
Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2020-02-11 

Svar på revisionsrapport "Granskning av vårdvalsersättningar" 

Regionens revisorer har i skrivelse den 15 november 2019 bett om regionstyrelsens 
kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av vård valsersättningar".  

Regionstyrelsen ser positivt på revisorernas bedömningar och rekommendationer gällande 
utveckling av Regelbokens beredningsprocess för beredning av vårdvalsersättningar. Vi har 
en dokumenterad process och följer rutinerna med att ta fram förslag till Regelboken. Det 
finns dock ett utvecklingsbehov gällande konsekvensanalys inför beslut om förändringar samt 
en rekommendation om en mer transparent process mellan regioner och vårdgivarna.  

Granskningen visar att uppföljningen av vårdvalsersättningens styrande effekter inte har 
analyserats i tillräcklig grad och bedöms att det finns vissa brister både när det gäller 
uppföljningen av hur införda förändringar påverkar måluppfyllelsen när det gäller 
förebyggande åtgärder i form av riskanalyser inför förändringar i ersättningssystemet.  

Man bedömer också att det finns ett utvecklingsbehov beträffande kommunikation med 
vårdproducenter och att det påbörjade arbetet med att förbättra det interna kontrollsystemet 
genom att förbättra arbetet med riskanalyser bör fortsätta.  

Regionstyrelsen konstaterar att det saknas en rutin och process för konsekvensanalys inför 
förändringar som rör ersättningar. När det gäller ersättningssystemets förändringar bör de 
också utvärderas i efterhand. Detta sker delvis på en workshop mellan vårdgivarna/Vårdval 
Västernorrland och Vårdgivarna/VVU.  

Förslag till åtgärd är följande;  

De förändringar i Regelbokens ersättningsbilaga som rör ersättningar och föreslås i VVU ska 
skickas ut till vårdgivarna på en remiss där de kan redogöra för vilka konsekvenser 
beslut/förändring får på deras verksamhet. Regelboksprocessen måste därför anpassas 
tidsmässigt med anledning av detta.  

I början av året ska beslut tas om prioriterade förändringar som rör ersättning utifrån 
primärvårdsram för nästkommande år. En intern analys ska göras utifrån utfall och kända 
behov. VVU ska sedan bereda förslagen, godkänna och ta ställning utifrån analysen. Beslut 
tas sedan i regionstyrelsen och regionfullmäktige om de prioriterade förändringarna i 
samband med att Regelboken beslutas.  
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