninrapporterade uppföljning, patientenkäter, nationella jäm-

förelser, kvalitetsregister samt anmälningar från patienter och personal om missförhållan-

den. Förstudien indikerade att det saknas systematik och säkerhet i uppföljningen av vård-

givare med gällande avtal. Ett projekt beslutades därför genomföras i syfte att bedöma om 

HSN:s avtalsuppföljning säkerställer att vårdgivarna levererar det som avtalats och att 

avtalen ger förutsättningar att tillförsäkra att god vård3 levereras. 

2.2 Revisionsfråga 

Granskningens huvudfråga är:  

Säkerställer HSN:s uppföljning av vårdgivarna att dessa följer ingångna avtal och har 

förutsättningar att leverera God vård? 

Vilken kan besvaras med stöd i följande underfrågor: 

Hur ser HSN:s system för att arbeta med uppföljning av vårdavtal ut? 

Hur säkerställer HSN att avtalen ger förutsättningar att följa upp God vård? 

Hur säkerställer HSN att vårdgivarna levererar det som avtalats? 

2.3 Avgränsning 

Projektet avgränsas till granskning av hur avtalsuppföljningen går till inom två vårdvals-

områden; Husläkarmottagningar med basal hemsjukvård (HLM, regelbok 2011) samt 

Kataraktoperationer (regelbok 2011). Husläkarmottagningarna utgör 10 procent av den 

upphandlade vården, både i mängd avtal och ekonomisk omfattning, 201-203 avtal på 4,2 

miljarder kr budgeterat för 2012 och följs upp av enheten för närsjukvården och instiftades 

2008. Kataraktvården4 är betydligt mindre i omfattning med 9 vårdgivare och en omsätt-

                                                      
3 Se mer under 
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardverktygforuppfoljningochutvardering. 

4 Kommer ingå i vårdval ögon from 2013. 
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ning på 11,5 miljoner. Det är ett av de första vårdvalsområdena inom somatisk specialist-

vård och följs upp av enheten för somatisk specialistvård.  

2.4 Bedömningsgrunder 
    Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 

    Antagna riktlinjer inom landstinget om uppföljning; t.ex. Övergripande uppfölj-

ningsmodell för hälso- och sjukvården i SLL (antagen i fullmäktige och specifikt 

uppdrag givet åt landstingsstyrelsen, LS 0505-0807) och Strategi för systematisk 

uppföljning av hälso- och sjukvården i SLL (HSN 1110-1191) inklusive hand-

lingsplaner. 

 God vård som lanserades i samband med publiceringen av Socialstyrelsens före-

skrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12). 

 Landstingets upphandlingspolicy 

 Kammarkollegiets vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg (2012:06) 

2.5 Metod 

Revisionsfrågan har besvarats genom en analys av två vårdvalsområden med fokus på 

systematik i avtalsuppföljningen. Projektet har genomförts i följande steg:  

 

(a) Granskningen har omfattat HSN:s övergripande system för avtalsuppföljning samt den 

specifika avtalsuppföljningen av husläkarmottagningar med basal hemsjukvård samt kata-

raktoperationer. Analys har skett av regelböcker från 2011för Kataraktoperationer och 

Husläkarmottagningar med basal hemsjukvård. Intervjuer har genomförts med chefer och 

avtalshandläggare samt andra berörda inom förvaltningen om hur avtalsuppföljningen går 

till inom valda vårdvalsområden. Substansgranskning har gjorts av dokumentation av 

uppföljning av vårdgivare, som instruktioner, checklistor, bedömningsunderlag, och andra 

handlingar. 

 

(b) Intervjuer har genomförts med en vårdgivare inom varje vårdområde och med SLL-IT 

i syfte att fånga deras perspektiv på förvaltningens uppföljningsarbete. 

 

(c) Återkoppling till och diskussion med cheferna av det granskade uppföljningsarbetet 

har genomförts.  

 

(d) Information från a-c har tolkats tillsammans med inhyrd sakkunnig. 

 

Granskningen omfattar också en uppföljning av revisionens rapport 9/2009; Vårdvalet – 

Hur följer landstinget att utförarna håller god kvalitet? Se bilaga.  

 

Granskningen har genomförts av Karin Eduards (projektledare) och Camilla Graf Morin. 

Sakkunnig har varit juristen Christina Möll från Europakontoret i Skåne AB.  
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3. Övergripande uppföljning av vårdgivare 

Landstingsfullmäktige antog en övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvår-

den redan under 2005, framförallt i syfte att följa upp vårdgivare på övergripande eller 

systemnivå. Uppföljningsmodellen inbegriper de sex områden lämpliga för planering och 

uppföljning av vården som lanserades i samband med publiceringen av Socialstyrelsens 

föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12), under 

samlingsbegreppet god vård. Dessa inbegriper att vården ska vara: kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid. Uppfölj-

ningsmodellen har därefter brutits ned av HSN, som har ansvar för beställning av vård och 

uppföljning av vårdgivare. Uppföljningsbara indikatorer har tagits fram som ligger till 

grund för den information som samlas in direkt och indirekt från vårdgivare, bl.a. i leve-

rantörsuppföljningsdatabasen (LUD) och i arbetet med årliga vårdområdesrapporter.  

3.1 HSN:s strategi och handlingsplan för uppföljning av vårdgivare 

Under 2011 beslutade hälso- och sjukvårdsdirektören om en Strategi för systematisk upp-

följning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting), vilken 

anmälts till nämnden (HSN 1110-1191, aug 2011). Enligt strategin ska hälso- och sjuk-

vården leva upp till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt god vård enligt Socialsty-

relsens rekommendationer. Strategin kompletteras med Handlingsplan för systematisk 

uppföljning och granskning av vården 2012 (HDIR 11340) med konkreta åtgärder, ansva-

rig för genomförandet samt tidplan. Strukturen för strategin och handlingsplanen är den-

samma. För vart och ett av områdena 1-3 nedan anges ett antal strategier och aktiviteter 

för uppföljning och granskning. Insatserna inom avsnittet 2 nedan utvecklas särskilt, ef-

tersom dessa frågeställningar har varit centrala i granskningen.  

1. Uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården på systemnivå: 

HSN ska ha god kännedom om hur hälso- och sjukvården i länet fungerar på en över-

gripande systemnivå. Med systemnivå avses hur hälso- och sjukvården fungerar på en 

övergripande nivå i länet utifrån ett antal olika aspekter som till exempel befolkning-

ens behov och effektivitet. Exempel på aktiviteter är att utveckla en rapportserie samt 

att utveckla och förenkla ersättningsmodeller.   

2. Uppföljning och granskning av avtal: 

HSN:s uppföljning och granskning ska säkerställa att vårdgivaren fullgör sitt åta-

gande enligt lagar och avtal. Som aktiviteter anges att enheterna på beställaravdel-

ningarna ska ta fram en årlig risk- och konsekvensanalys. Utifrån denna ska varje en-

het ta fram en handlingsplan för hur uppföljningen och granskningen av vårdgivarna 

ska genomföras. Vidare ska vårdgivarna informeras om vikten av en väl fungerande 

internkontroll och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) bör tillsammans med 

vårdgivarna driva frågan om en väl utvecklad internkontroll hos vårdgivarna. Dessu-

tom anges att rutiner bör tas fram som beskriver den uppföljning som ska göras under 

avtalstiden av de krav som ställs i samband med att avtalet ingås. Slutligen anges att 

statistiska rapporter för uppföljning och granskning ska utvecklas samt att riktlinjer 

ska tas fram för godkännande av fakturor och utbetalningar. Flera av dessa aktiviteter 

skulle ha varit genomförda under 2012.  

3. Särskilda utredningar av misstänkta oegentligheter: 

Inga oegentligheter med skattebetalarnas pengar får förekomma i SLL, nolltolerans 

gäller. Som aktiveter anges att en rutin för kommunikationen ska tas fram för hur in-
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formation om oegentligheter ska spridas i och utanför organisationen. Vidare anges 

att riktlinjer beträffande oegentligheter och hotad patientsäkerhet ska utvecklas.     

 

Granskningen har visat att strategin och handlingsplanen är väl kända bland de intervjuade 

på HSF.  Det uppfattas som positivt att en övergripande strategi med aktiviteter och ansva-

riga sammanställts. En bra grund finns i strategin och handlingsplanen för att ytterligare 

utveckla uppföljningsarbetet av vårdgivare.  

 

I enlighet med handlingsplanen, har förvaltningen genomfört enhetsvisa risk- och konse-

kvensanalyser för några vårdgrenar. Inom husläkarverksamheten5 har t.ex. fastställts att 

det finns risk att ersättningsmodellen i stor utsträckning bygger på att vårdgivarna gör 

korrekta registreringar av utförda vårdinsatser och att förvaltningen har begränsade möj-

ligheter att kontrollera att dessa registreringar sker på ett korrekt sätt.  

 

Granskningen visar att handlingsplanen inte genomförts i den takt som stipulerats. Skäl 

som de intervjuade anger är bl.a. att resurser inte allokerats, att genomförandet inte till 

fullo diskuterats och att styrningen har varit otydlig. Strategin och handlingsplanen anger 

inte omfattningen men det framgår att planeringen av uppföljningsarbetet ska utgå från en 

genomförd risk och väsentlighetsanalys. Ändå visar granskningen att det förefaller otyd-

ligt för den ansvariga enheten på HSF och ibland även den enskilda medarbetaren vad som 

ska göras och hur mycket tid som ska läggas nedpå uppföljningsarbetet.  

 

Revisionens bedömning 

HSN bör se till att genomföra en större systematik i uppföljningen av vårdgivare i syfte att 

bättre kunna säkerställa att vårdgivare lever upp till skallkraven. Aktiviteterna i Strategi- 

och handlingsplan för systematisk uppföljning, som beslutats av hälso- och sjukvårdsdi-

rektören, kan utgöra en bra grund för detta arbete.  

3.2 Lag om valfrihetssystem, förfrågningsunderlag och godkän-

nande av vårdgivare 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem reglerar och syftar till ett förfarande där den enskilde 

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland de som en upphandlande 

myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Förfarandet innebär flera steg. Först beslu-

tar fullmäktige om att vårdval ska införas inom ett vårdområde. Vanligen sker detta paral-

lellt med att budgeten för kommande år antas. Sedan arbetar hälso- och sjukvårdens för-

valtning fram ett förfrågningsunderlag6 som läggs fram för nämnden för beslut, vilket 

också har skett för de granskade regelböckerna. Ansökan om godkännande behandlas av 

förvaltningen och om den blir godkänd, auktoriseras vårdgivare i enlighet med respektive 

vårdvalsområde och förfrågningsunderlag efter beslut i respektive geografiskt tillhörig 

sjukvårdsstyrelse under HSN. Villkor som ställs är bl.a. ekonomisk stabilitet, en adress för 

mottagningen samt relevant kompetens för att kunna genomföra uppdraget. 

 

Det tar, enligt förvaltningen, upp till ett år att utforma ett förfrågningsunderlag för ett 

vårdområde innan det kan tas i bruk och vårdgivare kan ansöka om godkännande. För-

frågningsunderlaget/regelboken innehåller de villkor som gäller för godkännande. Andra 

                                                      
5 Revisionen har inte kunnat fastställa om riskanalyser gjorts inom LOV Kataraktoperationer 
6 Orden regelbok och förfrågningsunderlag används synonymt i rapporten. Regelboken avser de 
regelböcker som gällde 2011 inom de granskade vårdområdena. Förfrågningsunderlag används 
när rapporten berör övergripande frågor inom vårdvalsområden. 
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områden som ingår är villkor för återkallelse, avtalet inklusive allmänna villkor, vårdom-

rådesspecifika villkor/ uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan, ersättningsvillkor samt 

villkor för informationshantering och rapportering. Förfrågningsunderlagen ser likadan ut 

för samtliga vårdområden enligt LOV bortsett från de vårdområdesspecifika delarna. 

