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Bidrar ersättnings-
modellerna till en styrning 

mot fullmäktiges mål? 



Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna och 

revisionskontoret. 

 

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 utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

  
 
Projektrapport 15/2012 
Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot 
fullmäktiges mål?  
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2013-02-20 att överlämna rapporten till 

hälso-och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2013-05-30.  

 

Granskningen visar att de granskade ersättningsmodellerna i huvudsak styr mot 

fullmäktiges mål även om det förekommer målkonflikter. Ersättningsmodellerna hanteras 

dock olika beroende på vårdgren och vårdval. För att skillnaderna i de olika 

ersättningsmodellerna inte ska leda till suboptimering bör analyser av avtalen inbördes 

förhållande göras.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har skapat förutsättningar för att utveckla 

ersättningsmodeller som styr mot fullmäktiges mål. Revisorerna vill särskilt framhålla att 

nämnden bör säkerställa att förvaltningens processer och rutiner för att utveckla 

ersättningsmodeller implementeras och efterlevs. Vidare bör rutiner införas för en 

systematisk utvärdering av ersättningsmodellerna så att erfarenheterna bättre tas tillvara i 

det fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

I övrigt hänvisas till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

 

Göran Hammarsjö 

Ordförande    Agneta Fohlström 

    Sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Ersättningssystemet är en del av landstingets styrsystem för att ekonomiskt 

ersätta vårdgivarna för utförd vård och för att påverka och styra inriktningen av 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har ansvar för att 

förvalta, uppdatera och utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjuk-

vården. Revisionen har granskat om HSN:s arbete med utveckling av ersätt-

ningsmodeller leder till en styrning mot fullmäktiges mål. Granskningen berör 

ersättningsmodellerna för husläkarverksamheten och för geriatrikens basupp-

drag.  

 

Avtal om köp av vård innehåller alltid en ersättningsmodell som beskriver hur 

vårdgivaren ska kompenseras och de förutsättningarna som ska uppfyllas för 

att ersättning ska utbetalas. Framtagandet av ersättningsmodeller är en del-

process i processen framtagandet av avtal. Respektive beställaravdelning inom 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) äger de ersättningsmodeller som finns 

i de avtal som avdelningen ansvarar för. Inom Stockholms läns landsting 

baseras ersättningsmodellerna vanligtvis på tre ersättningsprinciper; fast/upp-

dragsrelaterad ersättning, produktionsrelaterad ersättning och målrelaterad 

ersättning. 

 

Styrningen av ersättningsmodellernas utformning varierar, men sker främst 

genom beslut i budgeten på fullmäktige- respektive nämndnivå. När det gäller 

husläkarverksamheten förekommer en mer detaljerad styrning av inriktningen i 

ersättningsmodellen genom särskilda skrivelser från nämndledamöter i allians-

partierna (2012 i samverkan med miljöpartiet). Motsvarande styrning förefaller 

inte ske när det gäller ersättningsmodeller för övriga vårdgrenar.  

 

Inom HSF finns styrdokument i form av handbok och interaktiv lathund som 

vägledning i arbetet med att utveckla nya och förändra befintliga ersättnings-

modeller. Det finns också en särskild funktion, den s.k. ERSMO-akuten, som 

har till uppgift att vägleda, besluta och ge klartecken till ersättningsmodeller. 

Granskningen har dock visat att de förekommer avsteg som tyder på att styr-

dokumenten inte alltid efterlevs och att rutiner och processer inte har imple-

menterats fullt ut.  

 

För att styrningen ska leda till att de övergripande målen följs är en förutsätt-

ning att styr- och ersättningsmodellerna inte motverkar varandra. Idag hanteras 

ersättningsmodellerna olika beroende på vårdgren och vårdval. Fr.o.m. 2013 

får t.ex. husläkarverksamheten ersättning för kompetensutveckling och för 

samverkan med vissa vårdverksamheter, kommuner och myndigheter. Mot-

svarande ersättningar finns inte som incitament för verksamheter inom övriga 

vårdgrenar. För att inte skillnader ska leda till suboptimeringar mellan verk-

samheter bör den kartläggning av ersättningsmodeller som HSF genomfört, 

kompletteras med analys av avtalens inbördes förhållanden.  

 

Det finns viss motsättning mellan fullmäktiges mål om att ge olika ekonomiska 

incitament i ersättningsmodeller samtidigt som administrationen inom vården 

ska minska. Detta eftersom en detaljerad ersättningsmodell ställer krav på 

omfattande rapportering, uppföljning och kontroll. Det finns också risk för 
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nedprioritering av uppgifter som inte ersätts ekonomiskt. Det är därför ange-

läget att följa upp att ersättningsmodellerna leder till avsedd effekt.  

 

Förändringar genomförs i ersättningsmodellen för husläkarverksamheten 

fr.o.m. mars 2013 och syftar enligt HSF bl.a. till att höja ersättningen för 

patienter med stora vårdbehov och ge incitament till hälsofrämjande arbete. 

Ersättningsmodellen bedöms i huvudsak styra mot fullmäktiges mål och 

ekonomiska incitament finns för de mål som anges i fullmäktiges budget. 

Detaljeringsgraden i ersättningsmodellen riskerar dock att komma i konflikt 

med fullmäktiges mål om att ersättningsmodellen ska vara enkel att förstå och 

lätt att hantera.  

 

För den geriatriska vården är fullmäktiges mål att minska eller eliminera den 

tid som patienterna vistas i akutsomatikens slutenvård genom direktintag på 

geriatriken. I ersättningsmodellen finns ekonomiska incitament för direktintag 

och beställarens mål 2012 var att 70 procent av intagningen skulle ske direkt 

från hemmet eller från akuten. Fr.o.m. 2013 sker en förändring i ersättnings-

modellen. Bland annat har målet om direktintag sänkts till 65 procent av vård-

tillfällena p.g.a. att beställaren vill underlätta intagningen från vårdavdelningar. 

Enligt revisionens bedömning förefaller förändringen av de ekonomiska incita-

menten för direktintag inte vara helt i linje med fullmäktiges mål även om full-

mäktige inte beslutat om några nivåer för olika år.  

 

Det har inte genomförts någon specifik utvärdering av tidigare ersättnings-

modeller för husläkarmottagningarna eller geriatriken som utgångspunkt för 

förändringsarbetet inför 2013. En tydlig struktur för insamling och hantering av 

synpunkter från vårdgivare samt en systematisk utvärdering av ersättnings-

modellerna bör utvecklas.  

 

Utifrån gjorda iakttagelser anser revisionen sammantaget att HSF har skapat 

förutsättningar för att utveckla ersättningsmodeller så att de bidrar till en 

styrning mot fullmäktiges mål. Det finns dock områden som behöver vidare-

utvecklas.  

 

Rekommendationer:  

 Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att förvaltningens 

processer och rutiner för att utveckla ersättningsmodeller 

implementeras och efterlevs.  

 Hälso- och sjukvårdsnämnden bör se till att förvaltningen inför rutiner 

för en systematisk utvärdering av ersättningsmodellerna så att erfaren-

heter bättre tas till vara i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden bör komplettera genomförd kart-

läggning av avtal med en analys av avtalens inbördes förhållande. 

Detta för att bl.a. minska risken för suboptimering. 

 

2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Ersättningssystemet är en del av landstingets styrsystem och utgör en teknik för 

att ekonomiskt ersätta vårdgivarna för utförd vård. Systemet innehåller metoder 

för att påverka och styra inriktningen av hälso- och sjukvården.  
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Ersättningssystemet består av två samverkande delar, beskrivningssystem och 

ersättningsmodell & avtal. Den första delen beskriver patienternas kontakter 

med hälso- och sjukvården och de kostnader som kontakterna är förenade med. 

Beskrivningssystemet syftar till att på ett enhetligt sätt beskriva innehållet i 

utförd vård och service till patienter, klienter och brukare. Beskrivningen 

bygger på klassifikationer av hälsotillstånd och åtgärder samt på anvisningar 

och regelverk för hur utförd vård ska rapporteras.  

 

Den andra delen utgörs av ersättningsmodell och avtal. Avtal om köp av vård 

innehåller en ersättningsmodell som beskriver hur vårdgivaren ska kompen-

seras för utförda uppdrag. Eftersom olika former av vård inte ersätts på samma 

sätt används flera ersättningsmodeller parallellt. Ersättningsmodeller inom SLL 

baseras på tre ersättningsprinciper: 

 Målrelaterad ersättning 

 Produktionsrelaterad ersättning 

 Fast/uppdragsrelaterad ersättning 

Den totala ersättningen kan utgöra en kombination av ersättningsprinciperna 

men också vila på enbart en.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för att förvalta, uppdatera och ut-

veckla hela ersättningssystemet. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen äger 

respektive beställaravdelning de ersättningsmodeller som finns i de avtal av-

delningen ansvarar för. Beställaravdelningarna har också ansvar för att fånga 

upp olika utvecklingsbehov och starta utvecklingsprojekt när behov finns. 

