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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2014-11-27 överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för 

kännedom och med möjlighet till yttrande senast 2015-02-27. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att dagens informations-, ersättnings- och uppföljningssystem 

inte ger ett tillräckligt stöd i en allt mer uppdelad vård. Arbetet med att utveckla nya stödsystem för 

patienter, vårdgivare och beslutsfattare har kommit olika långt och är inom några områden i sin 

linda. Revisionen bedömer därför att förutsättningarna för en sammanhållen och patientsäker 

nätverkssjukvård ännu inte finns på plats, men att mycket arbete pågår för att utveckla de 

systemstöd som krävs för att den ska fungera i framtiden.   

 

Revisorerna vill till landstingsstyrelsen särskilt framhålla att en nätverkssjukvård förutsätter 

fungerande digitala stödsystem för att fungera patientsäkert och effektivt. Revisionens granskning i 

detta projekt och i en annan granskning av e-hälsotjänster visar att behoven på området är stora, att 

många initiativ har tagits men att det samlade utfallet av dessa är osäkert och att det kan ta lång tid 

att få allt på plats. 

 

I övrigt hänvisas till revisionskontorets rapport. 
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2014-11-27 överlämna rapporten till hälso- och 

sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2015-02-28. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att dagens informations-, ersättnings- och 

uppföljningssystem inte ger ett tillräckligt stöd i en allt mer uppdelad vård. Arbetet med att 

utveckla nya stödsystem för patienter, vårdgivare och beslutsfattare har kommit olika långt 

och är inom några områden i sin linda. Revisionen bedömer därför att förutsättningarna för 

en sammanhållen och patientsäker nätverkssjukvård ännu inte finns på plats, men att 

mycket arbete pågår för att utveckla de systemstöd som krävs för att den ska fungera i 

framtiden.   

 

Revisorerna vill till hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt framhålla att nämnden i 

avvaktan på resultat av utvecklingsarbetet bör stärka styrningen av samverkan mellan 

vårdgivarna och uppföljningen av hur vården fungerar i gränssnitten mellan vårdgivarna. 

Dessutom behöver kvaliteten och sökbarheten i utbudsinformationen om vårdgivarna på 

1177Vårdguiden förbättras. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

I arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) är utgångspunkten att den 

vård som inte behöver akutsjukhusets resurser ska flyttas ut och bedrivas av en 

mångfald vårdgivare i ett nätverk. Denna omvandling till nätverkssjukvård med 

många vårdaktörer, som redan har börjat, innebär möjligheter men också risker 

bland annat för en fragmentiserad vård. Mot bakgrund av detta har revisionen 

granskat om arbetet med att utveckla nätverkssjukvården bedrivs så att förut-

sättningar skapas för en sammanhållen och patientsäker vård med kontinuitet. 

 

Revisionens sammanställning av data avseende ett urval av patienter med kro-

nisk sjukdom visar att det inom ett antal av dessa patientgrupper finns en bety-

dande andel som har fem vårdgivare eller fler. Sammanställningen indikerar 

också en ökning av antalet vårdgivare per patient inom flertalet av patientgrup-

perna med kronisk sjukdom.  

 

För att kunna orientera sig i nätverkssjukvården behövs väl fungerande inform-

ations- och stödsystem för såväl invånare som vårdgivare. Stockholms läns 

landsting har med Vårdguiden legat i framkant i Sverige när det gäller utveckl-

ing av informationstjänster till invånarna. Efter sammanslagning med 1177 har 

man nu även ett nationellt uppdrag. Det är en utmaning att parallellt med det 

nationella uppdraget vidmakthålla och utveckla den landstingsspecifika in-

formationen. Denna granskning liksom det som framkommit i ett tidigare revis-

ionsprojekt
1
 visar att informationen om vårdgivare på 1177Vårdguiden är ofull-

ständig och ibland direkt felaktig. Informationen bygger på att vårdgivare själv 

ska uppdatera informationen i tekniskt föråldrade system. Enligt intervjuer har 

problemet blivit större under de senaste åren. Projektet Gemensam utbudsin-

formation som drivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) kan förhopp-

ningsvis förbättra situationen på sikt, men revisionen vill framhålla vikten av 

kvalitetssäkring av att information är korrekt som en förutsättning för att kunna 

hitta rätt i vårdutbudet innan dess.  

 

I arbetet med FHS har avsaknaden av adekvata IT-baserade stödsystem lyfts 

fram som en av de stora stötestenarna. En nätverkssjukvård förutsätter funge-

rande digitala stödsystem för att fungera patientsäkert och effektivt. Revision-

ens granskning i detta projekt och i en annan granskning av e-hälsotjänster
2
 

visar att behoven på området är stora, att många initiativ tagits men att det sam-

lade utfallet av dessa är osäkert och att det kan ta lång tid att få allt på plats. 

 

Utskiftningen från sjukhusen, dvs. att vården som inte behöver akutsjukhusets 

resurser ska flyttas ut, innebär i många fall en uppdelning av vårdprocessen på 

flera vårdgivare och därmed nya gränssnitt vilket alltid är att betrakta som en 

patientsäkerhetsrisk. Den granskning som revisionen gjort av arbetet med vård-

val pekar på att omfattningen och kvaliteten i de risk- och konsekvensanalyser 

som genomförts innan införandet har varierat. Analyserna har sett väldigt olika 

ut till så väl djup som omfattning. Därför är det positivt att HSF nu styr upp 

processen genom mer utförliga underlag som stöd och grund för enhetlighet i 

arbetet framöver. 

                                                      
1
 Landstingsrevisorerna 5/2014 Tillgänglighet och kontinuitet i primärvården 

2
 Landstingsrevisorerna 7/2014 E-hälsotjänster 

Utveckling vårdgi-

vare/ vårdkontakter 

Informations- 

och stödsystem 

Risk- och konse-

kvensanalyser 
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Utskiftningen av vården från akutsjukhusen är en central del i FHS. Revisionen 

uppfattar att de riskanalyser som görs enbart är kopplade till den aktuella vård-

kedjan och i liten grad till om det har påverkan utanför den. En övergripande 

analys av risker för negativa konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv skulle 

därför behövas. 

 

Dagens avtal och ersättningssystem behöver utvecklas för att stödja utveckl-

ingen mot en sammanhållen nätverkssjukvård. Styrmedlen i avtalen för de 

olika vårdgrenarna har utvecklats efterhand bland annat med utgångspunkt i 

ökad tillgänglighet och valfrihet. Det har lett till lappningar och lagningar i 

befintliga system. Revisionen uppfattar att det idag finns en stor medvetenhet 

om att nuvarande modeller för avtal och ersättning inte stöder en nätverkssjuk-

vård. För att åtgärda det har HSF påbörjat ett arbete för att ta ett samlat grepp 

över de olika modellerna. En förutsättning för att kunna använda nya modeller 

är tillgång till adekvata IT-systemstöd och kvalitetssäkrade data.  

 

Arbetet är komplext med många aktörer inblandade och det kommer därför ta 

tid innan nya modeller för avtal och ersättning kan vara på plats. Därför pågår 

ett arbete med att utforma avtal för omställningsperioden. Enligt ansvariga för 

FHS-arbetet bör avtalen vara mindre detaljerade och baseras på de gemen-

samma avsiktsförklaringarna som finns om vårdvolym och vårdinnehåll. Revis-

ionen förstår avsikten men vill samtidigt betona vikten av att styrningen inte 

försvagas under omställningen då den kan behövas som bäst. 

