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Västra Götalandsregionen 
Revisionsenheten 
Handläggare: Waisuddin Sadry 
Telefon: 0760–469268 
E-post:  waisuddin.sadry@vgregion.se 

Vårdöverenskommelse - analys  

Sammanfattning  
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har beställt vård från Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Angereds närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus enligt budgeterade 
kostnader per sjukhus via vårdöverenskommelser 2018. Vårdöverenskommelsen reglerar 
akutsjukvård och planeradvård till invånarna i Västra Götaland. Basuppdraget varierar mellan 
sjukhusen.  
 
Nämndens finansiering av vårdöverenskommelser ryms inom nämndens tillgängliga 
ekonomiska resurser dessutom har nämnden en kontinuerlig avstämning med respektive 
utförare för att säkerställa att utbetalning görs. Nämnden har betalat för det som blivit utfört 
inom vårdöverenskommelser. Nämnden betalar även ut ersättning för uppdrag som inte varit 
beställda inom vårdöverenskommelser men nämnden har då tagit beslut om att utbetalningar 
ska ske inom nämndens ekonomiska utrymme. Nämnden gör uppföljningar genom löpande 
dialog med sjukhusen och uppföljning sker genom vårddata.  
   
Frölunda specialistsjukhus redovisar i räkenskaperna vårdproduktionen på ett tydligt sätt. 
Sjukhuset har en tydlig styrning mot ingångna överenskommelser och verksamheten känner 
väl till vilka prestationer som ska utföras inom ramen för respektive överenskommelse.  
 
Sjukhuset har dock problem med uppföljning av vårdöverenskommelsen med nämnden.  
 
Problemen vad gäller styrning mot vårdöverenskommelser ligger inte hos sjukhusen utan hos 
hälso- och sjukvårdsnämnderna.  

Inledning  

Bakgrund 
Beställar/utförarmodellen har tillämpats i regionen sedan den bildades. I samband med att 
revisorskollegiet årligen träffar samtliga nämnder och styrelser som ett led i 
ansvarsprövningen återkommer både beställare och utförare till de problem de upplever med 
regionens styrmodell. Återkommande påståenden som revisonen möter är bland annat att:  

- vårdöverenskommelserna är underfinansierade 
- beställningarna är oprecisa 
- tillkommande uppdrag inte är finansierade 

Då revisionen då efterfrågar underliggande redovisning som grund för påstående om 
underfinansiering eller helt ofinansierade uppdrag är det svårt för både beställare och utförare 
att ta fram dessa underlag.  
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Revisorskollegiet har återkommande kritiserat styrmodellen för att den inte är ändamålsenlig 
och inte ger de förutsättningar avseende tydlighet i styrning och ledning som är rimliga för 
nämnder och styrelser för att de ska kunna ta det ansvar som förväntas av dem från 
regionfullmäktiges sida. Trots revisorskollegiets återkommande kritik upplever inte kollegiet 
att det har skett några påtagliga förbättringar och förtydligande i styrmodellen. Likartad kritik 
återkommer år efter år från både nämnder och styrelser.  
 
Modellen är komplicerad att förstå och komplex i sin utformning. Det finns en risk för att 
varken förtroendevalda eller tjänstemän fullt ut förstår modellens utformning. Vilket innebär 
att de inte ställer tillräckliga krav på att verksamheterna redovisar sig på ändamålsenligt vis 
som möjliggör att följa vårdproduktionen från behovsanalys över en beställning till utförd 
tjänst.  
 
Både kommunallagen och kommunal bokförings- och redovisningslag ställer krav på att 
redovisningen ska vara upprättad på ett sådant vis att det går att följa mot vilka prestationer 
intäkter och kostnader har bokförts. Det är rimligt att nämnder redovisar att de erhållit 
beställda tjänster i rätt omfattning och till rätt kostnad. Det är rimligt att utförarna redovisar 
att de utfört beställda tjänster i rätt omfattning och till rätt kostnad. Om inte korrekt och 
transparant redovisning föreligger går det inte heller att påstå att beställningar är 
underfinansierade. Det är inte heller möjligt att identifiera vad som är eventuella låga 
ersättningar och vad som är en ineffektiv och dyr utförarorganisation.  
 
För att bättre förstå verksamhetens redovisning av vårdöverenskommelseuppdraget har 
revisionsenheten fått i uppdrag av revisorskollegiet att beskriva VÖK-processen ur ett 
redovisningsperspektiv.  

Syfte  
Syftet med denna rapport är att beskriva hur respektive part i VÖK-processen redovisar sig 
mot upprättad VÖK och om det i rimlig omfattning motsvarar kraven på rättvisande 
räkenskaper som möjliggör en analys av i vilken mån beställarna har erhållit sin beställning 
och att utförarna har genomfört beställningen till rätt volym och rätt pris.  