Framtagandet av ersättningsmodeller är en del i arbetet med att ta fram nya 

avtal, t.ex. när det gäller nya vårdvalsområden.  

 

Olika ersättningsprinciper kan ge både önskade och oönskade effekter. Det kan 

vara svårt att i förväg veta hur en ersättningsprincip kommer att fungera i 

praktiken eftersom det är många andra faktorer som också kan påverka det 

slutliga utfallet. Därför måste en ersättningsmodells effekter noggrant följas. 

Justeringar kan bli nödvändiga för att uppnå den effekt som ursprungligen 

eftersträvades. Kostnadskontrollen är central inom hälso- och sjukvården efter-

som patienterna vid en vårdkontakt endast betalar en mindre del av kostnaden. 

Det är väsentligt att ersättningsmodeller utformas så att risken för 

okontrollerade kostnadsökningar minimeras.  

 

I revisionens förstudie konstaterades att ett projekt skulle genomföras i syfte att 

bedöma om de framtagna ersättningsmodellerna bidrar till en effektiv styrning 

som stödjer en utveckling mot landstingsfullmäktiges mål 

2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan är: 

 Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål 

för vården? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 

 Hur sker arbetet med att utveckla nya och uppdatera befintliga 

ersättningsmodeller? 

 Hur sker uppföljning/utvärdering av ersättningsmodellernas 

effekter?  



  
 

Revisionskontoret 2013-02-13  

 

 

 

4 

 

 Vilka incitament uppfattar vårdgivare att ersättningsmodellerna ger?  

2.3 Avgränsning 
Granskningen fokuseras på HSN:s ansvar för ersättningssystem i hälso- och 

sjukvården. Revisionen har tidigare granskat ersättningssystemen vid flera 

tillfällen. Den senaste granskningen genomfördes 2009 och berörde ersätt-

ningssystemen inom sjukhusen. Denna granskning avgränsas till ersättnings-

modeller för husläkarmottagningar/vårdcentraler (vårdval) och för geriatriska 

kliniker (vårdavtal).  

 

Avstämning med angränsande granskningsprojekt har skett löpande, framför 

allt med granskning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning av 

bl.a. husläkarverksamheten (rapport 13/2012).  

2.4 Bedömningsgrunder 

Granskningen utgår från följande styrdokument: 

 Kommunallagen kap 3 §§ 9, 10 och 14, kap 6 § 7 

 Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2012 och 2013 

 Landstingsfullmäktiges budgetbeslut 2011, 2012 och 2013 

Mål och uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden  

 Handbok för utveckling av nya ersättningsmodeller; HSF april 2012 

(uppdaterad december 2012) 

2.5 Metod 
För att besvara revisionsfrågan har en granskning genomförts av HSN:s arbete 

med att utveckla, uppdatera och utvärdera ersättningsmodeller. De ersättnings-

modeller som berörts av granskningen är husläkarverksamhet med basal hem-

sjukvård och basgeriatrisk vård. Som utgångspunkt i granskningen har en 

genomgång gjorts av de granskade ersättningsmodellernas utformning under 

perioden 2009-2013. Intervjuer har därefter genomförts med ansvariga tjänste-

män inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att fånga upp vårdgivares 

synpunkter har intervjuer genomförts med tjänstemän på central nivå inom 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). När det gäller husläkarverksam-

heten har vårdgivarnas synpunkter också inhämtats från SKL:s rapport 

”Vårdval i primärvården” som gavs ut hösten 2012.  

 

Granskningen har genomförts av Christin Huring (projektledare) och Åsa 

Runeström. 

 

3. Styrningen av ersättningsmodeller 

3.1 Landstingsfullmäktiges styrning 

Landstingsfullmäktige har i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 

beslutat att ge nämnden ansvar för patientvalssystem i primärvården och andra 

delar av sjukvården samt andra ersättningssystem1. Fullmäktiges styrning när 

                                                      

 
1
 SLL, Arbetsordningar, reglementen och delegationsordning, november 2011 

respektive november 2012 
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det gäller ersättningssystem i hälso- och sjukvården sker i huvudsak genom 

beslut i budgeten för respektive år.  

 

Landstingsfullmäktige har i budgeten under flera år uttalat att ersättnings-

systemen ska vara konkurrensneutrala och stimulera vårdproducenter att 

leverera effektiv vård av god kvalitet. Vården ska ges som en sammanhållen 

vårdkedja och det är slutresultatet för patienten som ska premieras. Ersättnings-

modellerna ska styra mot uppsatta mål, vara enkla att förstå och lätta att 

hantera.  

 

I budgeten för 2013 får hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att vidareut-

veckla husläkarmottagningarnas ersättningsmodell. Utgångspunkten ska vara 

att resurserna i ökad utsträckning ska fördelas utifrån patienternas vårdbehov 

och styra mot ett bättre omhändertagande av individer med stora vårdbehov. 

Vidare framgår att det är angeläget att incitament skapas för primärvården att ta 

ett större helhetsansvar för patienterna. Ett annat mål för utvecklingsarbetet är 

att ge ekonomiska incitament för hälsofrämjande arbete. Motsvarande uppdrag 

och mål har även funnits i 2011 och 2012 års budget.  

 

I budgeten för 2012 anges att ersättningen för olika typer av besök ska ses över 

och att betalningsansvar för medicinsk service ska utredas i syfte att ge vård-

givarna ett större kostnadsansvar. I 2013 års budget anges mål om att ge hus-

läkarmottagningarna ekonomiska incitament för fortbildningsinsatser.  

 

I fullmäktiges budgetar framgår att ett aktivt arbete ska bedrivas för att minska 

den administrativa belastningen inom vården. Målet är att öka tiden för patient-

arbete och minska tiden för administrativt arbete.  

 

När det gäller verksamhetens inriktning är landstingets långsiktiga mål att 

förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Vården 

ska vara tillgänglig, trygg, patientsäker och hålla hög kvalitet. I budgeten anges 

också några specifika uppdrag bl.a. att läkemedelsgenomgångar årligen ska 

genomföras för alla patienter som är 65 år eller äldre och som har sju eller flera 

läkemedel samt att hälsosamtal ska erbjudas alla som fyller 75 år. Landstinget 

har under flera år försökt att styra patienter från den akutsomatiska sluten-

vården till den geriatriska slutenvården. Enligt fullmäktige ska tiden för över-

föring till geriatrisk klinik minimeras eller elimineras helt genom direktintag på 

geriatriken.  

 

Hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården är ett prioriterat område. I 

2012 års budget framgår att det hälsofrämjande arbetet mot de stora folksjuk-

domarna ska stärkas ytterligare. Arbetet ska fokusera på samverkan med 

kommuner och stadsdelar, patientföreningar samt andra viktiga aktörer. 

Genomförandet av prioriterade insatser enligt handlingsplanen för folkhälsa2 

ska fortsätta.  

 

                                                      

 
2
 Handling för hälsa 2012-2014 



  
 

Revisionskontoret 2013-02-13  

 

 

 

6 

 

Fullmäktige har i budgeten för 2013 även gett HSN ett generellt uppdrag att 

utveckla ersättningssystem och vårdvalsmodeller för att stödja utvecklingen av 

sjukvården utanför akutsjukhusen i enlighet med Framtidsplan för hälso- och 

sjukvården3. 

3.2 Hälso- och sjukvårdsnämndens styrning 
HSN har enligt reglementet ansvar för patientvalssystem i sjukvården och 

andra ersättningssystem. Av reglementet framgår vidare att det inom HSN 

finns tre sjukvårdsutskott och att det åligger dessa att besluta om lokala avtal 

inom sina respektive geografiska områden. Den principiella ansvars- och 

beslutsfördelningen är att frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning och kvalitet eller annars är av större principiell betydelse ska 

avgöras av nämnden.  

 

Av nämndens budget för 2012 och 2013 framgår att följande satsningar ska 

göras under perioden 2012-2014: 

 utveckla och förbättra nuvarande ersättningsmodeller  

 utveckla och förtydliga registreringsanvisningar så att risken för fel-

tolkning vid registrering minskar.  