 

Revisionen konstaterar att dagens avtalsuppföljning i mycket liten utsträckning 

fångar upp samverkan och vad som sker i gränssnitten mellan vårdgivare. Det 

är positivt att det görs viss utvärdering som berör vårdkedjor och vad som sker 

i gränssnittet. Samtidigt uppfattar revisionen att dessa uppföljningar inte ingår i 

den reguljära uppföljningen och i liten grad påverkat avtalsstyrningen. Avsak-

naden av aktuella relevanta data och system som kan koppla ihop information-

en blir ett ännu mer påtagligt problem vid uppföljningen när vårdprocesser 

delas upp på flera vårdgivare. Mycket arbete pågår, men ju längre tid det tar 

innan det finns ett bra underlag att fatta beslut utifrån, desto osäkrare blir plane-

ringen för den framtida nätverkssjukvården. 

 

Sammantaget indikerar granskningen att olika patientgrupper med kroniska 

sjukdomar har kontakt med allt fler vårdgivare. Samtidigt ger inte dagens in-

formations-, ersättnings- och uppföljningssystem ett tillräckligt stöd i en allt 

mer uppdelade vård. Arbetet med att utveckla nya system för att hantera detta 

har kommit olika långt och är inom några områden i sin linda. Revisionen be-

dömer därför att ett fullgott stöd i en sammanhållen nätverkssjukvård inte kan 

ges i dagens vård, men att mycket arbete pågår för att utveckla ett sådant stöd.  

 

Rekommendationer  

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i avvaktan på resultat av utvecklingsarbetet 

 se till att kvaliteten och sökbarheten i utbudsinformationen om vårdgi-

varna på 1177Vårdguiden förbättras,  

 stärka styrningen av samverkan mellan vårdgivarna och uppföljningen 

av hur vården fungerar i gränssnitten mellan vårdgivarna.     

Avtal och ersätt-

ningssystem 

Uppföljnings 

system 

Samman-

fattningsvis 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Det har under de senaste decennierna funnits en strävan att öka utbudet av vård-

givare för att ge patienterna fler valmöjligheter och genom ökad konkurrens 

uppnå en effektivare vård. Fler företag har etablerats inom vården och vårdpro-

cesser har delats upp i fler delar, bl.a. genom vårdval, med olika utförare. I arbe-

tet med Framtidens hälso- och sjukvård är utgångspunkten att den vård som inte 

behöver akutsjukhusets resurser ska flyttas ut och bedrivas av en mångfald vård-

givare i nätverk tillsammans med akutsjukhuset. Individen ska med stöd av e-

hälsotjänster erhålla vård av olika vårdgivare som arbetar i en nätverksstruktur. 

Tanken är att resurserna på så vis ska utnyttjas så bra som möjligt samtidigt som 

tillgängligheten till vården ska bli bättre för patienten. Detta för dock med sig 

olika risker. 

 

 Svårigheter för såväl patienter som vårdgivare att veta vart man ska 

vända sig.  

 Bristande samordning och samverkan mellan vårdgivare 

 Svårigheter att tillgodose patientens behov av kontinuitet och samord-

ning av vården, liksom risker vad gäller patientsäkerheten 

 

Myndigheten Vårdanalys visade i en rapport 2012
3
 att bristande samordning 

och samverkan mellan vårdgivare är en central svaghet i svensk hälso- och 

sjukvård jämfört med andra länder. Dessa brister har en negativ inverkan på 

patientens upplevda vårdkvalitet och påverkar troligtvis även vårdens resultat 

och kostnader negativt. I en rapport våren 2014 från myndigheten framgår att 

vården av personer med mer än en kronisk sjukdom och som är i behov av 

samordnad vård idag står för hälften av de samlade sjukvårdskostnaderna.
4
  

 

Omvandlingen mot en nätverkssjukvård, med både möjligheter och risker, har 

redan börjat. Mot bakgrund av detta har revisionen genomfört en granskning av 

hur arbetet med att utveckla nätverkssjukvården bedrivs och på vilket sätt ris-

kerna hanteras idag samt hur landstinget planerar att hantera riskerna de närm-

aste åren.  

2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga 

Bedrivs arbetet med att utveckla nätverkssjukvård med fler vårdaktörer så att 

förutsättningar skapas för en sammanhållen och patientsäker vård med kontinu-

itet? 

Delfrågor 

 Hur utformas informations- och stödsystem så att de möjliggör för in-

vånare och vårdgivare med olika behov att orientera sig i nätverkssjuk-

vården? 

 Hur görs risk- och konsekvensanalyser vid uppdelning av vårdproces-

ser på flera vårdgivare? 

 Hur utformas avtal och ersättningssystem så att de stödjer en samman-

hållen vård för patienten inom nätverkssjukvården? 

 Hur fångar system för uppföljning upp vad som sker i gränssnittet mel-

lan vårdgivare?  

                                                      
3
 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, 2012, Vårdanalys. 

4
 VIP i vården? - Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom 2:2014. Vårdanalys. 



 

Revisionskontoret 2014-11-27 

 

7 

2.3 Avgränsning 

Granskningen har ett fokus på hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) ansvar 

för sjukvårdens planering, styrning och uppföljning. Vårdgivarnas ansvar be-

rörs inte. Granskningen avser det konkreta arbete som sker 2014 samt den pla-

nering och förberedelser som tar sikte på 2018 då framtidsplanen ska vara ge-

nomförd.  

Då granskningen till viss del berör områden inom andra projekt som revisionen 

genomför 2014 så har avstämningar genomförts efterhand. Det gäller: 

 

 E-hälsotjänster inom landstinget 5. Hänvisningar görs till kartläggning-

en av pågående arbete med e-hälsotjänster. 

 Tillgänglighet och kontinuitet i närsjukvården6. Hänvisningar görs till 

vissa delar som rör informationssystem. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 HSL 2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Detta innebär bl.a. att den ska vara av god kva-

litet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-

lingen. 

 Nationella indikatorer för God vård. Sex områden anges. Däribland: 

säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård och ef-

fektiv hälso- och sjukvård. Vården ska tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och en ändamålsenlig samordning av vården. 

 Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente: planerings- och uppfölj-

ningsansvar.  

 Framtidsplanen andra steget: utformningen av nätverkssjukvård. 

2.5 Metod 
Granskningen har bland annat inletts med ett möte med Handikappföreningar-

nas samarbetsorgan i Stockholms län (HSO) för att fånga upp problem och 

grupper där riskerna är störst. Därefter har, med stöd från HSF, statistik bearbe-

tats i syfte att visa utvecklingen vad gäller antal vårdgivare per patient. I ett 

tredje steg har intervjuer genomförts på HSF, FHS-programkontor och med 

företrädare för Stockholms medicinska råd. Parallellt har dokumentstudier ge-

nomförts av bl.a. avtal, uppföljningar och projekt med utgångspunkt från revis-

ionsfrågorna. 

 

Granskningen har genomförts av Anders Olsson (projektledare), Camilla Sa-

lomonsson och Annika Nyman (projektmedarbetare).  

3 Nätverkssjukvård 

3.1 Mål för nätverkssjukvården  

Grunden för nätverkssjukvården, som den formuleras i Framtidsplanen andra 

steget, baseras på fyra grundläggande principer: 

 Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården.  

 Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt i vår-

den.  

 Tillräcklig och adekvat information och kompetens finns i hela vården.  

 Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds.  

                                                      
5
 Landstingsrevisorerna X/2014 E-hälsotjänster 

6
 Landstingsrevisorerna 5/2014 Tillgänglighet och kontinuitet i primärvården 
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För att bemöta de krav som förverkligandet av framtidens hälso- och sjukvård 

ställer har HSF anpassat sitt arbetssätt och infört åtta genomförandeområden 

som går på tvären över avdelningarna. Avsikten är, enligt HSF, att genom arbe-

tet i genomförandeområdena få en bättre överblick över, och uppföljning av, 

förvaltningens arbete med att genomföra Framtidsplanen. Inom ramen för 

denna granskning berörs i första hand genomförandeområdena: Framtidens 

nätverkssjukvård, Strategisk IT och e-hälsa samt Utveckling av ersättningssy-

stem och systemuppföljning.  