 

Under den initiala sex-månadersfasen förväntas vårdgivaren hitta former för verksamhet-

en, därefter genomförs en 6-månadersuppföljning, med ett platsbesök. Då stämmer för-

valtningen av om verksamheten har anpassats till gällande lagar och regelverk, landsting-

ets policyer samt regelboken. Under första året samlar förvaltningen baskunskaper om 

vårdgivaren som sedan används som ingångsvärde i det kommande uppföljningsarbetet. 

3.3 Godkännandefasen säkerställer i viss mån vårdgivarens förut-

sättningar för god vård  

Godkännandefasen med den efterföljande 6-månaderskontrollen kan sägas vara den fas 

där HSF avser säkerställa att vårdgivaren har förutsättningar att leverera god vård. Krav 

som kompetens, utrustning och hygien kontrolleras vilka indirekt kan ses som förutsätt-

ningar för att kunna leverera god vård. Ett platsbesök genomförs och checklistor finns som 

stöd för kontroll av t.ex. handikappanpassning.  

 

I granskningen har framkommit signaler, både från handläggare och vårdgivare, att vård-

givarnas kunskaper om regelbokens innehåll behöver förbättras. Vårdgivarna känner inte 

alltid till vilka krav som ställs och vad de förväntas göra enligt regelboken, hur de följs 

upp, vilken information HSF tar in och hur bedömningen går till. De intervjuade handläg-

garna uppger att detta kan leda till problem i uppföljningsarbetet eftersom tid först måste 

läggas ned på att klargöra för vårdgivaren vad som förväntas innan insatsen kan följas 

upp.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen ser att en skärpning av kraven i godkännandefasen har skett sedan revisionens 

rapport 2009, i första hand vad gäller säkerställande av verksamhetens hygienrutiner och 

ledningssystem. Den nu genomförda granskningen av checklistor och andra underlag som 

används vid bl.a. 6-månaderskontrollen visar dock att ytterligare krav kan ställas, som 

t.ex. att tydliggöra vårdgivarens ansvar för att ha tillräcklig kunskap om regelbokens inne-

håll och de krav som ställs för att kunna leverera det som faktiskt avtalats. 

3.4 Svagt samband mellan krav och uppföljning  

Granskningen har funnit att Socialstyrelsens riktlinjer om god vård, den i fullmäktige an-

tagna övergripande uppföljningsmodellen, samt Hälso- och sjukvårdslagens avsikter ge-

nomsyrar de granskade regelböckerna. På så vis har nämnden byggt in krav och förvänt-

ningar på vårdgivarnas förutsättningar att leverera god vård i regelboken. Förutom dessa 

krav ställs även krav inom andra områden i de allmänna villkoren, som samverkan, folk-

hälsa samt att gällande lagar och regler ska följas. Nyare förfrågningsunderlag innehåller 

samma eller snarlik text. 

 

I regelböckernas vårdövergripande första tre kapitel finns drygt 150 krav med formule-

ringar i stil med vårdgivaren ska (s.k. skallkrav). De intervjuade uppger att dessa delar 

inte följs upp löpande i någon större omfattning. Uppföljning sker i första hand enligt 

regelbokens uppföljningsplan. I denna anges de parametrar som beslutats för uppföljning 

när regelboken antogs av nämnden, som exempelvis mätfrekvens, informationskälla, och i 
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vissa fall grundnivå eller om bonus/vite utgår. Vad dessa avser fånga, som t.ex. vårdbe-

hov, prestation/insats, kostnad eller kvalitetsnyckeltal anges också. I den följande texten 

ges ett par exempel på att uppföljningen inte i tillräckligt hög grad mäter eller fångar re-

gelbokens skallkrav: 

 

Vårdgivaren skall bedriva ett aktivt riskförebyggande arbete för att förhindra vårdskador 

(regelboken HLM och katarakt 2011, kapitel 3.1). Uppföljning av det riskförebyggande 

arbetet sker exempelvis genom kontroller i nationella kvalitetsregister och vårdgivarens 

mängd infektioner och vårdskador. Inom vårdval Katarakt är dessutom vårdgivaren under 

vårdtiden ansvarig för att ta hand om de vårdskador som uppstår, vilket gör att behovet av 

uppföljning av det förebyggande arbetet uppfattas minskas. Om det finns ett självklart 

samband mellan ett lågt antal vårdskador och ett riskförebyggande arbete är inte till fullo 

kartlagt av expertisen. För husläkarmottagningarna gäller att ett övergripande kvalitetsre-

gister som fångar husläkarmottagningens vårdåtgärder och dess effekter saknas. Vidare 

uppföljning av vårdgivarens riskförebyggande arbete bedrivs inte i någon större grad. 

 

Vårdgivaren ska följa och tillämpa lagar och riktlinjer avseende smittskydd och vårdhy-

gien som avser den verksamhet som bedrivs (ibid kapitel 3.14). Om vårdgivare följer och 

tillämpar lagar avseende vårdhygien följs bl.a. upp i den årliga WIM7-enkäten genom frå-

gor om huruvida dokumenterade hygienrutiner finns i verksamheten. Frågor om hygienru-

tinernas innehåll, om de är allmänt kända i verksamheten, eller om de följs ställs inte i 

någon större omfattning inom ramen för uppföljningsarbetet. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen menar att sambandet mellan regelbokens skallkrav och uppföljningen inte är 

tillräckligt tydligt. Krav ställs på flera aspekter som inte följs upp. Dessutom svarar få av 

uppföljningskriterierna upp emot förfrågningsunderlagets skallkrav, utan mäter något 

liknande eller angränsande. Skallkraven är övergripande och uppfyller t.ex. inte kriterierna 

för SMARTA8 mål. I nedbrytningsprocessen från skallkrav till uppföljningskriterier riske-

rar därför avsikten med skallkravet att gå förlorad. Även om skallkraven genomsyras av 

goda ambitioner och god vård, innehåller inte regelboken/förfrågningsunderlagen tillräck-

ligt tydligt definierade uppföljningskriterier för att fånga om vårdgivarna faktiskt lever 

upp till regelbokens förväntningar. 