Ersättningssystemen ska utformas så att de ger rätt incitament och är kon-

kurrensneutrala. De ska också vara enkla att förstå och administrativt lätta att 

hantera. Detta ska bl.a. ske genom att ta tillvara standardiserade processer och 

mallar samt eftersträva följsamhet till nationella beskrivningssystem. HSN har 

som mål att minska antalet varianter av ersättningsmodeller.  

 

I 2013 års budget framgår att husläkarmottagningarnas ersättningsmodell ska 

revideras, vilket kommer att ske från den 1 mars 2013. Utgångspunkten har 

varit att resurserna i ökad utsträckning ska fördelas utifrån patienternas behov 

och åtgärdernas karaktär för att stödja ett förbättrat omhändertagande av 

individer med stora vårdbehov. Enligt budgeten kan husläkarverksamheten 

med rätt förutsättningar ta ett större helhetsansvar för sina listade patienter. 

Under 2013 utreds hur uppdragen kan förtydligas och hur ersättningsmodellen 

ska utvecklas vidare för att stimulera utvecklingen.  

 

I upphandlingen av geriatrisk vård inför 2013 har målgruppen breddats och 

ersättningsmodellen förändrats för att ge utrymme för ökade volymer inför 

framtiden. Vårdval införs 2013 för Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) och 

specialiserad palliativ slutenvård. Förslag ska tas fram för hur slutenvården kan 

förbättras för geriatriska patienter som samtidigt har behov av psykiatrisk vård 

och somatisk slutenvård.  

 

Vidare framgår att en ny utmaning är att i ersättningsmodellerna skapa incita-

ment som stöder utvecklingen av nätverkssjukvård och stärker arbetet i vård-

kedjor, en annan är att beskriva e-hälsotjänster så att de kan ersättas på ett 

adekvat sätt. Det arbete som påbörjades 2012 för att ge förutsättningar till ut-

vecklade ersättningsmodeller fortsätter. Syftet är att utveckla och i pilotstudier 

testa olika förslag till nya ersättningsmodeller innan de införs.  

                                                      

 
3
 LS 1109-1229 
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Förutom den styrning som sker genom nämndens budgetbeslut har fyra nämnd-

ledamöter från allianspartierna anmält en skrivelse till nämnden 2011-10-25. 

Av skrivelsen framgår att ytterligare 150 mnkr skulle satsas på vårdcentralerna 

under 2012 och i vilken inriktning ersättningsmodellen skulle utvecklas 4. HSF 

har därefter i ärende till nämnden redovisat förvaltningens förslag till ersättning 

för husläkarverksamheten 2012 och till hanteringsordningen för arbetet med att 

vidareutveckla ersättningsmodellen i enlighet med den inriktning som angavs i 

skrivelsen. Nämnden beslutade 2012-03-27 enligt förvaltningens förslag. Vid 

nämndens sammanträde 2012-10-16 anmäldes ytterligare en skrivelse med 

direktiv om den fortsatta utvecklingen av ersättningsmodellen5. Båda skrivel-

serna har utgjort underlag till förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag 

enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal hemsjuk-

vård 2013 (HSN 1208-0986). Nämnden beslutade 2012-11-13 att godkänna 

förfrågningsunderlaget att gälla fr.o.m. 2013-03-01 och att anse de båda 

skrivelserna som besvarade.  

3.3 Jämförelse med Västra Götalandsregionen och 

 region Skåne 

I reglemente för landstingsstyrelsen och övriga nämnder inom SLL framgår att 

HSN ska utöva ledning av Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård i 

enlighet med § 10 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare framgår att 

landstingsfullmäktige överlåtit till HSN att besluta om ersättningssystem inom 

hälso-och sjukvården, dvs. hur vårdgivare ska ersättas för utförd vård. Detta 

oavsett om verksamheten bedrivs i landstingets regi eller av privata vårdgivare. 

Totalt fördelades drygt 40 miljarder kronor genom ersättningssystemet år 2012.  

 

Vid en jämförelse av beslutsordningen vid Västra Götalandsregionen och 

Region Skåne har följande framkommit.  

 

Enligt reglemente ansvarar i Västra Götalandsregionen regionstyrelsen för de 

regionövergripande hälso- och sjukvårdsfrågorna. Inom regionen finns tolv 

hälso- och sjukvårdsnämnder som beställer vård av olika utförare. Enligt 

reglemente för nämnderna ska regionstyrelsen besluta om avtalsförhållanden 

inom valfrihetssystemet och nämnderna teckna kontrakt med de privata vård-

givare som regionstyrelsen godkänt. Av protokoll framgår att fullmäktige 

årligen beslutar om krav- och kvalitetsboken för Västra Götalands Primärvård 

(förfrågningsunderlag), som även finns med i den förteckning över aktuella 

styrdokument som fullmäktige årligen fastställer. 

 

                                                      

 
4
 Skrivelse 2011-10-25 från Filippa Reinfeldt (M), Birgitta Rydberg (FP), Stig 

Nyman (KD) och Catrin Mattsson (C) ”Utveckling av ersättningssystem för 

primärvården”  
5
 Skrivelse 2012-10-16 från Filippa Reinfeldt (M), Birgitta Rydberg (FP), Stig 

Nyman (KD), Catrin Mattsson (C) och Helene Öberg (MP) ”Fortsatt utveckling av 

Vårdval Stockholm”  
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Enligt reglemente ska styrelsen för region Skåne fastställa hälso- och sjuk-

vårdens ersättningsmodeller. Av protokoll framgår att styrelsen utöver beslut 

om ersättningsmodell vid införandet av nytt vårdval, årligen fastställer revi-

derade ersättningsmodeller för verksamheterna inom regionens vårdvalssystem 

(Hälsoval Skåne). Vid förändringar i befintliga ersättningsmodeller innehåller 

beslutsunderlaget bl.a. uppgifter om justerade ersättningar och vad föränd-

ringen syftar till. Med utgångspunkt från regionstyrelsens beslut, reviderar och 

beslutar därefter Hälso- och sjukvårdsnämnden om ackrediteringsvillkoren för 

vårdgivarna inom regionen.  

3.4 Revisionens kommentarer 

Den politiska styrningen av ersättningsmodellernas utformning inom SLL 

varierar beroende på vårdgren. Styrningen sker främst genom beslut i budget 

på såväl fullmäktige- som nämndnivå. När det gäller husläkarverksamheten 

sker även en mer detaljerad styrning. I särskilda skrivelser från allianspartierna 

(2012 i samverkan med miljöpartiet) anges vilken inriktning och utveckling 

ersättningsmodellen ska ha. Bland annat framgår vilken typ av ersättningar som 

ska ingå i ersättningsmodellen. Någon motsvarande detaljstyrning förefaller 

inte ske när det gäller övriga ersättningsmodeller.  

 

Inom SLL har ansvaret för merparten av de övergripande hälso- och sjukvårds-

frågorna delegerats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Ansvaret för principiella 

beslut när det gäller ersättning till vårdgivare vilar i högre grad på fullmäktige 

respektive styrelserna i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.  

 

4. Utvecklingen av ersättningsmodeller 

4.1 Förvaltningens gemensamma rutiner 
Beställaravdelningens avtal om köp av vård innehåller alltid en ersättnings-

modell som beskriver hur vårdgivaren ska kompenseras. Framtagandet av 

ersättningsmodeller ingår som en delprocess i processen framtagande av avtal. 

Respektive beställaravdelning äger de ersättningsmodeller som finns i de avtal 

som avdelningen ansvarar för. I ansvaret ingår att identifiera utvecklingsbehov 

och vid behov starta utvecklingsprojekt.  

 

Ett beslut om att utreda nya avtalsområden eller se över befintliga kan komma 

från fullmäktige, nämnden eller utifrån förändringar i lagar och regler. Det kan 

också ha sitt ursprung i behovet av att förbättra styrningen av den vård som 

köps.  

 

På HSF:s intranät finns en interaktiv lathund ”Delprocess ersättningsmodell”6 

som beskriver de steg som ingår i processen för att utveckla en ersättnings-

modell. Lathunden är indelad i fyra faser: 1. Analys, 2. Val av ersättnings-

modell, 3. Programmering och IT-anpassning samt 4. Leverans av ersättnings-

modell. Varje fas innehåller länkar till utförligare information och aktuella 

mallar. 

 

                                                      

 
6
 HSF:s intranät under fliken styrning och processer 
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På intranätet finns även ”Handbok för utveckling av nya ersättningsmodeller” 

som tagits fram under våren 2012. Handboken är en vägledning i arbetet med 

att ta fram ersättningsmodeller som har tagits fram för att systematisera arbetet. 