3.2 Patientperspektiv i nätverkssjukvården 

För att få ett patientperspektiv på nätverkssjukvården i Stockholms läns lands-

ting kontaktade revisionen HSO. Synpunkter som fördes fram i samband med 

ett möte mellan revisorerna och representanterna i samverkansgruppen liksom 

resultatet av en enkät till medlemsförbunden bekräftar den bild, som bl.a. myn-

digheten Vårdanalys rapporter ger, av brister i samordning av vården. I rappor-

ten framkommer att bristerna är mest påtagliga för personer med flera kroniska 

sjukdomar och myndigheten efterlyser vårdprogram för olika kombinationer av 

sjukdomar. Samtidigt som HSO-enkäten visar att flera av de svarande anser att 

det är positivt med fler aktörer så upplever många av förbundens medlemmar 

att det är svårt att orientera sig i vården och det framkommer en oro för att det 

blir ännu svårare i framtiden. Flera lyfter även fram att det är ett problem att 

patienten förväntas administrera sin vård själv. 

 

I en rapport
7
 som tagits fram inom ramen för FHS-arbetet, framgår både möj-

ligheter och risker för personer med funktionsnedsättning att i framtiden ta del 

av hälso- och sjukvårdens tjänster. I rapporten, som bygger på intervjuer i fo-

kusgrupper med brukarföreträdare, anges att e-hälsa kan bli en viktig del i en 

jämlik hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det farhågor att ett ökat användande 

av e-hälsotjänster snarare gör det svårare för vissa grupper. För att komma rätt 

måste landstinget, enligt rapporten, ta flera steg mot en förbättrad styrning i 

form av ersättningsmodeller, uppföljning och uppdragsformuleringar. 

3.3 Statistik över antal vårdgivare per patient  

För att få en bild av hur antalet vårdgivare och vårdgivarkontakter utvecklats de 

senaste åren har revisionskontoret med hjälp av HSF tagit fram uppgifter vad 

gäller antalet vårdgivare
8
 respektive besök per patient för ett urval av patienter 

med kronisk sjukdom
9
. Samtliga vårdkontakter inom slutenvård, öppenvård 

                                                      
7
 Jämlik hälso- och sjukvård Capire hösten 2013. 

8
 Vårdgivare definieras här som varje unik kombination av inrättning (organisation och plats, t ex 

Södersjukhuset) och klinik (t ex kirurgikliniken). Definitionen innebär att skilda verksamheter såväl 
inom som mellan olika vårdgivarorganisationer betraktas som olika vårdgivare. Däremot betraktas 
besök t ex på samma husläkarmottagning som samma vårdgivare, även om patienten haft kontakt 
med olika läkare eller sjuksköterskor. De vårdgivarkontakter som inkluderats i materialet inkluderar 
samtliga personalkategorier som tar emot patientbesök, inte enbart läkare. 
9
 Grupperingen av patienter med kronisk sjukdom har följt den indelning som Myndigheten för 

Vårdanalys använder i sin rapport 2014:2, Vip i vården? Datamaterialet har omfattat såväl huvud- 
som bidiagnos. (Resultaten blir dock i stort sett desamma vid analys av samma patientgrupper 
avseende enbart huvuddiagnos). Det innebär att vårdkonsumtionen för personer med diagnoser 
inom flera av de utvalda diagnosområdena återfinns under flera diagnosrubriker i materialet. Vidare 
omfattar materialet all landstingsfinansierad vård för respektive patient, inte enbart vård relaterad 
till det aktuella diagnosområdet. Urvalet har baserat sig på patientgruppens storlek. Gruppen can-
cer har inkluderats trots att den understiger 100 000 patienter år 2013, då den utgör en sjukdoms-
grupp som kräver mycket vård och samtidigt är relativt stabil avseende diagnosregistering. 
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och ARV
10

 har inkluderats. I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste resulta-

ten
11

,
12

. 

 

 
 

Bland patienterna med utvalda kroniska sjukdomar tycks antalet vårdgivare per 

patient ha ökat inom de flesta av patientkategorierna även om det handlar om 

en relativt marginell ökning. Antalet vårdgivare per patient tycks öka oavsett 

om den totala vårdkonsumtionen (mätt i patientbesök) hos gruppen i fråga ökar 

eller minskar. I grupperna cancer (7,7 %) respektive ögon- och öronsjukdomar 

(15,2 %) är ökningen av antalet vårdgivare större. I cancergruppen ökar även 

antalet besök relativt mycket, medan motsvarande ökning i öron-/ögon-gruppen 

är mindre. På det senare området infördes vårdval år 2011. 

 

En närmare analys av antalet vårdgivare per patient inom området neurologi, 

där ökningen av antalet vårdgivare per patient är relativt låg (3,2 %), visar att 

ungefär en fjärdedel (23 % år 2013) av patienterna har haft fem vårdgivare eller 

fler. Andelen personer som haft färre än fem vårdgivare har legat relativt stabilt 

medan andelen patienter med fem vårdgivare eller fler har ökat. I gruppen med 

psykisk sjukdom, där den genomsnittliga ökningen av antal vårdgivare per 

patient också är relativt låg (3,3 % mellan 2008 och 2013), har en betydande 

andel (22 %) av patienterna fem vårdgivare eller fler. Andelen patienter med 

psykisk sjukdom som har fem vårdgivare eller fler har ökat, medan andelen 

patienter med färre än fem vårdgivare minskat. 

 

Utvecklingen med allt fler vårdgivare per patient kan ha olika orsaker beroende 

på omständighet. Det kan till exempel betyda ett fler patienter fått den vård de 

behöver genom att fler vårdgivare tillkommit. Det kan också betyda att de får 

samma eller liknande vård som de tidigare fick, men nu hos aktörer med högre 

grad av specialisering. Det kan också vara en indikation på att patienter lever 

                                                      
10

 Vissa privata specialister och vissa sjukgymnaster vilka går på särskilt avtal.   
11

 Undersökningens resultat bör tolkas med försiktighet, då ingen justering för eventuella struktu-
rella förändringar, som exempelvis ålderssammansättning, i respektive patientgrupp gjorts. De 
flesta av de undersökta patientgrupperna har under undersökningsperioden haft en kraftig ökning 
av antalet diagnossatta patienter, vilket också kan påverka resultaten avseende såväl antal vårdgi-
vare som antal besök per patient inom respektive grupp. Vidare kan begreppet vårdgivare definie-
ras på olika sätt och den indelning som valts i denna granskning är relativt grov, vilket ger ett lägre 
antal vårdgivare per patient än vad som annars skulle varit fallet. 
12

 Av tabellen framgår att antalet patienter med huvud- eller bidiagnos i dessa sjukdomsgrupper har 
ökat kraftigt under perioden. En viktig förklaring till detta är förmodligen ett förändrat registeringsbe-
teende inom framför allt öppenvården under perioden. Incitamenten för att registrera diagnoser 
bedöms ha ökat då det finns en koppling till ersättningssystemen. Andra troliga delförklaringar kan 
vara att sjukvården under perioden blivit bättre på att diagnostisera patienter och att antalet perso-
ner med flera kroniska diagnoser ökar med en åldrande befolkning. 