Frågor rapporten ska besvara 
Följande frågor ska besvaras hos beställaren: 

 
- Vilka belopp har HSN att disponera för VÖK? 
- Hur har HSN fördelat disponibla belopp för VÖK mellan olika utförare? 
- Vad har HSN beställt inom ramen för respektive VÖK? 
- Ryms total beställning inom befintliga ekonomiska resurser? 
- Vad har HSN betalat ut inom ramen för respektive VÖK? 
- På vilket underlag har HSN betalat ut ersättning inom ramen för respektive VÖK? 
- Har HSN betalat ut medel för uppdrag som inte blivit utförda? 
- Har HSN betalat ut ersättningar för uppdrag som inte varit beställda inom VÖK? 
- Har HSN genomfört egna uppföljningar av att genomfört och redovisat uppdrag ryms 

inom VÖK och faktiskt är utför? 
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Följande revisionsfrågor ska besvaras hos utföraren: 
 

- Hur bokförde utföraren intäkter som inkommit under året och som är att hänföra till 
VÖK? 

- På vilket underlag begärde de intäkter? 
- Hur bokförde utföraren kostnader som har uppstått då VÖK- en genomförts? 
- Har intäkterna täckt kostnaderna? 
- Går det att följa enskilda tjänster ställt till kostnader och intäkter? 

Avgränsning  
Rapporten berör Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd som beställare och 
Frölundaspecialistssjukhus som utförare.  

Bedömningskriterier 
Bedömningskriterierna i denna rapport är: 

- Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§.  
o Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden ska 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 3 kap. Bokföring och 
arkivering 1–3 §§ samt 8–9 §§.  

- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 10 kap Drifts- och 
investeringsredovisning kap. 1 §.  

Metod   
Rapporten har tagits fram genom dialogmöte via Skype med hälso- och sjukvårdsnämnd 
Göteborg, intervjuer med Frölunda specialistsjukhusdirektör och ekonomichef samt 
granskning av verksamhetsplan, detaljbudget, årsrapport, vårdöverenskommelser och 
tilläggsöverenskommelser. 

Projektorganisation  
Ansvarig revisor är Waisuddin Sadry  
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Resultat av granskningen och svar på revisionsfrågor  

Beställare – HSN G 
Vilka belopp har HSN att disponera för VÖK? 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G) har under år 2018 beställt vård från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Angereds närsjukhus (ANS) och Frölunda 
specialistsjukhus (FSS) enligt i vårdöverenskommelser (VÖK) budgeterade kostnader per 
sjukhus. 
 
Av bilaga 1 framgår HSN G totala budget för år 2018. Av den framgår kostnader för 
vårdöverenskommelser (VÖK) och tilläggsöverenskommelser (TÖK) samt kostnaderna som 
ligger utanför vårdöverenskommelserna till exempel budgeterade kostnader för asylsökande 
och för de personer som vistas i Sverige utan tillstånd, ST- tjänster1 samt IT-kostnader för 
ersättningssystemet Freja.  
 
Nämndens budgeterade intäkter 2018 består i huvudsak av ett regionbidrag på 9 932 mnkr och 
övriga intäkter på 190 mnkr. De största posterna i övriga intäkter är ersättning för brutet tak 
2från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) samt specialdestinerade statsbidrag. 
 
I budget 2018 reserverades 7 728 mnkr för nämndens andel av sjukhusöverenskommelserna. 
317 mnkr reserverades för andra delar av överenskommelserna med sjukhusen, till exempel 
kostnader för brutet tak, tillgänglighetssatsningar, statsbidraget för goda arbetsvillkor och 
arbetssätt. Nämnden reserverade även 32 mnkr i utvecklingsmedel3.  
 
Av bilaga 2 framgår tillkommande poster under året. Samtliga TÖK- ar som nämnden ingick 
under 2018 kunde göras då nämnden redovisande ett överskott under året. Nämnden använde 
en del av överskottet till tillkommande satsningar.  
 
Hur har HSN fördelat disponibla belopp för VÖK mellan olika utförare? 
När HSN G lägger budget för VÖK-arbetet utgår de från tidigare års kostnader. Nämnden 
tittar på hur kostnadsläget varit och hur stor andel nämnden har av respektive utförares VÖK 
det senaste fastställda redovisningsåret. I budget 2018 har nämnden årsredovisningen för 2016 
som grund för olika kostnader per sjukhus.  
 
I nästa steg fördelas alla sjukhusens vårdöverenskommelser i budgeten mellan nämnderna, via 
den så kallade sjukhusmatrisen4, som grundar sig på befolkningens konsumtion av vård. Inför 
2018 är det konsumtionen 2016 man använder, vilket innebär en viss eftersläpning. 
 
Beräkningen är sedan grunden för hur de fasta ersättningarna till sjukhusen fördelas mellan 
nämnderna medan den rörliga delen beror på hur den faktiska konsumtionen av vård blir 
innevarande år. 

                                                 
1 . Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare 
och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område.  
2 . Brutna tak är en modell för ersättning av akutsjukhusens produktion över fastställda taknivåer, maximerat till 
250 mnkr. Syftet är att ersätta för utförd vård och att stimulera ökad produktion och produktivitet.  
3. Syftet med satsningen är att möjliggöra ytterligare vårdplatser och att stärka tillgängligheten. 
Engångsersättningar till kateterburen aortaklaffsimplantation, flimmerablationer, glukosmätare/ insulinpumpar. 
4. Sjukhusmatrisen= Budget vårdöverenskommelse per nämnd.  
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Vårdöverenskommelserna med sjukhusen innehåller en gemensam beställning från samtliga 
nämnder. Varje HSN tecknar VÖK med det/de sjukhusen som finns inom nämndområdet och 
som har länssjukvårduppdrag för HSN invånare. HSN G har för 2018 tecknat 
vårdöverenskommelse med SU, ANS och FSS.   
 