Olika kompetenser inom förvaltningen ansvarar för innehållet i olika avsnitt.  

 

Enligt handboken ansvarar chefen för berörd beställaravdelning för att i avtals-

processens inledande fas starta upp delprojekt för eventuellt framtagande av ny 

ersättningsmodell. Detta ska göras i samråd med chefen för dels Vårdinforma-

tik och ersättningsmodeller som bl.a. kan ge råd vid utformningen av ersätt-

ningsmodeller, dels chefen för Vårdanalys och statistik som bl.a. kan bidra med 

statistik för analyser. 

 

En viktig del i arbetet med att skapa en ny ersättningsmodell eller att ändra i en 

befintlig, är att modellen går att realisera i landstingets system. För att säker-

ställa detta finns sedan ungefär tre år tillbaka den s.k. Ersmo7-akuten med rep-

resentanter från enheten för Vårdersättningssystem, Utvecklingsavdelningen 

samt avdelningarna för Närsjukvård, Specialistsjukvård och för Särskilda 

vårdfrågor.  

 

Ersmo-akutens uppgift och mandat är att vägleda, besluta och ge klartecken till 

förändringar i befintliga ersättningsmodeller eller för att införa en helt ny 

ersättningsmodell. För att kunna utföra uppgiften är det viktigt att Ersmo-

akuten involveras i ett tidigt skede och sedan får löpande information om hur 

arbetet fortskrider. Enligt handboken ska de som driver utvecklingsarbetet 

presentera och stämma av sitt arbete i Ersmo-akuten vid minst följande till-

fällen:  

 Mål och syfte med modellen 

 Olika vägval kring modelleringsarbetet, val av styrprinciper, etc. 

 Tekniska och administrativa möjligheter  

 Arbetet med att ta fram en registreringsanvisning 

 

Av handboken framgår att chefen för enheten för Vårdinformatik och ersätt-

ningsmodeller enligt beslut i förvaltningens ledningsgrupp (HSLG) i mars 2010 

har möjlighet att fatta det slutgiltiga beslutet i Ersmo-akuten om inte enighet 

kan uppnås i en fråga. Tidigare fattade enheten även det formella beslutet om 

en ersättningsmodell, men det beslutas numera av ansvarig beställaravdelning.  

 

I vår granskning har det framkommit avvikelser från handboken när det gäller 

arbetet med att utveckla ersättningsmodeller. Ersmo-akuten har t.ex. inte be-

handlat och godkänt ersättningsmodellen för det basgeriatriska uppdraget 2013. 

Ersättningsmodellen för husläkarverksamheten lämnades till Ersmo-akuten i ett 

sent skede då innehållet i stort sett var klart. Enligt uppgift har det tidigare även 

förekommit att ersättningsmodeller som ska införas har presenterats i Ersmo-

akuten i ett så sent skede att de måste godkännas trots att de inte varit helt 

                                                      

 
7
 Ersmo (ersättningsmodell), ekonomiadministrativt system för produktsättning 

och kontroll vid ersättning av utförd vård till vårdproducenter som har avtal med 

SLL  
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anpassade till landstingets system. Detta har orsakat administrativt merarbete 

för både vårdgivare och HSF.   

 

Hälso- och sjukvården är uppdelad i många olika avtalsområden, vilket innebär 

att det finns flera ersättningsmodeller inom vården och många personer som är 

inblandade i arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga ersättnings-

modeller. Enheten för Vårdinformatik och ersättningsmodeller har kartlagt och 

upprättat en sammanställning över de avtalsområden som finns inom hälso- 

och sjukvården. Av sammanställningen framgår att det idag finns 55 avtals-

områden och lika många ersättningsmodeller.  

4.2 Förvaltningens arbete med ersättningsmodeller 

4.2.1 Ersättningsmodell husläkarverksamhet 

I september 2012 hade sammanlagt 201 husläkarmottagningar/vårdcentraler 

avtal med HSN, varav 68 drevs i landstingets regi8. Avtalen med husläkar-

verksamheten omsluter enligt budget 2012 sammanlagt ca 3,7 miljarder kronor.  

 

Ersättningsmodellens utformning 2012 

Den ersättningsmodell som används för husläkarverksamheten består av 

kapiteringsersättning (fast ersättning per listad invånare), prestationsrelaterad 

ersättning och målrelaterad ersättning. Inom SLL utgör den fasta ersättningen 

ca 40 procent av den totala ersättningen för vårdenheten. I övriga landsting och 

regioner ligger andelen fast ersättning på 70-80 procent9. Detta innebär att 

besöksersättningens andel är betydligt högre inom SLL än i andra landsting.  

 

Besöksersättningen är differentierad utifrån yrkeskategori. Utöver ersättning 

per besök erhåller husläkarmottagningarna även extra ersättningar för bl.a. tolk, 

besök i hemmet, rådgivande samtal m.m. Den målrelaterade ersättningen upp-

går till 3 procent av den totala ersättningen. Uppföljningsbilagan för år 2012 

innehåller ca 50 nyckeltal som beställaren avser att följa upp och av dessa är 14 

kopplade till den målrelaterade ersättningen i form av bonus och viten.  

 

Ersättningsmodellen innehåller ersättningstak som innebär en reducerad 

ersättning om antalet besök i förhållande till antal listade överstiger en viss 

nivå. Ersättningstak finns specificerat för läkarbesök, sjuksköterskebesök, 

psykosociala insatser respektive för besök i hemsjukvården.  

 

Under perioden 2009-2012 har endast mindre justeringar genomförts i er-

sättningsmodellen för husläkarverksamheten. Dock genomfördes en generell 

höjning av ersättningsnivåerna 2012. År 2013 görs relativt stora förändringar i 

modellen, förändringen påverkar dock inte fördelningen mellan fast och rörlig 

ersättning. I bilaga 1 framgår ersättningsmodellens utformning och förändring 

under perioden 2009-2013. 

                                                      

 
8
 Källa: Uppdragsguiden 

9
 Källa: SKL, Vårdval i primärvården – jämförelser av uppdrag, 

ersättningsprinciper och kostnadsansvar 2012 
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Utveckling av ersättningsmodellen inför 2013 

HSF genomför, på uppdrag av nämnden, årligen en översyn av förfrågnings-

underlagen i de verksamheter där vårdval införts. Som en del av förfrågnings-

underlaget för husläkarverksamheten har förslag till revidering av ersättnings-

villkoren för verksamheten arbetats fram. Förslaget utgår från nämndens 

budget för 2012 och 2013 samt de direktiv som har lämnats i skrivelse 

2011-10-25 ”Utveckling av ersättningssystem för primärvården” och i skrivelse 

2012-10-16 ”Fortsatt utveckling av Vårdval Stockholm”.  

 

Arbetet med att utveckla ersättningsmodellen för husläkarverksamheten inför 

2013 har genomförts i projektform. Projektet har varit organiserat i en intern 

arbetsgrupp med en utsedd projektledare, en styrgrupp och en dialoggrupp med 

representanter för vårdgivarna. Till projektets förfogande har ytterligare interna 

resurspersoner utsetts. Därutöver har det funnits en särskild referensgrupp för 

avstämning av de nyckeltal som ska ingå i uppföljningen av verksamheten. 

Vårdgivarna har fått information om planerade förändringar i ersättnings-

modellen vid vårdgivarmöten i februari och i september 2012. Projektet 

startade i början av december 2011 och ett förslag till förfrågningsunderlag 

behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2012. Nämnden 

beslutade då att godkänna förslaget och den nya ersättningsmodellen träder 

ikraft den 1 mars 2013. 

 

Förändringarna i ersättningsmodellen för 2013 syftar enligt förvaltningen till 

att höja ersättningen för patienter med stora vårdbehov och ge incitament för 

hälsofrämjande arbete. Från och med 1 mars införs bl.a. följande tillägg:  

 stimulansersättning för personalens kompetensutveckling  

 särskild ersättning för flera resurskrävande vårdåtgärder som ska 

registreras enligt Socialstyrelsens Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). 