3.5 Att bygga ett fungerande uppföljningssystem tar tid 

Från flera källor har revisionen uppfattat att trycket är hårt på förvaltningen vad gäller 

införandet av nya vårdvalsområden. Som tidigare nämndes uppger förvaltningen att det tar 

upp till ett år att forma ett nytt vårdvalsområde innan det kan lanseras och vårdgivare kan 

ansöka om godkännande. Problemet förefaller vara att det egentligen tar ytterligare tid att 

få alla bitar på plats. Som att lära sig hur vårdgivarna fungerar och använda denna kun-

skap till att skapa förutsättningar för en fungerande uppföljning.  

 

Granskningen har visat på skillnader i mognadsgrad mellan de två granskade enheterna, 

bland annat vad gäller den ekonomiska uppföljningen. Dessa skillnader kan möjligen för-

stås mot bakgrunden att det tar tid att bygga upp fungerande uppföljningssystem, då vård-

valsområdena funnits olika länge.  

                                                      
7 Webbaserad inrapporteringsmall 
8 SMARTA mål – Specifika, mätbara, attraktiva, realistiska, tidssatta och applicerbara på över-
gripande mål 
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Revisionens bedömning 

Förvaltningen har inte tydliggjort hur lång tid det tar att bygga upp ett fungerande uppfölj-

ningssystem – från databaser till organisationsformer. Därför finns det inte tillräckligt med 

utrymme för uppföljningsfasen innan förvaltningen åläggs att arbeta fram underlag för ett 

nytt vårdvalsområde. Revisionen ser att en risk med att inte tydliggöra de resurser som 

behövs för att finna former för systematik i avtalsuppföljning och att hitta de uppfölj-

ningsparametrar som kan göra skillnad på ett vårdområde kan vara att HSN inte förmår 

säkerställa att avtalad vård levererats. Därför behöver HSN även kartlägga den tid det tar 

att bygga upp ett fungerande uppföljningssystem inom ett vårdområde för att kunna dis-

ponera personella resurser även till denna viktiga fas. 

3.6 Oklart vilka åtgärder som förväntas vidtas vid oegentligheter 

Granskningen har visat att det inte är helt givet vilka åtgärder som vidtas som resultat av 

funna brister och oegentligheter, eller hur avveckling av verksamheter som inte lever upp 

till kraven ska hanteras. Något tydligt beslut om systematisk hantering, konsekvensskala 

eller dylikt på övergripande nivå, förefaller saknas. Även regelboken/förfrågnings-

underlagen saknar konsekvenskala eller stipulerade åtgärder förutom inom några områden, 

som viten/bonus-delen, uppsägningsklausuler och hur långt efter en vårdinsats denna kan 

registreras för att erhålla ersättning. Detta riskerar skapa olikheter mellan enheterna i han-

teringen av missförhållanden. 

 

Revisionens bedömning  

Revisionen menar att avsaknaden av övergripande och strategiskt sammanställd konse-

kvenskala kan vara ett skäl till förekomsten av skillnader mellan enheters agerande på 

funna oegentligheter. HSN kan skapa större förutsägbarhet och likabehandling av avtals-

parter genom att tydliggöra vilka åtgärder som förväntar vidtas vid oegentligheter, avvi-

kelser från skallkrav eller funna brister.  

 

 

4. Uppföljningen av vårdgivare inom vårdval huslä-

karmottagning och kataraktoperationer 

4.1 Uppföljning på tre nivåer 

Analys av de två granskade enheternas uppföljningsarbete har skett tillsammans med sak-

kunnig jurist utifrån en tolkning av att avtalsuppföljning förekommer på tre nivåer:  

1. Reaktiv uppföljning, där uppföljning genomförs som en reaktion på signaler om 

missförhållanden, oftast utifrån. 

2. Proaktiv uppföljning där uppföljning genomförs strategiskt och med fokus på att 

kontrollera att avtalade tjänster eller produkter erhålls.  

3. Förädlande uppföljning, där uppföljning genomförs mot ett inbyggt kvalitets- och 

återföringssystem i syfte att till stor del i dialog med vårdgivaren utveckla och förädla den 

avtalade tjänsten samt framtida tjänster och avtal. 

4.2 Från skallkrav till genomförd uppföljning 

Granskningen har genomförts genom att de 150 skallkraven och uppföljningsplanens kri-

terier har analyserats utifrån vilken typ av krav de är och delats in i följande typer: 
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 Produktionskrav; krav som behöver fullföljas för att vårdproduktion ska kunna 

ske, som hur remisser ska hanteras och att patienter ska informeras om Patient-

nämndens verksamhet.  

 Effektkrav; krav som avser uppnå en effekt, som att den som har det största beho-

vet av vård bereds företräde och att vårdgivaren ska tillhandahålla vård på lika 

villkor. 

 Ersättningsrelaterade krav; sådana som anger grund för ersättning av utförd vård. 

 Förvaltningskrav; har med förvaltning eller administration att göra, som vilka IT- 

rapporteringssystem som ska finnas och hur ägarförhållanden ska avrapporteras. 

 Exitkrav; krav som t.ex. sätter villkor för uppsägning av auktorisation eller avtal. 

 

Granskningen har visat att de flesta skallkrav är produktionskrav. En mindre andel skall-

krav är effektkrav, som syftar till att skapa effekter i befolkningen, i framtiden och i vissa 

vårdgrupper. Varken produktionskrav eller effektkrav följs upp i någon större omfattning. 

