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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-15 

Diarienummer RS 2020-03174 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Persson 

Telefon: 010-441 36 59 

E-post: anna.c.persson@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:  

1. Regionfullmäktige godkänner justeringar av ekonomiska förutsättningar och 

ersättningsnivå i kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral i enlighet 

med bilagt förslag att gälla från 2021-01-01. 

2. Regionfullmäktige godkänner i övrigt Krav- och kvalitetsbok Vårdval 

Vårdcentral 2020 att gälla även 2021.  

3. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen 

för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 ta fram en ny modell för 

täckningsgradsberäkning.  

Sammanfattning av ärendet 

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen 2009. Krav- och 

kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Med anledning av pandemin 

Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt 

genomföras i uppdraget till vårdcentralerna 2021. I ärendet föreslås därför en 

förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag 

enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva 

vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral, Krav- och kvalitetsboken 2020. De 

justeringar som föreslås från och med 1 januari 2021 finns i kapitel 6, ersättning 

och kostnadsansvar.  

Justeringarna inför 2021 innebär dels en uppräkning enligt index och budgeterad 

kompensation för framförallt; befolkningsökning, ökade kostnader för läkemedel 

och att avgiftsfri influensavaccination för riskgrupper och personer över 65 år. 

Dels föreslås en nödvändig justering i beräkningsgrund av ACG-Casemix, 

Adjusted Clinical Groups, en modell att definiera vårdtyngd. 
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Regionfullmäktige föreslås även ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att 

utarbeta en ny beräkningsgrund för täckningsgrad inför 2022. Täckningsgraden 

ska premiera de vårdcentraler som har en god tillgänglighet och tar ett större 

ansvar för invånarnas totala vårdkonsumtion. Dagens täckningsgrad är 

komplicerad att säkerställa, då ersättningskomponenten bygger på korrekt 

registrerad data från vårdgivare i hela riket. Det upptäckts många felkällor och det 

är svårt att veta om beräkningen är helt korrekt utifrån uppsatta regler. Signaler 

har även framkommit att det eventuellt inte är möjligt att säkerställa att 

täckningsgradsersättning kommer att kunna beräknas korrekt i övergång till nya 

strukturer och kodverk vid införandet av Millennium (FVM), därför behöver den 

förändras inför 2022. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Nödvändig förändring beräkningsgrund ACG-Casemix  

ACG står för Adjusted Clinical Groups, en modell för att definiera vårdtyngd. 

Ersättning för ACG står för cirka 40 % av den totala ersättningen för en 

vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral.  

Under de senaste åren har registrering av diagnoser på vårdcentraler inom Västra 

Götalandsregionens vårdval ökat kraftigt. Detta har uppmärksammats både av 

koncernkontoret och av vårdcentraler.  

2018 utfördes en granskning av 29 vårdcentraler där 22 av 29 bedömdes ha 

registrerat så kallade “irrelevanta” diagnoser, det vill säga diagnoser som 

registrerades i anslutning till en kontakt utan att det framgick ur 

journalanteckningen att det vid samma tillfälle gjorts någon medicinsk värdering 

av diagnoserna. Inför 2021 utfördes med anledning av detta en översyn av om 

nuvarande beräkningsmetod för vårdtyngd via ACG är den mest ändamålsenliga 

och den som speglar vårdkonsumtion inom primärvård bäst. Utredningen har 

analyserat 10 olika metoder att beräkna vårdtyngd och kommit fram till att 

diagnoser som sätts vid indirekta patientkontakter, såsom notat/anteckningar, bör 

exkluderas från ACG-beräkningen för att bättre spegla vårdkonsumtion. Ett 

övervägande har också gjorts utifrån medicinsk synvinkel att förlänga 

beräkningsgrunden från 15 månaders diagnoser till att omfatta 18 månaders 

diagnoser för att ge vårdcentraler möjlighet att registrera ett så komplett 

diagnosunderlag som möjligt.  

Utifrån detta så bedöms det som nödvändigt att inför 2021 förändra denna.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet  

I förslaget beräknas den totala nettokostnaden till 7 332 469 tkr för 2021 (6 893 891 tkr 

2020).  

Den utökade kostnaden består av:  

 Uppräkning enligt index    133 328 tkr  
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 Kompensation befolkningsökning   90 000 tkr  

 Kompensation ökade kostnader läkemedel   88 000 tkr  

 Kompensation, inkomstbortfall, avgiftsfria vaccinationer  37 800 tkr  

 Ofinansierade kostnader 2020    84 000 tkr  

o Digitala utomlänskontakter  

o Utökade PTP tjänster 

o Lära och bemästra  
 

Kommunikation  

Beslut om Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021 skickas till 

vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral via epost, för att ge möjlighet att inte 

acceptera de ändrade villkoren enligt kontraktet. Information lämnas också via 

nyhetsbrevet, Vårdgivarnytt. 

Beredning 

Ärendet har behandlats i vårdvalsberedningen 8 maj 2020 och i hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 13 maj 2020.   

Information har lämnats och synpunkter har tagits emot från fackliga 

referensgruppen för vårdval samt dialogforum, vilket består av 

vårdgivarrepresentanter från offentlig och privat verksamhet.  

De fackliga organisationerna har, utöver facklig referensgrupp vårdval, fått 

information om förslagen 30 mars. Förhandling enligt MBL § 11 avslutades i 

enighet den 4 maj 2020. Läkarförbundet och SACO lämnade 

protokollsanteckningar vilka är bilagor i ärendet.  

Koncernkontoret 

Ann- Sofi Lodin   Kaarina Sundelin 

Regiondirektör  Direktör produktionsstyrning  

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Förslag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021 

 Förslag viktlista Vårdval Vårdcentral 2021 

 MBL § 11 2020-05-04 Protokollsanteckning från Saco  

 MBL § 11 2020-05-04 Protokollsanteckning från Läkarförbundet  

 Protokollsutdrag från vårdvalsberedningens sammanträde den 8 maj 2020 - 

Förlängning av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021  
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 Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 13 maj 

2020 - Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021   

Besluten skickas till 

Regionfullmäktiges beslut skickas till:  

 Anna Persson för genomförande och förmedling till vårdgivare inom 

Vårdval Vårdcentral  

 Pavel Basiouk, för genomförande 

 Kaarina Sundelin, för kännedom  

 Ann Söderström, för kännedom 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  

 Styrelsen för Närhälsan  
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