För en del har ersättning även utgått tidigare  

 för att stimulera hälsofrämjande arbete ska ersättning utgå för rådgivning 

till patienter som röker, har riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 

aktivitet och/eller ohälsosamma matvanor 

 särskild ersättning för samverkan och samordning med andra huvudmän 

och myndigheter 

 ersättning för samverkan med psykiatrin och primärvårdsrehabiliteringen 

 listersättning för personer som är födda i Asien, Afrika, Sydamerika och 

Syd- och Östeuropa utanför EU. Samtidigt sänks tolkersättningen 

 för nystartade mottagningar görs ingen takavstämning första kalenderåret 

och året efter att verksamheten har startats  

 

Inom beställaravdelningen för närsjukvård finns instrument för simulering och 

detta har använts för att på totalnivå uppskatta effekterna av förändringarna i 

ersättningsmodellen. Det har dock inte gått att simulera effekten av nya åt-

gärdsersättningar eftersom denna typ av uppgifter inte tidigare har registrerats. 

HSF upplever att det inte alltid finns tid för att genomföra simuleringar och 

tester i tillräcklig omfattning. De största riskerna i ersättningsmodellen har av 

förvaltningen bedömts vara kostnadskontrollen för hälsofrämjande åtgärder och 

för läkemedelsgenomgångar. För att motverka detta har spärrar lagts in, t.ex. 

kan utbetalning av extraersättning till motiverande samtal utgå till högst 10 

procent av det totala antalet distriktssköterskebesök.  
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Ändringarna i ersättningsmodellen innebär också förändringar när det gäller 

registrering av patientuppgifter. Läkarna ska t.ex. fr.o.m. 2013 registrera KVÅ-

koder i journalen, att jämföra med tidigare då ett besök enbart registrerades i 

kassan. Vidare finns det, enligt HSF, enheter som har journalsystem som ännu 

inte klarar KVÅ-registrering. För att säkerställa att journalsystemen klarar 

registreringen har HSF löpande dialog med journalleverantörer. Under hösten 

har registreringsutbildningar genomförts för vårdgivarna.  

 

Inför 2014 utreds förutsättningarna för att införa ytterligare åtgärdsersättningar, 

ersättning för indirekta vårdkontakter, t.ex. e-hälsa och för att införa ett gemen-

samt tak för full ersättning.  

 

Uppföljning och utvärdering  

Det har inte genomförts någon specifik utvärdering av tidigare ersättnings-

modell som utgångspunkt för förändringsarbetet inför 2013. Däremot har för-

valtningen genomfört fördjupade analyser av vårdvalet i sin helhet i form av 

forskningsarbete tillsamman med Karolinska Institutet. I den senaste rapporten 

från Karolinska Institutets folkhälsoakademi redovisas utvecklingen under 

201010. Rapporten fokuserar på konsekvenser för kvalitet, undanträngning 

m.m. Utöver det sker i den löpande avtalsuppföljningen analys av t.ex. för-

ändringar i vårdutbud, listning och besök.  

4.2.2 Ersättningsmodell geriatrisk vård 

HSN har avtal om geriatrisk vård med 12 kliniker, varav fem är landstings-

drivna och en drivs av TioHundra. Avtalen med de privata klinikerna upp-

handlas medan direktavtal sluts med de landstingsdrivna verksamheterna. 

Avtalen har tillkommit vid olika tidpunkter och vårdbeställningarna kan därför 

skilja sig åt. Avtalen med de geriatriska klinikerna omsluter enligt budget 2012 

ca 1,5 miljard kronor. Verksamheten utgörs till ca 90 procent av sluten vård 

och 10 procent öppen vård.  

 

HSN beslutar om uppdragsbeskrivningar för alla verksamheter som ska upp-

handlas. Avtal med landstingsdriven verksamhet inom geriatriken beslutas av 

respektive sjukvårdsutskott. Fr.o.m. 2013 ska, enligt uppgift, nämnden även 

besluta om avtalen för den landstingsdrivna verksamheten.  

 

Den 15 januari 2013 införs vårdval för områdena Avancerad Sjukvård I 

Hemmet (ASIH) och för specialiserad palliativ sluten vård. Uppdragen har 

tidigare innehafts av de geriatriska vårdgivarna.  

 

Ersättningsmodellens utformning 2012 

Den nuvarande ersättningsmodellen för det geriatriska basuppdraget består av 

en fast ersättning, en prestationsersättning och en målrelaterad ersättning. 

Dessutom utgår extraersättning för direktintag till geriatrisk klinik 

                                                      

 
10

 Karolinska Institutets Folkhälsoakademi; Uppföljning av husläkarsystemet 

inom vårdval – redovisning av de två första årens erfarenhet (2010) och  

”Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm 2010” (2012) 
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Ersättningen inom geriatriken utgår från DRG11 och uttrycks i DRG-poäng för 

öppen och sluten vård totalt. Ersättningen består av en fast och en rörlig del. 

Den fasta ersättningen motsvarar 35 procent av beställd vårdvolym och ut-

betalas månadsvis. Resterande del, dvs. 65 procent utgår enligt fastställt DRG-

pris. Vid produktion utöver avtal erhåller vårdgivaren en ersättning per poäng 

som motsvarar 10 procent av det rörliga DRG-poängpriset. Den målrelaterade 

ersättningen för kvalitets- och miljöarbete skiljer sig åt. För de landstingsdrivna 

verksamheterna uppgår den målrelaterade ersättningen till maximalt 4 procent 

av den totala ersättningen och för de upphandlade enheterna till maximalt 2,5 

procent.  

 

En särskild tilläggsersättning utgår per vårdtillfälle för patienter som skrivs in 

på geriatrisk klinik direkt från hemmet eller tas över från sjukhusens akut-

mottagningar. Ersättning utgår upp till avtalad nivå för kliniken, vilken be-

räknas utifrån att 70 procent av vårdtillfällena utgörs av direktinläggningar.  

 

Utöver basuppdraget erhåller vårdproducenterna även ersättning för förskriv-

ning av läkemedel i öppenvård och ersättning efter särskild överenskommelse. 

Exempel på verksamheter som ersätts efter särskild överenskommelse är av-

delning för andningshandikappade vid Danderydsgeriatriken och avdelning för 

patienter med MRSA på Stockholmsgeriatriken.  

 

Utveckling av ersättningsmodellen inför 2013 

Upphandling av geriatrisk vård (4 objekt) har genomförts med inriktningen att 

avtalen ska träda i kraft fr.o.m. 1 maj 2013. Upphandlingen har överklagats 

vilket har försenat processen. För två objekt som drivs av privata vårdgivare 

gäller nuvarande avtal t.o.m. 2014-12-31. Förslag till direktavtal med tre av 

landstingets kliniker för perioden 2013-2015 kommer att behandlas av HSN i 

februari 2013. För övriga kliniker pågår fortfarande förhandling om avtalen.  

 

Under 2012 har beställaravdelningen med stöd av konsult arbetat fram för-

frågningsunderlag inför upphandling av geriatrisk vård. En del i detta arbete 

har varit att se över ersättningsmodellen, vilket innebär att det inte funnits en 

separat arbetsgrupp för utvecklingen av ersättningsmodellen. Under arbetets 

gång har kostnadsanalyser och simuleringar genomförts som underlag för 

ersättningsnivåerna i avtalen. En svårighet vid kostnadsberäkningarna har varit 

att förvaltningen inte har haft tillgång till alla klinikers KPP-redovisning12, 

vilket i avtalen fr.o.m. 2013 kommer att vara ett krav. Någon specifik dialog-

grupp eller motsvarande för inhämtande av vårdgivarnas synpunkter på 

ersättningsmodellen har inte funnits med i arbetet. I samband med upphand-

lingen inbjöds vårdgivare via SLL-Upphandling till dialog kring upphandlings-

modell och prissättning.  

                                                      

 
11

 DRG – diagnosrelaterade grupper; system för att dela in patienter i likartade i 

grupper (patientklassificeringssystem) och används för verksamhetsbeskrivning 

inom hälso- och sjukvården. DRG används också som grund för ersättning av 

utförd vård.  
12

 KPP- Kostnad Per Patient 



  
 

Revisionskontoret 2013-02-13  

 

 

 

14 

 

 

Under 2013 kommer geriatrikens uppdrag att förändras då den fastställda 

åldersgränsen på 65 år för vård på geriatrisk klinik upphävs och kravet på att 

den planerade vårdtiden inte får understiga fyra vårddagar avskaffas. En annan 

förändring är att det ekonomiska områdesansvaret tas bort, vilket innebär att en 

klinik inte längre är betalningsansvarig, när en patient inom klinikens geogra-

fiska ansvarsområde vårdas på annan geriatrisk klinik. Fr.o.m. 2013 ingår 

rehabilitering i det basgeriatriska uppdraget. Tidigare har rehabilitering ersatts 

separat.  