Förvaltningskrav följs också sällan upp, men säkerställs i någon mån i och med att vårdgi-

varen kan registrera och får betalt, och att kommunikationen med vårdgivaren fungerar 

rent tekniskt. Exitkraven finns och kommer till prövning när de behövs, de följs inte heller 

upp i särskild ordning. Ersättningskraven, som anger vilka insatser som ersätts och hur, 

utgör upp emot en femtedel av de krav som återfinns i regelböckerna och är de krav som 

stäms av i högst grad, oftast genom avstämning i IT-system och av fakturor. 

 

Därefter har analys skett av den uppföljning som är kopplad till ett urval skallkrav och 

vilken form av uppföljningen som genomförs. Här följer tre exempel: 

 

Skall-krav Typ av 

skallkrav 

Uppföljning Kommentar  

Vårdgivaren 

ska känna till 

regelbokens 

innehåll 

Produktions-

krav 

Ingen Regelbokens innehåll diskuteras vid 6-månaders-

kontrollen, och de intervjuade berättar att inte helt 

sällan tvingas de uppmana vårdgivaren att läsa re-

gelboken lite mer grundligt. 

Soliditetskrav Produktions- 

och förvalt-

ningskrav 

Genom 

prenumerat-

ion på kre-

dit-

upplysningar 

Uppföljningen är proaktiv och kontrollerar att vård-

givaren har en tillräcklig kreditvärdighet. I de fall 

kreditvärdigheten brister kontaktas vårdgivaren och 

får avge en förklaring. Denna uppföljning är i olika 

grad utvecklad hos  de granskade enheterna.  

Fungerande 

samverkan 

med andra 

parter  

Effektkrav  Inte i någon 

större grad  

Det finns höga krav på husläkarmottagningarnas 

samverkan med andra parter, t.ex. inom ramen för 

vårdkedjan samt i samverkan med kommunernas 

omsorg om t.ex. äldre och psykiskt funktionshind-

rade. Brister i samverkan framkommer genom reak-

tiv uppföljning när kommuner eller patienter hör av 

sig om missförhållanden, men kunde följas upp 

både mer proaktivt och förädlande än idag för att 

säkerställa fungerande samverkan.  

Inom kataraktoperationer har samverkan inte följts 

upp eftersom vårdvalsområdet i sig klassas som en 

egen vårdkedja och att patienten ska vara färdigbe-

handlad av avtalsparten när vården är slut.   

 

Den reaktiva uppföljningen. Uppföljningen av regelböckerna visar sig till största delen 

vara reaktiv då det stora flertalet skallkrav inte följs upp annat än om det inkommer indi-
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kationer om att något inte står rätt till hos en vårdgivare. Sådana anmälningar kan komma 

in från personalen, patienter, Patientnämnden, Socialstyrelsen och andra oftast externa 

källor. Dessa anmälningar används inte på ett likartat sätt på de jämförda enheterna vad 

gäller bedömningen av vårdgivarna. Som konsekvens av anmälningar har bl.a. uppsäg-

ningar av avtal och auktorisationer bland husläkarmottagningarna genomförts. 

 

Problem med ett förhållandevis stort fokus på reaktiv uppföljning är att uppföljningen 

styrs av externa signaler och kontrollen av vårdgivare blir beroende av externa parters 

tendens att anmäla. HSF riskerar att inte ha kontroll över vilka brister som skapar signaler 

och vilka brister som passerar oupptäckta.  

 

Den proaktiva uppföljningen syns i uppföljningsplanen, där nämnden har fastställt en plan 

för vad som ska följas upp, när och med stöd i vilken källa. Men som tidigare konstaterats 

är sambandet mellan uppföljningsparametrar och skallkrav inte tillräckligt tydlig för att 

det som följs upp ska säkerställa att vårdgivaren följer kraven. Kontrollen av att avtalade 

tjänster eller produkter erhålls riskerar därmed brista. 

 

Den förädlande uppföljningen som är till gagn för upphandlaren, vårdgivaren och patien-

ten, både nu och i det långa loppet, kan anas i hur skallkraven formulerats i regelboken. 

Men när uppföljningsplanen är avstämd och bonus/vite utdömts kvarstår förhållandevis 

många uppföljningsresultat som lämnas utan vidare åtgärd. Sådana kan vara att en vård-

central inte genomfört tillräcklig många psykosociala samtal eller att inte tillräckligt 

många vårdplaner är justerade. Det förefaller som att förvaltningen i viss mån saknar in-

struktioner och maktmedel för hur uppföljningsåtgärder som syftar till att verksamheten i 

framtiden bättre ska kunna nå målen kan genomföras. Bara att genomföra en tydligare 

återkoppling till vårdgivaren om deras resultat i förhållande till förväntade värden skulle 

ge vårdgivarna tydligare signaler om vad som fattas och inte i relation till förväntningarna. 

Granskningen har också visat att kopplingen mellan uppföljning på systemnivå och upp-

följningen av avtalen är svag, trots HSF:s strategis uttalade ambitioner. 

 

Flera källor pekar på att det finns både kvalitets- och produktionsskillnader mellan vårdgi-

vare, i detta fall husläkarmottagningar. En sådan källa är Karolinska Institutets folkhäl-

soakademis uppföljning av husläkarsystemet inom vårdval Stockholm – år 2010, som 

genomförts på uppdrag av HSN. Rapporten visar på skillnader i kvalitet och produktivitet 

mellan husläkarmottagningarna och vid en snabb analys av de nyckeltal som presenteras 

kan det framstå som att vissa vårdcentraler, oavsett driftsform, är hälften så bra som andra.  

 

De intervjuade uppfattar inte heller att det finns något egentligt uppdrag att använda upp-

följningen som ett sätt att främja vårdens utveckling eller säkerställa vårdgivarens fram-

tida möjligheter att leverera enligt förväntningarna.  