Sjukdomsgrupp Antal 

vårdgivare 

per patient 

2008

Antal 

vårdgivare 

per patient  

2013

Förändring 

antal 

vårdgivare 

per patient 

2008-2013

Antal 

besök per 

patient 

2008

Antal 

besök per 

patient 

2013

Förändring 

antal besök 

per patient 

2008-2013

Antal 

patienter 

2008

Antal 

patienter 

2013

Cancer 3,3 3,6 8% 20 22 10% 75 506 86 185

Hjärtsjukdom 3,3 3,4 3% 22 23 8% 98 788 145 181

Lungsjukdomar 3,0 3,0 0% 16 15 -6% 54 606 122 959

Metabola sjukdomar 2,9 3,0 1% 18 17 -6% 122 257 241 704

Neurologiska sjukdomar 3,2 3,3 3% 18 18 1% 56 574 105 694

Psykisk sjukdom 3,1 3,2 3% 24 21 -13% 64 720 156 288

Sjukdomar i rörelseapparaten 3,3 3,4 4% 18 18 -1% 100 393 205 481

Ögon- och öronsjukdomar 2,8 3,3 15% 15 16 6% 86 283 195 508

Övriga kroniska sjukdomar 2,8 2,9 5% 14 13 -5% 48 046 127 973

Tabell 1: Antal vårdgivare och besök per patient 2008 och 2013 för ett urval av patienter med kronisk sjukdom
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längre, får fler diagnoser inom olika områden och därmed behöver träffa flera 

olika specialister. 

4 Informations- och stödsystem  

4.1 Information för invånare och vårdgivare som en förut-

sättning för FHS 

Enligt Framtidsplanen andra stegen så behöver dagens IT-stöd förändras för att 

möta framtidens hälso- och sjukvård i en ny struktur. När flera vårdgivare sam-

arbetare i nätverk runt patienten behöver vårdgivare, patienter och andra aktö-

rer enkelt få tillgång till all för dem relevant information i hela processen.  

 

En övergripande strategi för e-hälsa och IT
13

 har tagits fram inom SLL. Hu-

vudmålet är att säkerställa tillgång till nödvändig information av god kvalitet 

via e-hälsotjänster med hög användbarhet baserat på ett standardiserat och sä-

kert informationsutbyte mellan olika systemlösningar och aktörer. I första hand 

används nationella e-hälsotjänster och standarder där IT-system för vården och 

infrastrukturen anpassas för att möjliggöra informationsutbytet. Revisionen har 

granskat i vilken utsträckning sådana informations- och stödsystem möjliggör 

för dels invånare, dels vårdgivare med olika behov att orientera sig i nätverks-

sjukvården. 

 

Informationen för invånarna 

Landstingets huvudkanal för information till invånarna är sedan 2002 Vårdgui-

den. Den första januari 2013 tog SLL över ansvaret för den nationella webb-

platsen 1177 när det gäller drift, förvaltning och utveckling av de nationella 

invånartjänsterna och de två webbplatserna integrerades. Arbetet på enheten 

som driver verksamheten fördelar sig, enligt ansvarig chef, till 80 procent på de 

nationella tjänsterna och till 20 procent på SLL:s tjänster.  

 

1177Vårdguiden använder sig av flera kanaler för att nå ut till befolkningen. 

 Webbsida med totalt 65 miljoner besök 2013. Sedan 2005 är även 

tjänsten Mina vårdkontakter kopplade till sidan. Där kan bl.a. bokning-

ar till vissa vårdgivare göras samt förnyelse av recept. 23 procent av 

befolkningen i Stockholms län har idag ett registrerat konto i Mina 

vårdkontakter.  

 Telefontjänsten ger både allmän information om vart man kan vända 

sig i olika frågor och sjukvårdsrådgivning. Varje landsting/region an-

svarar för sin tjänst.  

 Tidning som kommer ut med fyra nummer varje år till samtliga hus-

håll i länet.  

 

Information för vårdgivarna 

Våren 2014 lanserades webbplatsen Vårdgivarguiden - en samlingsplats för 

information och tjänster till vårdgivare i Stockholms läns landsting. Ambition-

en är att de som arbetar i vården ska hitta den information och få det stöd som 

behövs, både i administrativa frågor och i mötet med patienten, snabbt, enkelt 

och samlat på ett ställe. Sidan har ca 2 000 besökare varje dag. Därutöver finns 

flera system som används för informationsutbyte mellan vårdgivare. Många 

vårdgivare använder t.ex. journalsystemet TakeCare och informationsutbyte 
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vid utskrivning från slutenvården sker via systemet WebCare. Ett annat viktigt 

datastöd är Viss som innehåller samlad medicinsk och administrativ informat-

ion med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i 

Stockholmsregionen. Viss ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning 

av patienter. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekom-

mendationer gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Stock-

holms läns landsting. 

 

1177Vårdguiden främsta källan för information om vårdutbudet 

Informationen på 1177Vårdguiden används idag av såväl invånare som vårdgi-

vare för att få en bild av vårdutbudet. I ett annat av revisionens projekt
14

 visar 

dock sökningar på vårdgivare och vårdnivåer att informationen på 1177 är 

ofullständig och ibland direkt felaktig. Bland annat visas inte alla relevanta 

vårdgivare vid sökning och informationen om vilken vård som vårdgivarna kan 

erbjuda är inte standardiserad vilket försvårar möjligheten att jämföra och välja 

vård.  

 

Intervjuade verksamhetschefer pekar i granskningen även på svårigheter att 

hitta rätt i det ökade utbudet av specialister. De framhåller att samverkan och 

kunskap om vad vårdgrannar och huvudmän har för uppdrag är en viktig nyck-

el till att kunna använda varandras kompetenser för att skapa kontinuitet för 

patienterna. Vid intervjuerna i denna granskning har det framkommit att in-

formationen på 1177Vårdguiden och Vårdgivarguiden i vissa fall skiljer sig åt 

trots att den borde vara identisk. Några intervjuade menar också att kvalitet och 

sökbarhet har blivit sämre efter sammanslagningen mellan Vårdguiden och 

1177.  

 

Informationen i 1177Vårdguiden om vårdutbudet kommer från vårdgivarna. De 

har enligt avtalet med HSF skyldighet att uppdatera sina uppgifter. På HSF är 

det avtalshandläggarna som har ansvar för att i sin uppföljning se till att uppgif-

terna om öppettider och åtagande stämmer med avtalen. Kontroller av inform-

ation har enligt de intervjuade gjorts då och då men inte systematiskt. Ett pro-

blem när det gäller sökningar av information är att invånare, vårdgivare och 

förvaltning använder olika begrepp. När patientlagen från och med årsskiftet 

ger möjlighet att söka vård över hela Sverige kommer det även att ställa krav 

på samordning mellan landstingen för att använda gemensamma begrepp och 

presentera enhetlig och fullständig utbudsinformation. 

 

Ett problem är att den e-katalog där uppgifterna ska matas in i grunden är ett 

adressregister som successivt kompletterats med ytterligare information på ett 

inte helt systematiskt sätt. I e-katalogen finns, enligt intervjuade, begränsade 

möjligheter att standardisera informationen. Istället skrivs informationen in i 

fritextfält. Ansvariga för verksamheterna lyfter fram att den teknik som an-

vänds idag har blivit föråldrad och att ett tekniskt generationsskifte behövs.  

4.2 Utvecklingsprojekt inom e-hälsa 

Det pågår sedan flera år en rad projekt på såväl nationell- som landstingsnivå i 

syfte att utveckla informationslösningar som kan stödja såväl invånare som 

vårdgivare i nätverkssjukvården. Dessa inkluderar bland annat: 
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Nationell patientöversikt, NPÖ, ett nationellt projekt som gör det möjligt för 

behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation 

som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. NPÖ 

är dock inte heltäckande för vårdens behov av åtkomst av information och in-

teraktivitet.  

 

3R - Då det nuvarande huvudsakliga journalsystemet inom SLL, Take Care, 

inte anses leva upp framtidens krav på vårdinformation, beslutade LS i mars att 

inleda förberedelsearbete för ”framtidens vårdinformationssystem”. Arbetet 

benämns 3R då det sker i samverkan mellan de tre största landsting-

en/regionerna SLL, Västra Götaland och Region Skåne. Systemet ska stödja 

vårdens kontinuerliga utveckling och skapa förutsättningar för patientinterakt-

ion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan. Planen är att politiskt förankra och 

fatta beslut om projektdirektiven för 3R under hösten 2014 och att systemet ska 

vara infört till slutet av 2018, dock med anpassning till respektive landstings 

behov. Arbetet förväntas spela en avgörande roll för att få till stånd en funge-

rande nätverkssjukvård. 