 

De största förändringarna i ersättningsmodellen från 2013 består bl.a. av 

följande delar: 

 gemensamt DRG-pris införs 

 ny takkonstruktion vid produktion utöver avtalad volym, vid produktion 

över 104 procent utgår ingen ersättning  

 andelen direktintag minskas från 70 procent till 65 procent  

 strukturersättning för mindre vårdgivare införs 

 

De största riskerna i ersättningsmodellen bedöms av förvaltningen vara 

kostnadskontrollen i samband med överproduktion och effekterna av den 

utökade möjligheten till viktglidning som ges i avtalen. En annan risk är att 

registreringen av rehab-insatserna kommer att försämras i och med att 

registreringen inte längre genererar en ersättning.  

 

Uppföljning och utvärdering  

Det har inte genomförts någon specifik utvärdering av tidigare ersättnings-

modell som utgångspunkt för förändringsarbetet inför 2013. I den löpande 

avtalsuppföljningen av den geriatriska vården sker analyser av bl.a. utveck-

lingen av vårdvolymer. Förvaltningen har också med stöd av konsulter genom-

fört en granskning av patientflöden i geriatriken13. I granskningen analyseras 

vårdflöden till och från de geriatriska klinikernas slutenvård och berör områden 

som har bäring på ersättningsmodellen, t.ex. hur direktinskrivningar påverkar 

vårdflödet. Av rapporten framgår bl.a. att strävan att öka direktintaget till de 

geriatriska klinikerna varit framgångsrik. Det är framför allt patienter som 

remitterats direkt från akutmottagningarna och ambulansstyrningen av patienter 

till geriatriken som bidragit till ökningen. Det ökade direktintaget har dock 

påverkat tillgängligheten negativt för de patienter som remitterats från 

sjukhusens vårdavdelningar.  

4.3 Revisionens kommentarer och bedömning 

De åtgärder HSF har vidtagit under 2012 är i linje med nämndens mål om att 

standardisera processer och mallar. Som stöd i arbetet har förvaltningen 

utvecklat en vägledning i form av handbok och lathund. Redan tidigare fanns 

en särskild organisation, den så kallade ERSMO-akuten, med uppgift att 

vägleda, besluta och ge klartecken till ersättningsmodeller. ERSMO-akutens 

uppdrag har under 2012 tydliggjorts i handbok och lathund. Granskningen har 

                                                      

 
13

 Patientflöden i geriatriken – med fokus på akutsjukhusen och de geriatriska 

klinikerna, BDO 2012-01-24 
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dock visat att de förekommer avsteg som tyder på att vägledningen inte alltid 

efterlevs och att rutiner och processer inte har implementerats fullt ut.  

 

Grunden för styrningen är att de övergripande målen följs och att styr- och 

ersättningsmodeller inte motverkar varandra. Idag hanteras ersättnings-

modellerna olika beroende på vårdgren och vårdval, fr.o.m. 2013 får t.ex. 

husläkarverksamheten ersättning för kompetensutveckling och för samverkan 

med vissa vårdverksamheter, kommuner och myndigheter. Motsvarande 

ersättningar finns inte som incitament för verksamheter inom övriga vård-

grenar. Vid granskningen har det heller inte framkommit om motsvarande 

incitament avses att införas inom andra vårdgrenar. För att inte skillnaderna ska 

leda till suboptimeringar mellan verksamheter så bör den kartläggning av 

ersättningsmodeller som HSF genomfört, kompletteras med analys av avtalens 

infördes förhållanden.  

 

Vid utarbetandet av ny ersättningsmodell för husläkarverksamheten 2013 har 

arbetsgruppen löpande presenterat och diskuterat förslag till ändringar med 

representanter för vårdgivarna. Motsvarande förankring hos vårdgivarna har 

inte skett när det gäller ersättningsmodellen för den geriatriska vården 2013. 

Sammantaget bedöms framtagandet av ersättningsmodellen för husläkarverk-

samheten ha skett på ett mer strukturerat sätt än för den geriatriska vården.  

 

I samband med granskningen har det framkommit att planeringen inför 

Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS) har påbörjats. Planerna är ännu inte 

tillräckligt konkreta för att HSF ska kunna påbörja arbetet med de nya eller 

förändrade ersättningsmodeller som följer av FHS.  

 

En detaljerad ersättningsmodell ställer krav på omfattande rapportering, upp-

följning och kontroll, vilket gör det svårt att uppnå målet att modellen ska vara 

enkel att förstå och lätt att hantera. Det finns därför viss motsättning mellan 

fullmäktiges mål om att ge olika ekonomiska incitament i ersättningsmodeller 

samtidigt som administrationen inom vården ska minska. Det finns också risk 

för nedprioritering av uppgifter som inte ersätts ekonomiskt. Därför är det 

angeläget att följa upp att ersättningsmodeller leder till avsedd effekt. Idag sker 

ingen systematiskt utvärdering av ersättningsmodellerna. För att erfarenheterna 

ska kunna tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet bör rutiner för systema-

tisk utvärdering av ersättningsmodellerna införas. I detta sammanhang är det 

viktigt att syfte och mål med de ekonomiska incitamenten är tydliga.  

 

Ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten bedöms i huvudsak styra mot 

fullmäktiges mål. Ekonomiska incitament för hälsofrämjande arbete och 

fortbildningsinsatser finns i ersättningsmodellen 2013 som även innehåller 

ersättning för vissa åtgärder riktade mot patienter med stora vårdbehov. 

Särskild ersättning utgår även för hälsosamtal för 75 åringar och för 

läkemedelsgenomgångar enligt nämndens kriterier. Dessa kriterier avviker 

dock från fullmäktiges mål. Med tanke på detaljeringsgraden i ersättnings-

modellen, finns det dock risk för att fullmäktiges mål om att ersättnings-

modellen ska vara enkel att förstå och lätt att hantera inte uppnås. 

 

För den geriatriska vården är fullmäktiges mål att minska eller eliminera den 

tid som patienterna vistas på akutsomatikens slutenvård genom direktintag på 

geriatriken. I ersättningsmodellen finns ekonomiska incitament för direktintag. 
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Beställarens mål 2012 är att 70 procent av intagningen ska ske direkt från 

hemmet eller från akuten. Fr.o.m. 2013 sänks målet till 65 procent p.g.a. att be-

ställaren vill underlätta intagningen från vårdavdelningar, vilket överens-

stämmer med synpunkter som framförts i konsultrapport14. Där framgår att 

ökade direktintag påverkar tillgängligheten negativt för de patienter som 

remitteras från sjukhusens vårdavdelningar. Enligt revisionens bedömning 

förefaller förändringen av de ekonomiska incitamenten för direktintag inte vara 

helt i linje med fullmäktiges mål även om fullmäktige inte beslutat om några 

nivåer för olika år.  

 

Utifrån gjorda iakttagelser anser revisionen att HSF har skapat förutsättningar 

för att utveckla ersättningsmodeller så att de bidrar till en styrning mot full-

mäktiges mål. Det finns dock områden som behöver utvecklas, t.ex. följsamhet 

till gällande rutiner och processer. 

 

5. Synpunkter från vårdgivare 

5.1 Inom Stockholms läns landsting 

 

Husläkarverksamhet 

Enligt HSF varierar vårdgivarnas syn på ersättningsmodellen för husläkarverk-

samheten. Den vanligaste synpunkten är att ersättningen behöver höjas, det 

framförs sällan synpunkter på detaljer. I grunden upplever HSF att vårdgivarna 

delar deras uppfattning att det behövs en förskjutning av ersättningen till mer 

vårdkrävande insatser istället för mindre åkommor. 

 

De nya ersättningarna för kompetensutveckling och samverkan upplevs enligt 

SLSO positivt av vårdgivarna eftersom de inte fokuserar på produktion utan 

ger bredd åt uppdraget. Uppföljningsbilagan anses innehålla för många nyckel-

tal/kvalitetsindikatorer. Även om alla inte är kopplade till ersättningen krävs en 

omfattande rapportering av vårdgivarna. De privata vårdgivarna uppfattas vara 

mer kritiska till den omfattande rapporteringen, vilket bl.a. kan bero på att de 

saknar eller har andra system än landstinget som försvårar deras rapportering.  

 

Den produktionsrelaterade delen bedöms av SLSO vara väl hög och riskerar att 

leda till fel styrning, t.ex. stimulans för överproduktion. När det gäller produk-

tionsrelaterad ersättning finns en skiljelinje där de privata vårdgivarna är mer 

positiva till en hög andel än de landstingsdrivna verksamheterna.  