 

Revisionens bedömning 

Granskningen har visat att det finns begränsade resurser till uppföljning, och att de resur-

ser som finns läggs på att kontrollera de vårdgivare där brister framkommer. Samtliga tre 

nivåer av uppföljning förekommer. Men det framstår som insamlad kunskap om vårdgi-

varnas förehavanden skulle kunna tas tillvara i större utsträckning och användas mer stra-

tegiskt i uppföljningsarbetet. Uppföljningsarbetet kan i högre grad utvärderas med fokus 

på ständiga förbättringar.  
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Revisionen menar att HSN har en möjlighet att forma vårdgivarnas utveckling genom 

dialog samt återkoppla och tydliggöra huruvida vårdgivaren lever upp till förväntningarna. 

Detta kan bidra till att oönskade skillnader i kvalitet och produktivitet mellan vårdgivare 

minskar. Det skulle också kunna bidra till att säkerställa vårdgivares framtida möjligheter 

att leverera enligt förväntningarna.   

4.3 Hur uppföljningen genomförs 

Granskningen av avtalsuppföljningsarbetet inom vårdvalsområdena husläkarmottagningar 

respektive kataraktoperationer har utgått från respektive regelbok 2011och har visat att 

ansvaret för avtalsuppföljningen, i enlighet med strategin, är delegerat till enhetsnivå. 

Båda de granskade enheternas avtalshandläggare anger att syftet med avtalsuppföljningen 

är att säkerställa att vårdgivarna uppfyller de krav som ställs i avtalet, och att patienterna 

får den vård HSN betalar för. Arbetssätt och instruktioner ser förhållandevis lika ut. 

 

Revisionen har funnit att uppföljningen på dessa två enheter innehåller fyra relativt ge-

mensamma basmoment: 

1. Den löpande uppföljningen 

2. Den ekonomiska uppföljningen 

3. Den strukturerade årliga uppföljningen 

4. Fördjupad uppföljning 

 

Den löpande uppföljningen handlar om att bevaka, svara på vårdgivares frågor, och vara 

beredd om något skulle dyka upp som föranleder en insats. Den ekonomiska uppföljningen 

genomförs av controllers, som exempelvis godkänner de digitala fakturaunderlagen. För 

att ha en löpande kontroll över vårdgivarens ekonomi prenumererar HSF på kreditupplys-

ningar, vilket möjliggör regelbundet säkerställande av vårdgivarens ekonomiska status. 

Den strukturerade årliga uppföljningen görs utifrån regelbokens uppföljningsplan. In-

formation hämtas från flera källor, som vårdgivarens direktinrapporterade data, lands-

tingsdatabaser, patientenkät samt nationella kvalitetsregister. Både husläkarmottagningar 

och kataraktoperatörer bedöms utifrån ett visst antal kriterier. Exempel på sådana kan vara 

förväntad mängd kataraktoperationer, antal genomförda hälsosamtal med äldre över 75 år 

eller om verksamheten är miljöcertifierad.  

 

Granskningen har visat att i stort sett samtliga kriterier följs upp via olika register som 

bygger på information som inrapporterats av vårdgivare eller patienter. Förvaltningen 

inhämtar förhållandevis lite direktinformation om vårdgivarens verksamhet.  

 

Bedömningen sker genom att inkomna data analyseras i relation till tidigare års värden, 

landstingsövergripande värden och förväntade värden av vad som borde produceras. Om 

det inrapporterade avviker från förväntade värden får vårdgivaren en digital följdfråga om 

varför denna skillnad finns. När svaren på frågorna inte är tillräckliga, sker en bedömning 

från fall till fall vilka åtgärder som ska vidtas. Personalen samverkar inom enheten och 

diskuterar sig fram till hur dessa avvikelser ska hanteras. Utfallet av dessa indikatorer 

ligger sedan till grund för slutbedömning av respektive vårdgivare, inklusive utfall för 

bonus och viten som återkopplas till vårdgivaren oftast genom en slutavräkning via mail. 

 

När överträdelserna är grövre eller återkommande, går förvaltningen vidare med fördju-

pad uppföljning som innebär ytterligare frågor och att verksamheten kan få besök. Dessa 

fördjupade uppföljningar kan leda till att vårdgivaren ändrar sitt sätt att arbeta, till omfor-
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muleringar i kommande förfrågningsunderlag eller en beställarrevision, en mer fördjupad 

granskning där vårdgivarnas förehavanden granskas i detalj. En beställarrevision genom-

förs av HSF först när tydliga indikationer om missförhållanden finns eftersom det är en 

omfattande och kostsam åtgärd.  

 

Revisionens bedömning 

HSF har själva konstaterat i risk- och konsekvensanalysen genomförd enligt handlingspla-

nen att det innebär en risk att arbeta med en stor mängd egeninrapporterade underlag ef-

tersom de kan brista i kvalitet av flera skäl. Granskningen har visat att trots denna insikt, 

genomförs inte kvalitetssäkring av dessa data i någon större mån, förutom den säkring 

som automatiskt sker i IT-systemen.  

 

HSF bör även överväga att införa ytterligare och alternativa former av fördjupad uppfölj-

ning eller revision som exempelvis kan användas antingen återkommande med viss regel-

bundenhet eller med stickprovsuttag. Detta i syfte att i högre grad kunna säkerställa att 

vårdgivarna leverera det de ska, men till en lägre kostnad än den nuvarande formen av 

beställarrevision.  

4.4 Risk- och konsekvensanalys av avtalskrav saknas 

En systematisk uppföljning ställer krav på metoder, resurser samt kontinuerlig utvärdering 

av uppföljningsarbetet. En prioritering både mellan avtal och olika krav i avtal behövs. 

Granskningen har visat att i enlighet med den beslutade strategins handlingsplan, se kapi-

tel 3, har vissa risk- och konsekvensanalyser genomförts på vårdområdesnivå.  

 

Revisionen har inte kunnat ta del av underlagen till den genomförda risk- och konsekven-

sanalysen men uppfattar ändå att denna kan ha saknat ett fokus på vilka skallkrav i regel-

boken som är mest kritiska att följa upp och hur detta lämpligast görs. Svagheten i att inte 

ha analyserat detta är att uppföljningsarbetet riskerar koncentreras till förhållanden som är 

lätta att följa upp eller där problem påtalas i stället för att resurser läggs på sådant där re-

ella behov av uppföljning finns. Risken är då att vårdgivarens brister inte synliggörs i 

uppföljningsarbetet i tillräckligt grad. 