Nämnderna kan under året göra satsningar eller avdrag på ersättningen utifrån hur det faktiska 
utfallet utvecklas. För 2018 har HSNG utöver uppdatering av sjukhusmatrisen gjort 
kompletterande satsningar/avdrag för de tre sjukhusen som HSN G tecknar överenskommelse 
med enligt bilaga 3. 
 
Vad har HSN beställt inom ramen för respektive VÖK? 
Vårdöverenskommelsen reglerar akutsjukvård5 och planeradvård6 till invånarna i Västra 
Götaland. Basuppdraget varierar mellan utförarna och regleras i VÖK. 
 
Precisering av basuppdraget SU 
Vårdöverenskommelsen reglerar akutsjukvård och planerad vård vid SU till invånarna i 
Västra Götaland. Därutöver omfattar basuppdraget:  

 Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal  
 Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård 
 Rikssjukvård enligt uppdrag till invånare i Sverige 

Sahlgrenska universitetssjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus 
SU har ett särskilt uppdrag som universitetssjukhus. Uppdraget omfattar: 

 Region- och rikssjukvård till invånarna i Västra Götaland 
 FoU-uppdrag  
 Utbildningsuppdrag 
 Sista utposten  

I uppdraget som universitetssjukhus ingår ett särskilt ansvar för forskning, utveckling och 
utbildning. Sjukhuset ska på vetenskaplig grund bedriva utbildning och vidareutbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Sjukhuset har också ett särskilt ansvar att utveckla 
medicinska metoder som kan användas av andra sjukvårdsenheter inom VGR. I uppdraget 
som universitetssjukhus ingår också en sista utposten-funktion i regionens hälso- och 
sjukvård. Det innebär att SU ska bistå sjukvårdsenheter utanför SU i särskilt komplicerade 
och utsatta behandlingssituationer, till exempel vid stora olyckor och katastrofer samt då mer 
specialiserad kompetens behövs. Uppdraget regleras i en särskild överenskommelse mellan 
HSS och SU vilken grundar sig på ägaruppdrag högspecialiserad vård (dnr RSK 528–2005).  
 
SU är regionsjukhus i VGR vilket innebär att sjukhuset ska ge region- och rikssjukvård till 
invånarna i regionen. Sjukhuset bedriver också rikssjukvård enligt särskilda uppdrag från 
Rikssjukvårdsnämnden. 
 

                                                 
5 . Akutsjukvård, vård som inte kan vänta tillexempel cancervård, tillsammans med tillexempel väl fungerande 
omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka. 
6. Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård avser planerad 
vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida till exempel 
cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala 
tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. 
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Precisering av vårduppdraget FSS 
Frölunda specialistsjukhus ska tillhandahålla vård inom följande specialiteter:  

a. Anestesi 
b. Algologi (smärta) 
c. Fysioterapi 
d. Gynekologi 
e. Hudsjukdomar 
f. Kirurgi 
g. Neurologi 
h. Ortopedi 
i. Radiologi 
j. Internmedicin (dialektologi och kardiologi) 
k. Ögonsjukdomar samt öron- näs- halssjukdomar 

Sjukhuset har också en operationsavdelning och en vårdövervakningsavdelning. Sedan hösten 
2016 har sjukhuset även ett diagnostiskt centrum för patienter med diffusa symptom som kan 
tyda på allvarlig sjukdom.  
 
Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar för valfrihetsvården (dnr HSNG 2017–
00201) och ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfrihetsvården. 
 
FSS basuppdrag omfattar även:  

 Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal  
 Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr 

HS 2016–0742). 

Precisering av vårduppdraget ANS 
Vårdöverenskommelsen reglerar planerad vård vid Angereds Närsjukhus till invånarna i 
Västra Götaland. Detta specificeras vidare nedan.  
 

a. Radiologisk verksamhet  
b. SU och Angereds Närsjukhus (ANS) kirurgi 
c. Kirurgiska verksamheter 
d. Gynekologi 
e. Ortopedi 
f. Allmänkirurgi 
g. Öron näsa – hals och dagkirurgi   

Medicinska verksamheter 
 Barn och ungdomsverksamhet (BUV) och Ungdomsmottagningen (UM)  
 Vuxenmedicinskt specialistcentrum (VUSC) som inkluderar 

a) Hjärt-kärlmottagning  
b) Diabetesmottagning  
c) Lungmottagning 
d) Mobil vård av patienter med KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) 
e) Neurologimottagning 
f) Neuro-logopedimottagning 
g) TB- vård (Tuberkulos)  
h) Smärtcentrum 
i) Rehabiliteringsverksamhet 
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j) Psykiatriskt öppenvårdsteam vuxna 
k) Neuropsykiatriskt öppenvårdsteambarn och unga 

Därutöver omfattar basuppdraget:  
 Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal  
 Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr 

HS 2016–0742). 
 FoU- uppdrag  

Ryms total beställning inom befintliga ekonomiska resurser? 
Nämndens finansiering av VÖK ryms inom nämndens tillgängliga ekonomiska resurser. Det 
är enligt HSN G dock svårt att bedöma överenskommelsen ur ett vårdbehovsperspektiv. Ett 
problem ur ett vårdbehovsperspektiv är att HSN G inte kan utöka beställningen mot t.ex. SU 
utan att de medför ökade kostnader för andra nämnder som har ett mer bekymmersamt 
ekonomiskt läge. En utökning av uppdraget inom regionsjukvård berör alla fem hälso-och 
sjukvårdsnämnderna. En utökning av uppdraget inom länssjukvård påverkar Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN V), vilket begränsar HSN G möjligheter till att tillgodose sina 
invånares vårdbehov fullt ut.  
 