 

Gemensam utbudsinformation (GUTI) – är ett central projekt inom SLL med 

det övergripande målet att erbjuda såväl invånare, vårdgivare, politiker som 

HSF tillgänglig kvalitetssäkrad information från samma källor. Projektet för-

väntas bli klart under 2016. 

 

Tjänsten vårdhändelser har testats under året. Det är en e-tjänst som bland 

annat gör att även den enskilde patienten kan läsa sin journal via Internet och få 

tillgång till strukturerad journal- och remissdata. Ett breddinförande är enligt 

sjukvårdsdirektören
15

 i full gång i Stockholm samt i sex andra landsting runt 

om i landet. Det krävs dock att varje enskild vårdenhet beslutar om att lägga ut 

informationen. Frågan om patientens rätt till direktåtkomst till sin journal via 

internet bereds för närvarande inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

landstingsstyrelen kommer därefter att besluta om riktlinjer.  

 

Mitt vårdflöde - en interaktiv tjänst inom Mina vårdkontakter som utvecklats 

inom SLL där man som patient kan följa vad som sker i den egna vårdproces-

sen och med möjlighet att bl.a. själv utföra egenhälsokontroller. Detta syftar till 

att göra vården mer transparant och att relationen mellan profession och patient 

förändras.  

4.3 Aktiv hälsostyrning – för särskilda grupper 

Flera utredningar har genom åren visat att en liten del av befolkningen står för 

en stor del av vårdkonsumtionen. I en studie redovisad 2012
16

 framgår att en 

procent av befolkningen står för en tredjedel av sjukvårdskostnaderna i Stock-

holms län. Denna patientgrupp har i genomsnitt fyra slutenvårdsinläggningar 

per år varav mer än hälften är akuta. Samtidigt visar, som tidigare nämnts, rap-

porter på att bristande samordning och samverkan mellan vårdgivare är en cen-

tral svaghet i svensk hälso- och sjukvård. Det är mot den bakgrunden som pro-

jektet Aktiv hälsostyrning ska ses. Projektet som är ett utvecklings- och forsk-

ningsprojekt startade 2010. Målgruppen var till att börja med akutmottagning-

arnas mångbesökare. Därefter har kretsen vidgats till patienter med hjärtsvikt, 
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kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och vissa barngrupper. Under 2014 

pågår även ett pilotprojekt för patienter med psykisk ohälsa/sjukdom som söker 

vård via den psykiatriska länsakuten. Bland flera mål för arbetet kan nämnas att 

uppnå ökad patientsäkerhet genom en bättre koordinerad vårdkedja, mer infor-

merad patient och färre oplanerade vårdkontakter/inläggningar. 

 

Vid en utvärdering i juni 2014 hade 12 700 patienter inom SLL sedan starten 

blivit erbjudna stöd av en vårdcoach. Vårdcoachen agerar på patientens upp-

drag och är ett stöd i kontakterna med vårdgivarna. Patienterna erbjuds först ett 

möte då en åtgärdsplan som även kan inkludera en egenvårdsplan formuleras. 

Det finns ingen absolut sluttid men avsikten är att det ska vara en kort insats 

som hjälper personen att komma rätt i vården. Arbetet utvärderas kontinuerligt. 

De positiva effekterna var störst i början men projektet visar fortfarande att 

arbetssättet kan öka livskvaliteten och minska vårdbehovet för väl definierade 

patientgrupper. Riktat till fel målgrupp eller med felaktigt utförande kan arbetet 

driva vårdkonsumtion och kostnader istället för att minska dessa.
17

  

 

Vid intervjuer framhåller de som arbetar med projektet att det fortfarande är ett 

forskningsprojekt som grund för att kunna bedöma om de metoder man tagit 

fram kan förebygga undvikbar vård i närtid. Det gör bl.a. att urvalet av patien-

ter sker för att säkra evidens och att det därför inte är möjligt för patienter att 

ansöka för att få en vårdcoach.  

4.4 Revisionens bedömning 

SLL har med Vårdguiden varit tidigt ute när det gäller utveckling av informat-

ion och tjänster till invånarna via internet. Det är nu en utmaning att parallellt 

med det nationella uppdraget vidmakthålla och utveckla den landstingsspeci-

fika informationen. Denna granskning liksom det som framkommit i ett tidi-

gare revisionsprojekt
18

 visar att informationen om vårdgivare på 

1177Vårdguiden är ofullständig och ibland direkt felaktig. Informationen byg-

ger på att vårdgivare själv ska uppdatera informationen i tekniskt föråldrade 

system. Projektet GUTI kan förhoppningsvis förbättra situationen på sikt, men 

revisionen vill framhålla vikten av kvalitetssäkring av att information är korrekt 

som en förutsättning för att kunna hitta rätt i vårdutbudet innan dess.    

 

I landstingets arbete med FHS har avsaknaden av IT-baserade stödsystem lyfts 

fram som en av de stora stötestenarna. Revisionens iakttagelser i denna gransk-

ning och i revisionens e-hälsogranskning visar att behovet av samlad informat-

ion som en förutsättning för nätverkssjukvården är stor. Mycket är under ut-

veckling och många initiativ har tagits men delvis i parallella spår. Det samlade 

utfallet av arbetet är därför osäkert och det kan ta lång tid att få allt på plats. En 

ökad samordning behövs inom landstinget. Därutöver kommer patientlagen 

från årsskiftet att ställa krav på samordning mellan landstingen för att använda 

gemensamma begrepp och presentera enhetlig och fullständig utbudsinformat-

ion. 

 

Det projekt med vårdcoacher som pågår för att fånga upp vårdens mångbesö-

kare och förebygga undvikbar vård ligger helt i linje med vad många pekat på i 

tidigare granskningar om multisjuka äldre. Projektet ger ett stöd till vårdens 
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mångbesökare för att hitta rätt i vården. Det är positivt att projektet är kopplat 

till forskning och att jämförelser kan göras med andra landsting vilket förhopp-

ningsvis kan leda till att erfarenheterna framöver kan tas till vara i den ordina-

rie driften.   

5 Risk- och konsekvensanalyser i vårdpro-

cesser 

5.1 Arbetet med risk- och konsekvensanalyser  

I landstingets budget för år 2008 fick HSN i uppdrag att föreslå för vilka områ-

den inom vården det är möjligt och funktionellt att successivt införa Vårdval. 

Vårdval har därefter införts på 31 områden i syfte att förbättra tillgängligheten 

och öka valfriheten. Inom den somatiska specialistvården har vårdval samtidigt 

inneburit att vårdprocesser delats upp. I Stockholms medicinska råds årsrapport 

för 2012 står det om vårdval bl.a. att ”Konsekvensanalyser innan genomfö-

rande hade varit värdefullt och möjligtvis kunnat förhindra vissa oväntade ef-

fekter”. Revisionen har granskat hur risk- och konsekvensanalyser vid uppdel-

ning av vårdprocesser på flera vårdgivare har hanterats vid införandet av vård-

valen neurologi och primärvårdsrehabilitering.  

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tog 2007 fram en PM om hur arbetet med 

införande av vårdval ska gå till
19

. Där beskrivs de principer som bör tillämpas 

när lämpligheten att införa Vårdval ska bedömas. Principerna delas in i tre 

olika perspektiv: patientperspektiv, vårdgivarperspektiv och finansiärens/för-

valtningens perspektiv. Med dessa utgångspunkter påbörjade HSF sedan en 

inventering och genomlysning av ett stort antal vårdområden där förvaltningen 

träffat avtal om vård.  