 

 
 

En prioritering av uppföljning av skallkrav byggs lämpligen på en risk- och konsekvensa-

nalys9. En modell, se ovan, som kan användas i arbetet för att identifiera vilka avtal re-

                                                      
9 Se mer i exempelvis Kammarkollegiets vägledning avtalsuppföljning av vård och omsorg; 
2012:6, Upphandlingsstödet. 
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spektive krav som bör prioriteras presenteras i Kammarkollegiets vägledning. Modellen 

består av två axlar där Y-axeln mäter i vilken grad det enskilda avtalet/kravet kan påverka 

patienternas behov. X-axeln mäter vilket värde eller volym det enskilda avtalet/kravet har 

i form av ekonomiskt värde samt omfattning och frekvens av leverans av vården. Utifrån 

dessa axlar kan man identifiera fyra huvudsakliga grupper av avtal/krav (A, B, C och D) 

där D kräver mest uppföljning, A minst samt B och C ett medelstort behov av uppföljning.  

 

 

Figur 1 Modell för att identifiera och prioritera uppföljningsbehov, efter modell av Kraljics    

 

Revisionens bedömning 

Revisionen menar att förvaltningen behöver säkerställa att uppföljningen genomförs på ett 

strategiskt och medvetet sätt i syfte att satsa de begränsade resurserna för uppföljningen på 

de områden som är mest angelägna. Att använda Kammarkollegiets sätt att prioritera både 

mellan avtal och mellan skallkrav kan vara en hjälp för att skapa större säkerhet i uppfölj-

ningen av vårdgivare. Andra modeller kan givetvis användas.  

4.5 Besök och stickprovskontroller förekommer sällan 

Granskningen har visat att avtalsuppföljning med besök sker sporadiskt eller på förekom-

men anledning. Vissa delar av uppföljningen förutsätter kontakt med vårdgivare, och går 

inte att bedöma utifrån inrapporterade data, som exempelvis uppföljning av samverkan. 

Flera av de intervjuade menar också att uppföljningsrelaterade vinster skulle kunna göras 

genom att besöka verksamheterna i högre grad, att för mycket tid spenderas vid skrivbor-

det och för lite tid ute i verksamheten. Men några generella riktlinjer har inte kunnat påvi-

sas och det förefaller vara upp till varje handläggare att prioritera besök. 

 

Innehållet i regelboken behöver ibland tolkas av avtalshandläggare och vårdgivare till-

sammans. Om sådana otydligheter inte klargörs, ökar risken för olikheter både i hantering 

mellan avtalshandläggare och enheter på förvaltningen, och bland vårdgivare. Ju större 

tolkningsutrymme i förfrågningsunderlaget, desto mer komplext blir avtalsuppfölj-

ningsarbetet och möjligheten att använda sig av uppföljningskriterier som fångar vad 

verksamheterna gör. Dessa tolkningar kan vara svåra att göra per telefon eller mail. 

 

Revisionens bedömning 

Relationen till aktuella leverantörer är viktig att värna om och ställer vissa krav på bestäl-

laren, något som också betonas i landstingets upphandlingspolicy. Där anges bl.a. att leve-

rantörer ”ska känna trygghet i relation till landstinget”. Revisionen menar att uppföljning 

med verksamhetsbesök som komplement skulle kunna göra HSN mer synlig som kravstäl-

lare i vården. Revisionen ser också att förvaltningen vid besök skulle kunna stämma av 

och även till viss del mota identifierade risker med verksamheters egeninrapporterade 

data, bistå vårdgivaren i att tolka förfrågningsunderlaget samt samla kunskaper som kan 

underlätta i att lättare skilja kapabla vårdgivare från mindre kapabla.  

 

5. Vårdgivarnas syn på regelbok och uppföljning 

5.1 Uppföljningen styrande men inte mot kvalitet i vården 

De två vårdgivare som har intervjuats uppfattar regelboken som omfattande och med all-

mänt hållna formuleringar, speciellt i de gemensamma delarna. De menar att regelboken 

påverkar verksamhetens innehåll framförallt genom ersättningsbeskrivningen, även om 
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lagrum, nationella och regionala riktlinjer bygger verksamhetens grund. Båda beskriver 

gällande rapporteringskrav som omfattande och att det ställs detaljerade krav inom områ-

den som inte primärt handlar om vårdens kvalitet, innehåll och effekter, och som riskerar 

förskjuta fokus från den verksamheten som ska bedrivas. Detta gäller bl.a. krav om rap-

portering av tillgänglighet, identifierade ohälsosamma levnadsvanor och väntetider.  

 

Som tidigare beskrivits återkopplas varje års slutbedömning till vårdgivarna i form av e-

post med en faktura som anger slutavräkning med bonus och viten. De intervjuade vårdgi-

varna uppfattar inte att det i övrigt förekommer återkoppling av den uppföljning som ge-

nomförts. Båda vårdgivarna efterfrågar mer kontakt och uppfattar att det finns viktiga och 

utvecklande frågor att diskutera med HSF/HSN. 

 

Regelboken anger att vårdinsatser som genomfördes under de tre senaste månaderna er-

sätts när de redovisas. Om vårdinsatser genomförts tidigare än tre månader men debiterats 

beställaren, tas de bort från fakturan. Detta kan t.ex. handla om telefonrecept eller dylikt, 

som inte automatiskt passerar kassan, och därför måste debiteras separat. Detta gäller även 

i de fall det har blivit fel på en tidigare debitering som behöver göras om. De intervjuade 

vårdgivarna uppfattar svårigheter i att hinna med detta inom tre månader, och beklagar att 

så mycket tid behöver ägnas åt att administrera och säkerställa att debiteringar sker omgå-

ende. Dock gäller att om beställaren gör fel, t.ex. betalar ut för mycket ersättning, kan 

dessa korrigeras upp till tolv månader efter att de inträffat.  