Det är svårt för nämnden att fatta beslut om enskilda beställningar utan att det påverkar andra 
nämnders handlingsutrymme. Utifrån hur VÖK-processen är utformad är det svårt att förhålla 
sig till reglementet. Enligt detta ska respektive nämnd betala för sina invånares 
vårdkonsumtion och inte för andra nämnders invånare konsumtion. Hela modellen i regionen 
bygger på att varje nämnd står för kostnader i samband med sina invånares konsumtion. 
Det finns ett behov av vård i Göteborgsområdet som inte bli mött kanske på grund av att 
nämnden inte kan utveckla beställningar hur mycket som helst, utöver ekonomiska 
förutsättningar.  
 
Vad har HSN betalat ut inom ramen för respektive VÖK? 
HSN G har under 2018 betalt ut ersättningar enligt nedan: 

 1 039 965 tkr avseende rikssjukvård SU 
 6 041 492 tkr länssjukvård SU 
 164 335 tkr länssjukvård FSS 
 303 129 tkr länssjukvård ANS 

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot VÖK och TÖK motsvarande – 23 230 tkr där 11 
565 tkr härleds till region- och rikssjukvård och 11 665 tkr härleds till länssjukvården. Endast 
en mindre del av avvikelsen är kopplad till ökad konsumtion, engångsersättning och 
utvecklingsmedel (se bilaga 4).  
 
På vilket underlag har HSN betalat ut ersättning inom ramen för 
respektive VÖK? 
Respektive VÖK innehåller en ersättningsbilaga med den totala ersättningen som respektive 
utförare kan få. I VÖK- en beskrivs också principerna för ersättning till utföraren.  
 
Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (verksamhetsanslag), prestationsersättning, 
ersättning för riktade uppdrag och för särskild framställan. Den totala ersättningen utgör det 
så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver 
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ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida ingenting annat avtalats 
eller beslutats i särskild ordning. 
 
Gemensamt för samtliga fem hälso- och sjukvårdsnämnder finns ett ersättningstak. 
Fördelningen av medel att beställa hälso- och sjukvård kan variera mellan nämnderna och år. 
Fördelningen är avhängd den redovisade konsumtionen senast mätbara år.  
 
Utbetalning av ersättning till utförarna sker via faktureringssystemet Freja. I Freja återfinns 
information om typ av ersättning som utbetalats och om vilket vårdområde utbetalningen är 
kopplad till. Det framgår av informationen om det är läkarbesök, sjukvårdande behandling 
eller vårdtillfälle och om den är DRG-ersatt eller inte. Den rörliga ersättningen betalas ut efter 
redovisad produktion upp till taket.  
 
Fast ersättning och Prestationsersättning 
Den fasta ersättningen betalas ut utifrån senast kända årsprestation. Ersättningen betalas ut i 
tolftedelar så ingen avvikelse ska uppstå på den fasta delen. Även ersättningen för riktade 
uppdrag betalas ut med en fast summa per månad under året. Däremot händer det att 
avvikelser uppstår kopplat till någon av de rörliga ersättningarna. Sjukhuset ersätts dels med 
en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per prestation (DRG poäng, 
öppenvårdsbesök, vårddagar), dels en fast andel för återstående 50 procent av den beställda 
prestationsrelaterade vården. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak.  
 
Riktade uppdrag RU 
Ersättning avseende riktade uppdrag utgår för uppdrag som inte har direkt samband med den 
patientrelaterade hälso- och sjukvården, såsom forskning och utveckling. Även uppdrag som 
är svåra eller olämpliga att prestations ersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel 
eller nystartad verksamhet erhåller fasta ersättningar. Riktade uppdrag betalas ut med en 
tolftedel per månad. Uppdrag som är under uppbyggnad eller initialt kan vara svårbedömda 
avseende startpunkt och/eller volym ersätts efter särskild avstämning. Avstämning sker två 
gånger per år, dvs i samband med delårsbokslut augusti och vid årsredovisningen. Inga 
avvikelser mellan fast ersättning, inkl. RU kan inträffa mot budget. De riktade uppdragen är 
specificerade i vårdöverenskommelserna. 
 
Har HSN betalat ut medel för uppdrag som inte blivit utförda? 
HSN G har inte betalat ut för uppdrag som uppenbart inte blivit utförda även om VÖK- ar är 
allmänt hållen. Detta specificeras vidare nedan. 
Den rörliga ersättningen utbetalas enligt redovisade prestationer. De fasta delarna utbetalas 
enligt andel den så kallade sjukhusmatrisen. Det kan även gå åt andra hållet. Att sjukhusen 
utför med vård än vad som anges i VÖK men inte får ersättning då ersättningstaket är en 
begränsande faktor och anses i vissa sammanhang står för sjukhusens fasta kostnader.  
 