 

Områden som enligt SLSO behöver utvecklas är ersättning för telefonkontakter 

och ersättning för e-hälsa. 

 

Geriatrisk vård 

SLSO upplever det som positivt att det ekonomiska områdesansvaret tas bort. 

Förändringen innebär att de geriatriska klinikerna inte längre behöver fakturera 

                                                      

 
14

 Patientflöden i geriatriken – med fokus på akutsjukhusen och de geriatriska 

klinikerna. BDO 2012-01-24. 
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varandra för patienter utanför den egna klinikens geografiska ansvarsområde, 

istället faktureras HSF.  

 

Geriatrikens uppdrag har breddats då ålderskravet och kravet på vårddagar 

tagits bort. Vilka effekter detta får på vårdvolymerna är idag osäkert, samtidigt 

som det inom geriatriken införs ett ersättningstak som innebär att vårdgivarna 

inte får någon ersättning vid en produktion över 104 procent (30 procent av 

ersättningen för produktion mellan 100-104 procent).  

 

Målet för direktintag från hemmet respektive akuten har ändrats från 70 

procent till 65 procent. Ersättningen har hittills haft ett gemensamt tak men 

fr.o.m. 2013 är taket för direktintag från akuten 20 procent och från hemmet 45 

procent. Enligt SLSO är en konstruktion med ett gemensamt tak att föredra då 

det för patienten är fördelaktigt att komma direkt till geriatriken, oavsett om det 

är från hemmet eller från akuten. Separata tak ger inte samma incitament för 

det totala direktintaget som ett gemensamt tak.  

5.2 SKL:s rapport vårdval i primärvården 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en undersökning 201215 kartlagt 

och jämfört vårdvalssystem och deras styreffekter. I rapporten konstateras att 

det inte finns några landsting som är helt lika med avseende på uppdrag, 

ersättningsprinciper och kostnadsansvar. 

 

Som ett led i granskningen fick verksamhetschefer för primärvården inom alla 

landsting, besvara en enkät, delar av svaren redovisas nedan. 

 

Av enkätsvaren framgår att nästan tre fjärdedelar av verksamhetscheferna in-

stämmer i16 att ersättningen till vårdenheter i högre grad bör justeras utifrån 

individers förväntade vårdbehov. I Stockholm är andelen som håller med drygt 

70 procent, men det finns en tydlig skillnad beroende på ägarform, drygt 84 

procent av de offentliga instämmer, att jämföra med drygt 57 procent av de 

privata.  

 

Närmare 75 procent av verksamhetscheferna instämmer i16 att andelen fast 

ersättning per listad individ bör öka. I Stockholm uppgår andelen som in-

stämmer till cirka 80 procent, men även här finns det skillnader beroende på 

ägarform, av de offentliga instämmer nästan 92 procent, att jämföra med drygt 

64 procent av de privata.  

 

När det gäller besöksersättningen instämmer cirka 55 procent av verksamhets-

cheferna i16 att andelen besöksersättning för listade individer bör öka. Andelen 

som instämmer i Stockholm är något lägre, sett till ägarform instämmer drygt 

40 procent av de offentliga och drygt 64 procent av de privat. 

 

Enligt rapporten ställer kvalitetsindikatorer störst krav på anpassning från 

vårdgivarnas sida. Knappt hälften av verksamhetscheferna instämmer i16 att 

                                                      

 
15

 SKL, Vårdval i primärvården (september 2012) 
16

 ganska eller mycket stor utsträckning   
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andelen ersättning som baseras på kvalitetsindikatorer bör öka. Skillnaden 

mellan de landsting som har störst andel målrelaterad ersättning och övriga 

landsting är liten.  

 

Jag är i stort sett nöjd med nuvarande utformning av ersättningssystemet är ett 

påstående som drygt en femtedel av verksamhetscheferna instämmer i16. Inom 

Stockholm instämmer närmare 25 procent, uppdelat per ägarform är andelen 

drygt 16 procent av de offentliga och drygt 32 procent av de privata.   

 

När det gäller ersättningsprincipernas styreffekter instämmer drygt 56 procent 

av verksamhetscheferna i16 att nuvarande ersättningsprinciper premierar korta 

besök. I Stockholm instämmer cirka 90 procent, sett till ägarform är andelen 

100 procent av de offentliga och drygt 74 procent av de privata. 

 

Ungefär en femtedel instämmer i16 att nuvarande ersättningsprinciper stödjer 

en prioritering av patienter med stora vårdbehov. I Stockholm är andelen som 

instämmer lägre, drygt 7 procent av de privata verksamhetscheferna och inga 

av de offentliga.  

 

Det är cirka en tredjedel av verksamhetscheferna som instämmer i16 att nu-

varande ersättningsprinciper stödjer styrningen av den egna verksamheten. För 

Stockholm är resultatet något högre, närmare 40 procent. 

5.3 Revisionens kommentarer 

Det finns inom HSF ingen tydlig struktur för insamling och hantering av vård-

givarnas erfarenheter och synpunkter. I samband med utvecklingen av den nya 

ersättningsmodellen inom husläkarverksamheten har HSF efterfrågat vård-

givarnas synpunkter. Något motsvarande har inte skett vid framtagandet av 

ersättningsmodellen inom geriatriken. Vårdgivarnas erfarenheter är enligt 

revisionen viktiga att fånga upp i utvecklingsarbetet. 

 

De synpunkter som revisionen tagit del av vid intervjuer överensstämmer med 

iakttagelser som redovisas i SKL:s rapport. Det finns t.ex. en tydlig skiljelinje 

mellan privata vårdgivare och landstingsdrivna verksamheter vad gäller synen 

på andelen produktionsrelaterad ersättning. Svaren är dock inte entydiga, utan 

vårdgivarnas syn på de ekonomiska incitamenten varierar många gånger även 

oberoende av ägarform. 

 



Bilaga 1

Ersättningsmodeller 2009-2013 inom hälso- och sjukvården

Primärvård - Husläkarverksamhet Ersättning 2013 Ersättning 2012 Ersättning 2011 Ersättning 2010 Ersättning 2009

Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Totalt finns 202 husläkarmottagningar med avtal (2012-05-24 Källa:uppdragsguiden)

Uppdragsrelaterad ersättning

Kapiteringsersättning, dvs ersättning per listad invånare

0-5 år 751 kr per år 759 kr per år 734 kr per år 734 kr per år 734 kr per år

6-64 år 629 kr per år 637 kr per år 616 kr per år 616 kr per år 617 kr per år

65-w år 1 634 kr per år 1 642 kr per år 1 588 kr per år 1 588 kr per år 1 579 kr per år

Ersättning per listad utlandsfödd oavsett ålder 200 kr per år - - - -

Ersättning per patient inskriven i hemsjukvården 3 150 kr per år 3 102 kr per år 3 000 kr per år 3 000 kr per år 3 000 kr per år

Ersättning per listad den 31/10 före aktuellt år för kompetensutveckling 5 kr - - - -

Ersättning för samverkan med kommun/stadsdel/myndighet, oavsett vem som är med 800 kr per timme - - - -

Ersättning till nyöppnade mottagningar (from månad mottagningen är i drift och hela nästa kalenderår) 5 000 kr per månad - - - -

Produktionsrelaterad ersättning

Besöksersättning för personer folkbokförda i Stockholm

Grundersättning läkare 484 kr per besök 495 kr per besök 479 kr per besök 479 kr per besök 460 kr per besök

extra ersättning för besök i hemmet 510 kr per besök 517 kr per besök 500 kr per besök 500 kr per besök 500 kr per besök

extra ersättning för utfärdande av dödsbevis/konstaterande av dödsfall (åtgärdsers 2013) 1 550 kr per åtgärd 1 551 kr per besök 1 500 kr per besök 1 500 kr per besök 1 500 kr per besök

extra ersättning för utfärdande/utredning av vårdintyg (åtgärdsers 2013) 1 030 kr per åtgärd 1 034 kr per besök 1 000 kr per besök 1 000 kr per besök 1 000 kr per besök

extra ersättning LUH efter skriftlig begäran från FK (åtgärdsers 2013) 500 kr per åtgärd 500 kr per besök - - -

extra ersättning om tolk närvarar (åtgärdsers 2013) 400 kr per åtgärd 620 kr per besök 600 kr per besök 600 kr per besök 400 kr per besök