 

Bedömningarna och prövningarna har gjorts mot de principer som finns be-

skrivna i ovan nämnda PM och i en av HSN beslutad plan
20

. Dessa invente-

ringar och prövningar av lämpligheten av vårdval, så kallade vårdvalstest, har 

sedan legat till grund för det fortsatta arbetet med införandet av vårdval inom 

olika vårdområden. Arbetet har för varje vårdval lett fram till ett tjänsteutlå-

tande till grund för beslut i HSN om att införa vårdval inom ett visst område. 

Därefter har förfrågningsunderlaget arbetats fram. Till varje tjänsteutlåtande 

har det funnits en kortfattad nulägesbeskrivning där aktuell status och lämplig-

het att införa vårdval beskrivits. Till tjänsteutlåtande om förfrågningsunderlaget 

tillkommer även en konsekvensbeskrivning. I denna del nämns kort olika kon-

sekvenser av: ekonomi, patientsäkerhet, jämställd och jämlik vård och miljö-

konsekvenser.  

 

Av intervjuerna har framkommit att kännedomen kring vårdvalstest och de 

principer HSN beslutat om varierar på HSF. Till stöd för framtagandet av nya 

vårdval har det funnits en kortfattad processbeskrivning. Enligt de intervjuade 

behandlas risker löpande under processen, men under informella former och 

genom de referensgrupper som bildas inför ett vårdval.  

 

                                                      
19

 Principer för utvecklingen av Vårdval Stockholm HSN 0710-1488, Beslut HSN 18/12 2007  
20

 Plan för fortsatt utveckling av mångfalden i hälso- och sjukvården i Stockholms län del 1 
HSN0804-0606 Beslut HSN 22/5 2008. 
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Vilka risker som diskuterats och hur dessa sedan har beaktats är inte dokumen-

terat för vårdval neurologi som revisionen granskat. Inom neurologi beskrivs 

endast den eventuella kostnadsökning som befolkningsökningen kan ge som en 

ekonomisk risk medan övriga konsekvenser uppges vara svåra att beräkna. 

Inför vårdval primärvårdsrehabilitering kan vissa bedömningar och övervägan-

den följas. Underlagen är mer omfattande och mer har dokumenterats än för 

vårdval neurologi. Exempelvis analyseras och redogörs det för ett antal risker 

och negativa konsekvenser vid ett införande av vårdval inom primärvårdsreha-

bilitering. Liknande redogörelse och analys finns inte inför vårdval neurologi. I 

intervjuerna anges att orsakerna till dessa variationer bland annat varit olikheter 

i resurser, preferenser och erfarenheter mellan olika avdelningar. Vidare fram-

kommer att flera vårdval tagits fram under stor tidspress. 

 

Utgångspunkten för ersättningsnivåerna vid införande av nya vårdval uppges 

oftast vara tidigare ersättningar i avtal, totalkostnader med mera. Hur risker och 

konsekvenser av exempelvis kostnadskontroll, volymökningar, undanträngning 

eller övervältring till andra vårdområden analyserats och beaktats skiljer sig 

mellan de undersökta vårdvalen.  

 

HSF har under 2014 tagit fram nya processbeskrivningar och stöddokument
21

 

som ska användas i det fortsatta arbetet med införande av vårdval. I dessa 

framgår bland annat att dokumentation ska upprättas för olika överväganden 

och ställningstaganden samt att olika risker som exempelvis ersättningsmo-

deller ska beaktas. Fler risker ska således analyseras och beaktas inför framtida 

vårdval. Det har även inrättats en beredningsgrupp som ska kvalitetsgranska 

och godkänna förfrågningsunderlag och projektplaner. För att öka transparens 

och delning av information inför framtida vårdval ska även olika PM publice-

ras på HSF:s intranät. Till exempel ett Idé-PM där lösningsförslag med för- och 

nackdelar bland annat ska beskrivas. Genom en publicering på intranätet ska 

dokumentet fungera som underlag för diskussion inom projektgruppen och 

olika nyckelkompetenser samt även ge andra möjligheter att komma med syn-

punkter och förslag. På så vis ska risker och oönskade konsekvenser kunna 

fångas upp och hanteras. 

 

Att vården som inte behöver akutsjukhusets resurser ska flyttas ut innebär i 

många fall en uppdelning av vårdprocessen på flera vårdgivare och därmed nya 

gränssnitt. Även vårdvalen innebär en uppdelning avvårdkedjor. Enligt vad 

som framkommit i granskningen har det dock inte inom FHS-arbetet gjorts 

någon djupare analys av vad uppdelningen av vård får för konsekvenser ur ett 

helhetsperspektiv. Däremot finns det exempel på hur man inom vissa områden 

genomfört omfattande utredningar där konsekvenser i vårdkedjan analyseras. 

Ett sådant exempel är den s.k. barnutredningen
22

, där olika scenarier för en 

framtida barnsjukvård redovisades. För varje scenario har positiva och negativa 

konsekvenser listats för att därefter analyseras. Något ställningstagande om 

framtiden inom barnsjukvården utifrån utredningen har dock ännu inte tagits i 

FHS-arbetet. Ett annat exempel på konsekvensanalyser som framkommit vid 

intervjuerna är analyser av hur mycket vårdtider kan komma att förlängas p.g.a. 

förflyttningar av patienter som en konsekvens av utskiftningen av vård från 

sjukhusen till lägre vårdnivåer.  

                                                      
21

 Nyutveckling av vårdval, Revidering vårdval, Årlig uppföljning av vårdval, Centrala frågeställ-
ningar 
22

 Arbetsmaterial i FHS-arbetet hösten 2012 
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5.2 Revisionens bedömning 

Granskningen visar att det finns en framtagen struktur för hur vårdval ska arbe-

tas fram där en enklare form av risk- och konsekvensanalyser ingår. I praktiken 

har dessa analyser sett olika ut, till såväl djup som omfattning och dokumentat-

ionen varierar. En orsak är att avdelningarna inom HSF arbetat utifrån delvis 

olika förutsättningar och att flera vårdval arbetats fram under stor tidspress. 

Den bild som framkommer i granskningen är därför att processerna vid fram-

tagning av vårdval sett olika ut. Därför är det positivt att förvaltningen under 

2014 styrt upp processen med utförliga underlag och infört rutiner för ökad 

enhetlighet samt att kvalitetsgranskning införts.  

 

Utskiftning av vård från akutsjukhusen är en central del i FHS. Utskiftningen 

liksom vårdvalen innebär i många fall en uppdelning av vårdprocessen och 

vårdkedjor vilket alltid är att betrakta som en patientsäkerhetsrisk. Någon över-

gripande analys av risker för negativa konsekvenser utifrån ett helhetsperspek-

tiv har dock inte gjorts. Revisionen uppfattar att de riskanalyser som görs är 

kopplade till den aktuella vårdkedjan och i liten grad till om det har påverkan 

utanför den.    

6 Avtal och ersättningssystem för en sam-

manhållen vård  

HSN har enligt landstingets reglemente ansvar för ledningen av landstingets 

hälso- och sjukvård. Detta innebär att nämnden ska se till att hälso- och sjuk-

vården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resur-

serna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotill-

ståndet. Det starkaste styrmedlet är beställarstyrningen via avtal och ersättning. 