 

I mötet med vårdgivarna framkom ett par situationer där vårdgivarna upptäckt att regelbo-

ken ställer krav som inte fungerar. Dessa har framförts till förvaltningen, men inte ändrats 

i efterkommande förfrågningsunderlag. Ett av skälen till detta kan vara att arbetet med att 

utveckla förfrågningsunderlag är omfattande och att det kan vara komplicerat för handläg-

garen att driva enstaka frågor om ändrade formuleringar eller dylikt.  

 

Vårdgivarna uttryckte också att det är komplicerat att registrera rätt i systemen för att få 

ersättning. Det tar mycket tid i anspråk och erfarenhet av den som gör det för att det ska 

bli rätt. Systemen är mycket komplexa, och det är lätt att registrera fel med bristande er-

sättning eller återkrav som resultat, som en vårdkod som inte ger ersättning. Att ändra på 

en redan genomförd debitering, om t.ex. en patient visar sig ha högkostnadskort och vill 

ha pengar tillbaka på sin erlagda avgift, kan bli mycket komplicerat. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen uppfattar efter mötet med vårdgivarna att uppföljningen av regelboken till stor 

del bygger på det som är praktiskt genomförbart och till mindre del på det som skulle ut-

veckla vården. Revisionen uppfattar också att mer likvärdiga villkor för när debiteringsfel 

kan korrigeras skulle kunna utarbetas mellan avtalsparterna. Att vårdgivarnas synpunkter 

inte alltid tas tillvara skulle kunna motverkas genom att det avvikelsesystem som redan 

finns i förvaltningen används mer aktivt. Där kunde de synpunkter som vårdgivarna läm-

nar loggas på ett systematiskt sätt så att de senare kan plockas fram och bearbetas.  
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Bilaga 1 

Uppföljning av revisionens rapport 9/2009; Vårdvalet – Hur följer landstinget att 

utförarna håller god kvalitet?  

 

Rekommendation 

 

Åtgärdat 

 

Kommentar 

 
Revisionen rekommenderar HSN att 

skärpa kraven för att bevilja auktorisat-

ion och fastställa tydliga 

kvalitetskriterier för när en auktorisat-

ion ska kunna återtas 

Delvis Kraven har skärpts och kommer skärpas ytterligare då 

även hygienkrav kommer att ställas. Exitkrav, eller ut-

trädesparagrafer, har införts i regelböckerna men kan 

inte klassas som kvalitetskrav. Aspekter som när en 

auktorisation/godkännande ska upphöra i relation till 

funna missförhållanden, eller längd på eventuell uppsäg-

ningstid är inte heller fastställda. 

Revisionen rekommenderar HSN att 

sträva efter att utveckla fler kvalitets-

kriterier som tar sikte på 

medicinska resultat 

Delvis  I uppföljningen har framkommit att förvaltningen har 

haft svårt att ta till sig vad vi avser med denna rekom-

mendation. Arbete med att utveckla kriterier pågår på 

flera nivåer, enligt de intervjuade, men att utveckla kva-

litetskriterier som tar sikte på medicinska resultat är 

komplicerat. När förväntas dessa resultat uppstå? Hur 

ska de kontrolleras? Andra svårigheter kan vara att 

kunna enas om vad som faktiskt är ett kvalitetsmått och 

hur det bäst mäts.  

Samtidigt har tydligare kvalitetsrelaterade uppföljnings-

indikatorer utvecklats för vårdgren katarakt, som iofs är 

ett mer avgränsat vårdområde än flera andra. En sådan 

indikator är patientens egenupplevda förbättrade syn.    

Revisionen rekommenderar HSN att 

genomföra riskanalyser som underlag 

för när fördjupad uppföljning av utfö-

rare behöver göras 

Nej  Arbetet med riskanalyser i uppföljningsarbetet har på-

börjats hos HSF, och genomförts på vårdområdesnivå. 

Inom geriatriken har man bl.a. funnit att vårdens över-

gångar är en stor källa till patientrisker och inom pri-

märvårdsrehabilitering fann man att det fanns en risk att 

vårdbehovet i befolkningen inte uppfylls enligt uppdra-

get. Någon riskanalys som underlag för när fördjupad 

uppföljning av enskilda utförare behöver göras har inte 

kunnat påvisas. 

Revisionen rekommenderar HSN att i 

kravställande och uppföljning upp-

märksamma behovet av sammanhållna 

vårdkedjor 

Nej Detta har inte skett i särskild ordning, men behovet av 

sammanhållna vårdkedjor finns med bland skallkraven i 

förfrågningsunderlagen, se vidare i denna rapport. 

Revisionen rekommenderar HSN att 

inom förvaltningen öka erfarenhetsut-

bytet mellan ansvariga för de olika 

vårdvalsområdena när det gäller såväl 

kravställande som metoder för att 

systematisera uppföljningen av utfö-

rare 

Delvis Utbyte över enhetsgränserna mellan de som arbetar med 

ekonomisk uppföljning, controllers, har nyligen påbör-

jats i syfte att utveckla den ekonomiska utvecklingen och 

kontrollen av vårdgivare. Erfarenhetsutbyte som avses i 

denna rapport genomförs inte i någon större omfattning 

även om ambitioner finns, som att likrikta uppföljnings-

arbetet av ett flertal vårdvalsområden inom specialist-

somatiken.  

 

 



  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Kort om rapporten 
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av vårdgivare säkerställer i 

viss mån att dessa lever upp till ingångna avtal. HSN bör utveckla 

sambandet mellan de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och vad som 

sedan följs upp. HSN bör även utöka och systematisera åtgärderna i 

uppföljningsarbetet och stärka arbetet med strategi- och handlingsplaner 

för uppföljning för att bättre kunna säkerställa att vårdgivare lever upp till 

kraven i avtalen. 

 

 

 

 