 
Har HSN betalat ut ersättningar för uppdrag som inte varit beställda inom 
VÖK? 
De utbetalningar som görs baseras på beslutade VÖK och TÖK. Tjänstemän har att fatta 
beslut om utbetalningar upp till ersättningstak.  
 



  Vårdöverenskommelse – analys  
                                                                                                  Datum 2019-05-27 
  
 

11  
 

Nämnden har betalat ut ersättningar för uppdrag som inte omfattats av VÖK. Nämnden har då 
tagit beslut i särskild ordning om att betalning ska ske. Exempel beslut utöver VÖK som HSN 
G fattat:  

a. Nämnden har tecknat TÖK (20 st)  
b. Nämnden har beslutat om att finansiera engångssatsning enligt TÖK nr 10 trots att 

villkoren i TÖK- en om (HSS) finansiering inte var uppfyllda.  
c. Statsbidrag utbetalas i regel via anvisningar, inte VÖK. Undantaget är goda 

arbetsvillkor o arbetssätt (TÖK 2). 
d. Nämnden har beslutat om att under 2018 finansiera den del av tillnyktringsenheten SU 

som tidigare finansierats av Göteborgsstad. 
e. Nämnden har betalat inkontinensprodukter förskrivna av SU. Denna kostnad inte är 

reglerad i VÖK. 

Inkontinensprodukter:   
I många andra VÖK- ar ligger kostnadsansvaret för inkontinensprodukter på sjukhusen. SU 
har inte kostnadsansvaret för dessa utan det ligger på nämnden. Det finns dock inget beslut i 
nämnden att man ska stå för dessa kostnader. Inkontinensprodukter skiljer sig därmed från 
andra kostnadsposter i och med att de inte inkluderas i någon överenskommelse mellan 
nämnden och SU.  
 
Har HSN genomfört egna uppföljningar av att genomfört och redovisat 
uppdrag ryms inom VÖK och faktiskt är utfört? 
Beställningarna är allmänt skrivna. Nämnden kan inte detaljreglera hur vården ska 
genomföras. Det finns regionala medicinska riktlinjerna för hur vården ska genomföras. Dessa 
är baserade på beprövad god medicinsk sed.  
 
Nämnden gör egna uppföljningar av överenskommelserna genom löpande dialog med 
sjukhusen och uppföljning av vårddata. I respektive VÖK finns en uppföljningsplan, som 
nämnden har fattat beslut om. Även Socialstyrelsens kontroller och uppföljningar ligger till 
grund för nämndens uppföljningar och bedömningar av erhållen vård (se bilaga 5). 
 
HSN G uppger att det inte är möjligt att få fram belopp per tjänst mot olika utförare. 
Anledning till detta är att vårdöverenskommelserna är på en aggregerad mer generell nivå. 
Nämnden kan därmed inte redovisa betalda prestationer per verksamhet eller per specialitet 
eftersom själva beställningen inte är detaljerad på den nivån. Nämnden ställer inte heller krav 
på redovisningen från utförarna på den nivån. 
 
För att trots allt få ut information kan nämnden via ersättningssystemet Freja få reda på vad 
nämnden betalat ut totalt för t.ex. somatisk vård, slutenvård, öppenvård eller psykiatri.  
 
Avseende FSS så följer koncernkontoret upp allt i från kvalitet, till volym, till ersättning och 
så vidare. Nämnden ta löpande del av dessa uppföljningar. 
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Utförare – Frölunda Specialistsjukhus 
Intäktsredovisning hos utföraren 
Frölunda Specialistsjukhus (FSS) gör en avstämning av sina intäkter varje månad. Intäkterna 
består till största delen av ersättningar (fasta och rörliga) via vårdöverenskommelsen, VÖK. 
Förutom ersättningar från VÖK har sjukhuset även andra intäkter, till exempel intäkter för 
Diagnostiskt centrum (se bilaga 6). Dessa intäkter har bokförts som en övrig intäkt. Sjukhuset 
har också externa intäkter för försäljning av tjänster, bland annat för röntgentjänster. Till 
sjukhuset utbetalas även statsbidrag för smärtverksamheten. Sjukhuset skiljer i redovisningen 
på intäkter de erhåller från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), Hälso- och sjukvårdsnämnd 
(HSN) och Regionstyrelsen (RS). 
 
Sjukhuset skiljer tydligt på olika intäkter i redovisningen och följer regionens 
redovisningsprinciper.  
 
Kostnadsredovisning hos utföraren 
FSS bokför kostnader så att de är spårbara mot respektive överenskommelse eller uppdrag.  
 
Gap-analys7 
FSS har upprättat en redovisning som möjliggör en analys av nettokostnaden för utförda 
tjänster inom ramen för VÖK. Sjukhuset har även gjort en analys av intäkter och kostnader av 
övriga intäkter och kostnader kopplat till respektive överenskommelse och uppdrag. Till 
exempel Diagnostiskt centrum där sjukhuset ser att uppdraget kostar mer än vad sjukhuset får 
i ersättning (se bilaga 6). Sjukhuset gör kostnadsberäkningar avseende enskilda vårdtjänster, 
men det har varit lite svårt tidigare då sjukhuset saknat operationsplaneringssystem och KPP- 
system (Kostnad per patient)8. 
 