Revisionen har granskat hur avtal och ersättningssystem utformats för att stödja 

en sammanhållen vård för patienten inom nätverkssjukvården  

6.1 Dagens avtal och ersättningssystem 

Som en del i granskningen har en översiktlig genomgång gjorts av avtalen för 

tre vårdval (vårdval för husläkarmottagning, primärvårdsrehabilitering och 

neurologi) och av akutsjukhusens flerårsavtal. I alla avtalen finns en gemensam 

skrivning om samverkan. Där framgår bl.a. att vårdgivaren aktivt ska bidra till 

samverkan för patienter som har behov av vård och omsorg från andra vårdgi-

vare. Vårdgivaren ska säkerställa att vårdkedjan ur ett patient- och närstående-

perspektiv är så sammanhängande som möjligt samt vid behov initiera och 

medverka i vårdplanering med andra vård- och omsorgsgivare. För vårdvalen 

finns även krav på rapportering och användning av e-tjänster och IT-system 

kopplat till arbetet med Nationell e-hälsa. Kraven är förenade med vite. Samma 

krav finns i flerårsavtalen för akutsjukhusen dock utan vite. Vårdvalet för hus-

läkare utmärker sig något då det dessutom dels har ersättning för vårdplanering 

i hemmet om det sker tillsammans med kommunen, dels har ersättning för 

samverkansmöten.   

 

Intervjuerna har gett en samstämmig bild av att avtal och ersättningssystemen 

för olika vårdområden till stor del utvecklats var för sig och i bland under stor 

tidspress. Ersättningssystemen inom de olika vårdområdena har byggts på suc-

cesivt utifrån ställda krav på snabba förändringar. Ett sammahållande perspek-

tiv har saknats vilket lett till att ersättningssystemen utvecklats olika och inte 
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alltid stöder varandra. För att komma vidare måste ersättningssystemen ses 

över från grunden. Det går inte att lappa vidare, framhåller vidare en av de 

intervjuade. 

6.2 Framtidens avtal och ersättningssystem 

Idag pågår inom HSF en genomgång av avtal för att ensa dem och för att hitta 

väl fungerande delar. Något strategiskt arbete, utifrån ett systemtänktänkande, 

för att få avtalen att styra mot målen i FHS har ännu inte påbörjats enligt dem 

revisionen intervjuat. Det kommer dock att bli en central fråga för genomfö-

randeområdet Utveckling av ersättningssystem och systemuppföljning inom 

den nya genomförandeorganisationen på HSF (se avsnitt 3.1). Frågor som 

kommer att vara i fokus för projektet i utvecklingen av avtal och ersättningssy-

stem är bl.a. e-hälsa, samverkan, kvalitet och värdebaserad vård men även en 

utveckling av DRG och KPP
23

. Förändringsarbetet är dock en lång process där 

en strategi först ska läggas fast. Därefter vidtar ett arbete med att ”städa upp” 

och utveckla gällande avtal och ersättningssystem till nätverkssjukvårdens 

krav.  

 

Det finns idag inga färdiga svar på hur ersättningsmodeller som stöder en 

sammanhållen vård ska vara utformade. Idéer finns om att slå ihop vårdtill-

fällen vid såväl akutsjukhus som vårdinsatser utanför sjukhuset till längre vård-

episoder som sedan ersätts. Värdebaserad vård, där ersättningen baseras på 

patientens hälsoutfall, lyfts även fram som en lösning men det finns också en 

skepsis till hur detta ska kunna genomföras. Förebilder för patientcentrerad 

vård och styrmodeller söks även internationellt. En tendens uppges vara att 

idéer om hur ersättningsmodeller och flöden mellan t.ex. sjukhus och huslä-

karmottagningar kan utformas framförallt förs fram av olika företrädare för 

vården och av konsulter, men i mindre utsträckning av de som äger frågan, dvs. 

HSF själv.   

 

Arbetet med att ta fram en ny avtalsmodell för sjukhusen är ett prioriterat om-

råde. Förändringen av avtalen kommer att ske i flera steg. HSF har bedömt det 

som nödvändigt att redan inför 2015 revidera nuvarande flerårsavtal och ta 

fram ett nytt avtal. Förändringen motiveras med behovet av att skapa en större 

flexibilitet i syfte att kunna anpassa avtalen till förändringar i uppdrag och 

struktur. Förändringen ska stödja flytt av vård mellan akutsjukhusen samt ut-

skiftet av vård från akutsjukhusen till andra vårdgivare redan under 2015 
24

. Ett 

nytt avtal ska därefter tas fram för 2016. Enligt ansvariga inom FHS-arbetet 

diskuteras en utformning av avtal för omställningsperioden. Målbilden är att 

hitta en form där avtalen inte är så detaljerade utan baseras på de gemensamma 

avsiktsförklaringarna som finns mellan HSF och akutsjukhusen om vårdvolym 

och vårdinnehåll samtidigt som DRG-ersättningen tonas ner. Det kan ses som 

en interimslösning fram till 2018- 2019 då en ny avtalsmodell anpassad till den 

framtida nätverkssjukvården ska ha kommit på plats.  

 

En fråga som enligt genomförda intervjuer står högt upp på agendan är att för-

ändra husläkaravtalet. De menar att dagens utformning av ersättningsmodellen 

har ökat tillgängligheten men är besöksdrivande och att det saknas incitament 

                                                      
23

 DRG= Diagnosrelaterade grupper, ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården, KPP= kost-
nad per patient 
24

  HSN 1404-0562, HSN 20/10 2014  
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för vårdgivarna att låta patienterna nyttja de alternativa former för vård och 

information som e-hälsotjänster ger, istället för att kalla patienter till besök.  

Det skulle leda till smidigare vård för patienter med lindriga åkommor och 

samtidigt ge mer tid för patienter med större behov framhåller man.  

 

Det tidigare nämnda projektet 3R:s arbete med utveckling av vårdinformations-

system är en förutsättning för att få till styrningen med nya ersättningsmodeller. 

Detsamma gäller utveckling av IT-stöd och system som stödjer episodbaserad 

ersättning. Det efterfrågas i alla landsting/regioner men kräver att nya modeller 

för att beskriva vårdepisoder först utvecklas. Samverkansorganisationen 

SVEUS
25

, där SLL är en av 40 deltagande organisationer, driver ett omfattande 

arbete med att hitta nya beskrivningsmodeller för vårdepisoder.   

6.3 Revisionens bedömning 

Finansieringen av sjukvården har från att huvudsakligen bygga på anslag för-

ändrats till att i större utsträckning styras med rörlig ersättning, kvalitetsersätt-

ning, vite m.m. Styrmedlen i avtalen för de olika vårdgrenarna har utvecklats 

efter hand och i skilda processer. Det har saknats ett strategiskt övergripande 

helhetstänkande och utvecklingen av modellerna har i huvudsak utgjorts av 

lappningar och lagningar på befintliga system. Revisionen bedömer att nuva-

rande avtals- och ersättningsmodeller inte fullt ut kommer att kunna stödja den 

nätverkssjukvård som beskrivs i Framtidens hälso- och sjukvård, andra steget. 

Revisionen noterar samtidigt att HSF har påbörjat ett arbete med att ta ett sam-

lat grepp över de olika modellerna.  

 

En förutsättning för att kunna använda nya modeller är tillgång till adekvata IT-

systemstöd och kvalitetssäkrade data. Granskningen visar att utvecklingen av 

stödsystem idag inte tycks vara tillräckligt samordnad och det förväntas ta lång 

tid innan adekvat stöd, kan vara på plats. Även om tidplanerna för de tidigare 

nämnda projekten håller är det svårt att se att en ny ersättningsmodell kan vara 

på plats före 2019. Mot bakgrund av det pågår ett arbete med att utforma avtal 

under omställningsperioden som är mindre detaljerade och baseras på de ge-

mensamma avsiktsförklaringarna som finns om vårdvolym och vårdinnehåll. 

Revisionen förstår avsikten men vill samtidigt betona vikten av att styrningen 

inte försvagas under omställningen då den kan behövas som bäst. 