Grundersättning sjuksköterskor 210 kr per besök 207 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök

extra ersättning för besök i hemmet 50 kr per besök 52 kr per besök 50 kr per besök 50 kr per besök 50 kr per besök

extra ersättning för ett hälsosamtal per år för 75-åringar (åtgärdsers 2013) 750 kr per åtgärd 750 kr per samtal 500 kr per samtal 500 kr per samtal 500 kr per samtal

extra ersättning om tolk närvarar (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd 310 kr per besök 300 kr per besök 300 kr per besök 200 kr per besök

extra ersättning för spirometriundersökning (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd 207 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök

extra ersättning, motiverande samtal eller annan metod om livsstilsförändring - 100 kr per besök 50 kr per besök 50 kr per besök -

extra ersättning kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd - - - -

extra ersättning rådgivande samtal om alkoholvanor (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd - - - -

extra ersättning rådgivande samtal om fysisk aktivitetet (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd - - - -

extra ersättning kvalificerat rådgivande samtal om matvanor (åtgärdsers 2013) 200 kr per åtgärd - - - -

Utfärdande av telefonrecept, oavsett yrkeskategori 80 kr per besök 83 kr per besök 80 kr per besök 80 kr per besök 80 kr per besök
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Primärvård - Husläkarverksamhet Ersättning 2013 Ersättning 2012 Ersättning 2011 Ersättning 2010 Ersättning 2009

Grundersättning undersköterska 105 kr per besök 103 kr per besök 100 kr per besök 100 kr per besök 100 kr per besök

extra ersättning för besök i hemmet 50 kr per besök 52 kr per besök 50 kr per besök 50 kr per besök 50 kr per besök

extra ersättning om tolk närvarar (åtgärdsers 2013) 100 kr per åtgärd 155 kr per besök 150 kr per besök 150 kr per besök 100 kr per besök

Grundersättning psykosociala insatser med särskild kompetens 700 kr per besök 700 kr per besök 600 kr per besök 600 kr per besök 600 kr per besök

extra ersättning om tolk närvarar (åtgärdsers 2013) 600 kr per åtgärd 931 kr per besök 900 kr per besök 900 kr per besök 600 kr per besök

Gruppbesök psykosociala insatser med särskild kompetens, minst 3 individer 414 kr per patient 

och besök

414 kr per patient 

och besök

400 kr per patient 

och besök

400 kr per patient 

och besök

-

Extra ersättning för hembesök i perifert belägna basområden

områdeskategori 1 150 kr per besök 150 kr per besök 100 kr per besök 100 kr per besök 100 kr per besök

områdeskategori 2 225 kr per besök 225 kr per besök 150 kr per besök 150 kr per besök 150 kr per besök

områdeskategori 3 300 kr per besök 300 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök 200 kr per besök

Åtgärdsersättning

Ersättning för strukturerade läkemedelsgenomgångar för inskrivna i hemsjukvården - 600 kr per patient 

och år

500 kr per år och 

patient

500 kr per år och 

patient

500 kr per år och 

patient

Ersättning för enkel läkemedelsgenomgång, av läkare för person minst 75 år med minst 5 läkemedel 200  kr per åtgärd - - - -

Vårdplanering i hemmet 750 kr per åtgärd - - - -

Konferens med patient 2 000 kr per åtgärd - - - -

Konferens om patient 1 000 kr per åtgärd - - - -

Omhändertagande av nydebuterad diabetiker 750 kr per åtgärd - - - -

Screeningtest av kognitiva funktioner vid demensutredning 1 000 kr per åtgärd - - - -

Smittspårning 750 kr per åtgärd - - - -

Besöksersättning för personer ej folkbokförda i Stockholms län

Besöksersättning för asylsökande (inkl extra ersättning om tolk närvarar) -

besök hos läkare (2012-2013 uppgifter från Avgiftshandboken i Uppdragsguiden) 1 700 kr per besök 1 700 kr per besök 1450 kr per besök 1 450 kr/besök -

besök hos sjuksköterska (2012-2013 uppgifter från Avgiftshandboken i Uppdragsguiden) 750 kr per besök 750 kr per besök 700 kr per besök 700 kr/besök -

besök hos undersköterska (2012-2013 uppgifter från Avgiftshandboken i Uppdragsguiden) 300 kr per besök 300 kr per besök 300 kr per besök 300 kr/besök -

psykosociala insatser med särskild kompetens enligt regelboken, inte stödsamtal (2012-2013 uppgifter från 

Avgiftshandboken i Uppdragsguiden)

 1 200 kr per besök  1 200 kr per besök 1 200 kr per besök

1 200 kr/besök

-

Bonus och viten

Målrelaterad ersättning

X,X procent av de ersättningar som utbetalats till vårdgivaren ligger till grund för beräkning av målrelaterad 

ersättning. Om vårdgivaren uppnår specificerade bonusnivåer erhålls bonus. Om vårdgivaren inte uppnår 

specificerade vitesnivåer får vårdgivaren betala vite. - 2,9 procent 2,9 procent 2,9 procent 3 procent

X,X procent av de ersättningar som utbetalas till vårdgivaren ligger till grund för beräkning av 

kvalitetsrelaterad bonus. Om vårdgivaren överträffar kvalitetsnivån kan bonus utgå. Om nivån inte uppnås 

kan ett vite uttas. Utfallet av den kvalitetsrelaterade ersättningen uppgår till högst plus/minus 3 procent - - - -



Bilaga 1

Primärvård - Husläkarverksamhet Ersättning 2013 Ersättning 2012 Ersättning 2011 Ersättning 2010 Ersättning 2009

Vite för bristande miljöarbete

Vårdgivare som sammanlagt för sina samtliga avtal fått en ersättning som överstiger 15 mnkr ska ha 

miljöcertifikat enligt ISO-standard 14001 eller EMAS/motsvarande. Om certifikat saknas utgår vite på 0,5 

procent av ersättningarna som utbetalats under kalenderåret. Gäller Gäller Gäller Gäller Gäller

Vårdgivare som sammanlagt för sina samtliga avtal fått en ersättning som inte överstiger 15 mnkr kan som 

alternativ till miljöcertifiering ansöka om miljödiplomering hos beställaren. Om certifikat eller diplom saknas 

utgår vite på 0,5 procent av ersättningarna som utbetalats under kalenderåret. Gäller Gäller Gäller Gäller Gäller

Vite för bristande inrapportering

Om rapportering inte sker innehålls 5 procent av fakturerat belopp. När rapportering sker återbetalar 

beställaren 80 procent av det innehållna beloppet. Gäller Gäller Gäller Gäller Gäller

Verksamheter som inte anordnar närakut

Vårdgivare som inte anordnar närakutverksamhet enligt uppdragsbeskrivningen uan istället hänvisar 

patienterna till de närakuter som beställaren har avtal med faktureras ett vite.

1,80 kr per listad       

och månad

1,80 kr per listad 

och månad

1,75 kr per listad 

och månad

1,75 kr per listad 

och månad

1,25 kr per listad 

och månad

Övrigt

Ersättningstak

Ersättning per listad den 31/10 före aktuellt år för samverkan med kommun/stadsdel/myndighet 2 kr - - - -

Om antalet besök dividerat med antal listade överstiger angivna nivåer reduceras vårdgivarens ersättning. 

Ersättningen reduceras om det genomsnittliga antalet besök överstiger nedanstående nivåer. 

läkarbesök per listad, ersättningen reduceras vid högre nivå än 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

sjuksköterskebesök per listad, ersättningen reduceras vid högre nivå än 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

psykosociala insatser, ersättningen reduceras vid högre nivå än X,XX 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10

besök i hemsjukvården gjorda av sjuksköterska eller undersköterska dividerat med antalet listade 65 år eller 

äldre. Ersättningen reduceras vid en nivå högre än X,X 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0

Utbildningsåtagande

Ersättning per heltidsanställd ST-läkare inom allmänmedicin, efter överenskommelse med beställaren 560 000 kr per år 560 000 kr per år 560 000 kr per år 560 000 kr per år 560 000 kr per år



 

Kort om rapporten 
De granskade ersättningsmodellerna styr i huvudsak mot 

fullmäktiges mål, men det förekommer målkonflikter. En 

detaljerad ersättningsmodell kan t.ex. leda till att målet 

om att modellen ska vara lätt att hantera inte uppnås. 

Ersättningsmodellerna varierar beroende på vårdgren och 

vårdval. För att skillnaderna i ersättningsmodellerna inte 

ska leda till suboptimering bör avtalens inbördes för-

hållande analyseras. Det finns områden som behöver 

utvecklas, t.ex. bör rutiner för systematisk utvärdering av 

ersättningsmodeller införas så att erfarenheterna bättre 

tas tillvara i det fortsatta arbetet.  

 