Ett problem i samband med kostnadsberäkningarna av sjukhusets täckningsgrad är att FSS 
inte ingår i regionens hyresmodell då lokalerna hyrs av en privat fastighetsägare. Det gör att 
sjukhuset har kvar kostnader för tomma lokaler, vilket inte andra sjukhus har.  
  
Detaljbudget 
FSS detaljbudget och verksamhetsplan är upprättad i enlighet med regionens riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2018. Detaljbudgeten är baserad på de överenskommelser och uppdrag 
som sjukhuset har med beställarna, HSS och RS.  
 

Uppföljning av överenskommelser och uppdrag 
Sjukhuset gör löpande uppföljningar av detaljbudget och utfall utifrån 
intäkter/kostnader/produktion. Vårdproduktionen följs upp varje månad och är till största del 
kopplad till VÖK.  
Räkenskaperna är upprättade så att de ska ge en rättvisande bild av utfall mot budget och mot 
ingångna överenskommelser och erhållna uppdrag.  

                                                 
7 . GAP-analysen identifierar gapet mellan nuläge och mål. Med GAP-analysen utvärderar man sitt nuläge och 
identifierar vad som redan finns på plats och vad som behöver förändras. 
8 . Enligt Stockholms läns landsting websida, är KPP en metod för att beräkna sjukvårdens kostnad per 
vårdkontakt och patient. SKL skriver om KPP på sin websida att KPP innebär att kostnaden beräknas för varje 
individuell vårdkontakt. Syftet är att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser.   
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Styrning mot VÖK/ TÖK i verksamheten 
På verksamhetsnivå har sjukhuset en tydlig styrning mot de olika uppdragen. Medarbetarna 
känner till vilka prestationer som ska utföras inom ramen för respektive uppdrag. Kunskapen 
om VÖK och vad den innebär är dock varierande mellan olika verksamheter.  
 
Sjukhuset har inte fördelat vårdintäkterna på enhetsnivå, men sjukhuset funderar på att göra 
det. Det finns en ambition att tydligare visa för verksamheterna vad de har för kostnader och 
intäkter. Samtidigt innebär det en hel del administrativt arbete. Man måste fundera på nyttan 
av att fördela ut intäkterna på verksamheterna. Det är inte heller alldeles enkelt att göra 
rättvisande beräkningar. 
 
Sjukhuset röntgenverksamhet har påverkats negativt av Västra Götalandsregionens 
upphandling av extern leverantör av radiologiska tjänster, vilket medfört att 
produktionsplanering, god kontroll på kostnader och intäkter blir central.  
 
Sjukhusledningen lyfter vikten av att beställare och utförare har en gemensam bild och 
kunskap kring förutsättningarna och ramverken för att bedriva hälso-och sjukvård.  
 
TÖK 2018:1 
Regionfullmäktige beslutade om en kompletteringsbudget för 2018, Dnr: HSNG 2017–00201. 
Kompletteringsbudgeten innebär att utförarna inom hälso- och sjukvården tilldelades 
ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen var avsedda att förstärka 
verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. FSS maximalt möjliga 
tilläggsbeloppet enligt denna TÖK utöver ersättning enligt gällande VÖK var 3 297 tkr för 
2018. 
 
Tabell 1 TÖK 2018:1 
Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse  204 448 tkr 
Tilläggsöverenskommelse 2018:1      3 297 tkr 
Totalt ersättningstak 207 745 tkr 

  
TÖK 2018:2 
Enligt Dnr: STYRKSFSS 2018 – 00174 har FSS i VÖK 2018 uppdrag att utföra ögonsjukvård 
för barn. Sjukhuset har dock inte klarat att utföra uppdraget på grund av omsättning av och 
svårigheter med att rekrytera specialistläkare inom ögonsjukvård. Remisser har därför 
skickats vidare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för omhändertagande. 
 
Tabellen nedan (Tabell 2) visar Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds kostnad för den vård 
som flyttats till SU. Det redovisas med minustecken så att SU i det här fallet får 3,8 miljoner 
som nämnden belastas med. Om Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd flyttar ett uppdrag 
från en utförare till en annan så reduceras ersättningen till den ursprungliga utföraren. I det 
här fallet innebar det 2,5 miljoner. Då sjukhusen inte har samma DRG-pris och det bygger på 
principen att man lämnar och erhåller 75 procent av sitt sjukhusspecifika pris, täcks 
mellanskillnaden av nämnden. 
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Tabell 2 TÖK 2018: 2 
Flytt av ögonsjukvårdbarn från FSS till SU  
FSS Avlämnade sjukhus SU Mottagande sjukhus HSN G 
-2 511 248 3 815 218 -1 303 970 

Ersättning enligt vårdöverenskommelse  204 448 tkr 
Tilläggsöverenskommelse 2018:1 3297 tkr 
Tilläggsöverenskommelse 2018:2 -2 511 tkr   
Totalt ersättning  205 234 tkr  

 
Styrelsens styrning mot VÖK och TÖK 
Styrelsen och förvaltningsledningen har analyserat ingångna överenskommelser och uppdrag 
ställt till faktiskt kostnadsstruktur på sjukhuset och verksamhetens processer och 
organisationens ändamålsenlighet. Styrelsen har utifrån dessa analyser vidtagit åtgärder för att 
anpassa organisationen och processer till VÖK/TÖK. 
 