7 Uppföljning av en sammanhållen vård 

Enligt reglementet åligger det HSN att särskilt följa upp verksamheten och 

ekonomin ur ett beställarperspektiv. HSF genomför uppföljningen dels i form 

av avtalsuppföljning med varje vårdgivare utifrån tecknat avtal, dels uppfölj-

ningar och utvärderingar utifrån särskilda områden. Resultat av uppföljningen 

ska analyseras och användas för att förbättra styrningen. Revisionen har grans-

kat hur dagens system för uppföljning fångar upp vad som händer i gränssnittet 

mellan vårdgivare, samt pågående arbete med att utveckla uppföljningen.    

7.1 Uppföljningen idag 

Verksamhetsuppföljningen enligt avtalen är utformad så att den mäter det som 

sker i den enskilda verksamheten. Det finns idag inga särskilda uppföljningspa-

                                                      
25

 SVEUS – nationell Samverkan för Värdebaserad Ersättning och Uppföljning i hälso- och Sjuk-
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rametrar för samverkan inom den somatiska specialistvården. Inom planen för 

avtalsuppföljning av husläkarmottagningarna finns ett fåtal frågor om det finns 

rutiner för samverkan med vissa andra verksamheter och om vårdplaner juste-

rats. Enligt intervjuerna arbetar respektive avdelning med uppföljning av sitt 

avtalsområde och med det som sker inom detta. Samverkan med andra vårdgi-

vare faller utanför denna uppföljning, men kan enligt intervjuerna tas upp vid 

uppföljningsmöten med vårdgivarna. Detta görs inte med någon systematik 

utan utifrån identifierade problem.  

 

Ett problem som lyfts vid intervjuerna är att grunddata finns ute hos vårdgivar-

na i former som gör att de i begränsad grad är tillgängliga för HSF. Detta för-

svårar möjligheterna att skapa en centraliserad uppföljning vid HSF, både av 

individuella vårdgivare och i form av systemuppföljning.  

 

En annan metod som HSF tillämpar för att löpande samla data om vården är 

patientenkäter. Enligt intervjuer så har metoderna för enkäter inte utvecklats 

och HSF brottas idag med låga svarsfrekvenser. Dessutom fångar enkäterna i 

liten grad information om samverkan. Det framgår också att resultat från pati-

entenkäter och även erfarenheter från rapportering i vårdgivarnas avvikelsesy-

stem på ett mer strukturerat sätt skulle kunna omhändertas i uppföljningen vid 

HSF.  

 

Utöver uppföljningen enligt ovan så finansierar HSF årligen ett stort antal ut-

värderingar av vården. En del utvärderingar görs av HSF själva men många 

projekt upphandlas från konsulter. Under 2013 redovisades bl.a. Konsekvensut-

redningen, i vilken konsekvenser vid införandet av vårdval analyserades. Enligt 

uppgifter som revisionen tagit del av pågår under 2014 drygt fyrtio projekt. 

Exempel på projekt som rör samverkan och nätverkssjukvård är: 

1) Vårdplanering i hemmet och effekter av mötena på vårdkonsumtion.  

2) Jämförelser vid tre sjukhus - hur fungerar samarbetet med vårdgran-

nar? Hur fungerar det efter utskrivning? 

3) SVEA – analyser av hur man kan minska återinskrivningar bland äldre.  

7.2 Framtidens uppföljning  

Enligt intervjuerna behöver nya metoder för uppföljning av samverkan utveck-

las i verksamhetsuppföljningen. Att tillsammans med vårdgivare diskutera data 

från föregående år i analysen av vården framstår som ett trubbigt redskap när 

det idag finns teknik som gör det möjligt att fånga hur det ser ut i stunden. För 

att möjliggöra detta krävs dock, som tidigare nämnts, en utveckling av vårdin-

formationssystemen och bättre tillgång till data. En teknik för att hantera stora 

datamängder och presentera dem för olika användargrupper går under namnet 

Big Data. Denna teknik gör det möjligt att analysera väsentligt större data-

mängder än tidigare, hitta nya mönster och samband utan att det föreligger en 

föregående hypotes, hantera ostrukturerade data, kombinera data från olika 

källor samt analysera aktiva data, medan de genereras och förflyttas i realtid
26

.   

 

Uppföljningen av samverkan kopplar i hög grad till hur HSF är organiserat 

utifrån avtalsområden och det nu startade arbetet med genomförandeområden. 

Uppdraget att utveckla systemuppföljningen, vilket utgör en del av ett av ge-

nomförandeområdena, innebär bl.a. att se hur man kan följa upp parametrar 
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som patientcentrering och vårdkedjor och ta fram uppföljningsmodeller. Det 

kommer att behövas metodutveckling för att fånga hur det ser ut i alla nya 

vårdkedjor. Idag utgör inte vårdkedjan en rak linje mellan specialistvården och 

husläkarmottagningen. Uppdraget ska dessutom koordineras med uppdraget om 

utveckling av ersättningsmodeller. Vikten av att hålla ihop dessa uppdrag beto-

nas av de berörda parterna. Därför är tanken att en samlad strategi ska tas fram 

där det bl.a. framgår hur det ska kunna göras jämförelser med andra sjukvårds-

system samt utvecklas beskrivningssystem och nya mått för nätverkssjukvård.   

 

Ansvariga för utvecklingen av systemuppföljning vid HSF har börjat samla 

data från tidigare år som utgångspunkt för framtida jämförelser. De gör be-

dömningen att det även finns förutsättningar för att i viss utsträckning påbörja 

systemmuppföljning av nätverkssjukvården tidigare än de nya ersättningsyste-

men sjösätts.   

7.3 Revisionens bedömning 

Revisionen konstaterar att dagens avtalsuppföljning i mycket liten utsträckning 

fångar upp samverkan och vad som sker i gränssnitten mellan vårdgivare. Det 

är positivt att det görs särskilda utvärderingar som berör vårdkedjor och vad 

som sker i gränssnittet mellan vårdgivare. Samtidigt uppfattar revisionen att 

uppföljningarna inte ingått i den reguljära uppföljningen och i liten grad påver-

kat avtalsstyrningen.  

 

Ökningen av antalet vårdgivare per patient (som tidigare tabell under avsnitt 

3.3 indikerar), innebär att det är fler vårdgivare som behöver dela information 

om, och samordna vården för, den enskilde patienten. Revisionen bedömer 

därför att det är viktigt att HSF följer upp hur potentiellt negativa effekter kan 

hanteras när den genomsnittlige patienten (eller dennes närstående) får fler 

vårdgivare att förhålla sig till. Samtidigt är det är ett påtagligt problem att det 

saknas aktuella relevanta data och system som kan koppla ihop informationen 

när vårdprocesser delas upp på flera vårdgivare. Mycket arbete pågår, men ju 

längre tid det tar innan det finns ett bra underlag att fatta beslut utifrån, desto 

osäkrare blir planeringen för den framtida nätverkssjukvården.



 

 

Kort om rapporten 
Patientgrupper med kroniska sjukdomar har ofta kon-
takt med flera vårdgivare och det finns indikationer på 

att antalet vårdgivare per patient ökar. Samtidigt ger 
inte dagens informations-, ersättnings- och uppfölj-

ningssystem ett tillräckligt stöd för en uppdelad vård. 
Arbetet med att utveckla nya stödsystem för att han-

tera detta har kommit olika långt och är inom några 
områden i sin linda. Revisionen bedömer därför att ett 
fullgott stöd i en sammanhållen nätverkssjukvård inte 

kan ges i dagens vård, men att mycket arbete pågår 
för att utveckla ett sådant stöd. Revisionen anser därför 

att styrningen av samverkan mellan vårdgivarna och 
uppföljningen av hur vården fungerar i gränssnitten 
mellan vårdgivarna behöver stärkas i avvaktan på re-

sultat av pågående utvecklingsarbete. Dessutom bör 
kvaliteten och sökbarheten i utbudsinformationen om 

vårdgivarna på 1177Vårdguiden förbättras. 
 