Regionstyrelsen fattade i december 2013 beslut om regiongemensam produktionsstyrning, RS 
2071–2012. Beslutet innebar en koncentration av definierade behandlingar till specifika 
sjukhus med inverkan på Frölunda Specialistsjukhus verksamhetsinnehåll. Enligt Dnr: FSS 
44/ 245–2015 fattade regionstyrelsen i juni 2015 beslut om att upphandla 6000 
kataraktoperationer i Göteborgsområdet under perioden 2016 – 2018. Syftet var att öka 
tillgängligheten och förbättra kvaliteten genom att samla större volymer till färre 
utbudspunkter.  
 
Mot bakgrund av ovanstående slutade sjukhuset att utföra höft- och knäproteser liksom 
kataraktoperationer (grå starr) från och med januari 2016. Dessa operationer ersattes dels med 
fot-, knä- och axelkirurgi och dels behandlingar inom ögonsjukvård såsom plastikoperationer, 
skelningsoperationer och behandlingar av ögonförändringar hos diabetespatienter. 
 
FSS tog fram en mycket detaljerad analys och beräkning av verksamheten inför 2016 då en 
stor del av verksamheten förändrades utifrån beslutet. I analysen ingick att ta fram 
konsekvensbeskrivning utifrån patientsäkerhet, bemanning, arbetsmiljö, arbetstidsförläggning, 
lokaler, utrustning, kompetensutvecklingsbehov, tillgänglighet, investeringar, säkerhet och 
ekonomi.  
 
FSS gjorde en risk- och konsekvensanalys inför TÖK 2018:2 (se bilaga7). Sjukhuset har 
genomfört analyser utifrån perspektiven patientsäkerhet, tillgänglighet, arbetsmiljö, 
verksamhet och ekonomi. Det är viktigt att se till att det inte blir allvarliga konsekvenser för 
patienterna. Det är en patientsäkerhetsfråga.  
 
Sjukhusets förändrade uppdrag 2016 påverkade kompetensförsörjningen och därmed 
tillgängligheten och produktionen. Några verksamheter avslutades på sjukhuset och några nya 
verksamheter startades upp. Organisationen anpassades efter nya förutsättningar. Sjukhuset 
tappade i samband med förändringen specialistläkare inom ortopedi och ögonsjukvård. De 
slutade på sjukhuset och började arbeta på SU eller hos privata vårdgivare. FSS fick viss 
ersättning för strukturomvandlingen. 
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Styrelsens revisionsansvar gentemot RF och RS 
Styrelsen tog beslut om en åtgärdsplan 2016. Planen har följt upp och resultatet har redovisats 
på alla styrelsemöten. FSS samverkan med SU har blivit bättre. FSS behöver hjälp inom 
specialiteterna hud- och ögonsjukvård och SU behöver en del hjälp inom andra områden. 
Samverkan gör att ledig kapacitet utnyttjas, vilket leder till en ökad tillgänglighet och 
produktion. 
 

Slutsatser  
 Nämndens finansiering av VÖK planeras inom nämndens tillgängliga ekonomiska 

resurser 
 Det är inte möjligt att få fram belopp per tjänst för de olika utförarna, dels för att 

VÖK- arna är inte detaljerade dels att vårdfaktureringssystemet Freja inte kan generera 
denna data   

 Kompetensförsörjning för sjukhuset tar mer tid när det gäller unga läkare 
 Sjukhusets intäkter täcker inte kostnaderna  
 Sjukhuset skiljer tydligt på olika intäkter i redovisningen 
 Sjukhusledningen lyfter vikten av att beställare och utförare har en gemensam bild och 

kunskap kring förutsättningarna och ramverken för att bedriva hälso-och sjukvård. 
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 HSN G Budget 2018   

Bilaga 1 Bilaga 2

BUDGET 2018 Tillkommande poster, beslut fattade under 2018

822 Göteborgs HSN

VÖK VÖK TÖK TÖK TÖK Rörl ers TÖK TÖK

Budget ack Tkr VÖK R+H 

vård

VÖK L vård Protonstråln

ing SU TÖK

57166 Goda 

arbetsvillkor 

o arbetssät

57161 Brutet 

tak 

sjukhusen

56061 

Tillgänglighet

ssatsn

Transex

uella

Broströ

msgård

en, SU

57150 I 

Sverige 

utan 

tillstånd

ST-

tjänster

99510 Freja 42008 

Inkontinens

verksamhet

Peruker 11203 

Ungdomsmottagn

ing

41809 

Mammografi

TNE Omställning 

FSS

Avrundnings

diff

SRHR ANS Summa SU, 

finansiellt 

stöd 

produktivite

t

Flytt av 

ögonsjukvård 

barn fr FSS till 

SU

Engångss

atningar

DSBUS

100 Externa företag 0 0 0 -1 500 0 -1 842 0 0 0

102 Övriga privata vårdgivare 0 0 -1 382 0 0 0 0 0 0

383 Göteborgs kommun 0 0 0 0 0 0 1 020 0 3 184 0

702 Regionstyrelsen 0 0 0 0 -144 0 0 0 0

711 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 0 0 0 -12 828 0 0 0 0 0

729 Fiktiv motp, hälso- o sjukvård 0 0 0 -1 500 0 0 0 0 0 -2 000 -283 0 0

731 Sahlgrenska Universitetssjuk -1 029 965 -5 897 838 -10 000 -90 453 -42 131 0 -2 000 0 0 0 0 -9 070 0 -2 500 -3 815 -14 450 -18 000

732 NU-sjukvården -99 180 -591 -526 0 0 0 0 0 0 0

733 Södra Älvsborgs sjukhus -77 706 -468 -261 0 0 0 0 0 0 0

734 Skaraborgs sjukhus -39 782 -212 -120 0 0 0 0 0 0 0

735 Kungälvs sjukhus -97 424 -953 -2 569 0 0 0 0 0 0 0

736 Frölunda Specialistsjukhus -161 680 -2 656 0 0 0 0 0 0 0 1 2 511 -53

737 Alingsås lasarett -23 513 -139 -531 0 0 0 0 0 0 0

738 Angereds närsjukhus -300 698 -2 432 0 0 0 0 0 0 0 1

750 Regionservice 0 0 0 0 0 -5 123 -4 500 0 0 0

821 Västra hälso- sjukvårdsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 4 297 0

823 Södra hälso o sjukvårdsnämnden 0 0 0 0 -3 864 0 0 0 0 0

899 Fiktiv motp tillgänglighet 0 0 -129 767 0 0 0 0 0 0

Summa -1 029 965 -6 697 820 -10 000 -97 904 -46 138 -131 148 -2 000 -1 500 -14 328 -3 864 -144 -6 965 -4 500 1 020 -4 774 3 184 -2 000 -283 -16 098 258 1 -2 500 -1 304 -14 503 -18 000



  Vårdöverenskommelse – analys  
                                                                                                  Datum 2019-05-27 
  
 

17  
 

  Bilaga 3  
 
 

 
 
 
 

Tkr

Medel för glukosmätare och insulinpumpar till vuxna 10 700 

Bedömningsbil 1 900

omsorgskoordinatorer på akutmottagning 3 400 

Summa 16000

Prehospital psykiatrisk resurs  1 275 

Sjuksköterskeresurs Göteborgs Stad 918

Inpasseringskontroll rättspsykiatri 1 400 

Utökat ersättningsutrymme barnsjukvård 40 000 

Ökat friskvårdsbidrag 3 317

Summa 46910

Summa SU 62910

Grön Rehab 685

Ökat friskvårdsbidrag 63

Rörlig ersättning Med service, tolk, läkemedel 13 000

Jämvikt för barn 598

SUMMA 14346

Friskvårdsbidrag 42

Volym och pris justering fysioterapin, avdrag - 469 tkr (volym -1 400 tkr)

Tkr
Flytt av ögon verksamhet från FSS till SU 1 300

Engångssatsningar 2018 14 500

Satning på DSBUS 40 000

Broströmsgården 1 346

Engångssatsning för finansiellt stöd för effektivitet och ökad produktivitet vid SU 2 500

SUMMA 59 646

SU

Utökat ersättningsutrymme kronisk sjukdom mitt i livet samt mest sjuka äldre, 16 000 tkr 

ANS

FSS

Tillkommande poster under 2018
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Bilaga 4 Nämndens budget, utfall och avvikelser per sjukhusen 

  
Utfall ack 

Tkr 
Budget ack 

Tkr 
Avvikelse ack 

Tkr  
Region- o 
rikssjukvård 

731 Sahlgrenska Universitetssjuk -1 051 530 -1 039 965 -11 565 

736 Frölunda Specialistsjukhus -1 0 -1 

Summa -1 051 530 -1 039 965 -11 565 

Länssjukvård 100 Externa företag -2 148 -3 342 1 194 

102 Övriga privata vårdgivare 4 033 -1 382 5415 

380 Ideella organisationer o stift -151 0 -151 

383 Göteborgs kommun 967 4 204 -3 237 

400 Statliga myndigheter 1 0 1 

702 Regionstyrelsen -136 -144 8 

711 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen -23 480 -12 828 -10 652 

729 Fiktiv motp, hälso- o sjukvård 0 -3 783 3 783       
731 Sahlgrenska Universitetssjuk -6 098 995 -6 041 492 -57 503 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning  
732 NU-sjukvården -93 543 -100 297 6 754 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
733 Södra Älvsborgs sjukhus -78 989 -78 435 -554 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
734 Skaraborgs sjukhus -42 179 -40 114 -2 065 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
735 Kungälvs sjukhus -107 286 -100 946 -6 340 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
736 Frölunda Specialistsjukhus -143 290 -164 335 21 045 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
737 Alingsås lasarett -22 844 -24 183 1 339 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
738 Angereds närsjukhus -300 840 -303 129 2 289 VÖK+TÖK+ övrig rörlig ersättning 
750 Regionservice -3 824 -9 623 5 799       
820 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 0 4       
821 Västra häls -och sjukvårdsnämnden 5 657 4 297 1 361       
823 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden -3 857 -3 864 7       
824 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 0 4       
899 Fiktiv motp tillgänglighet -115 617 -129 767 14 150       
900 Internintern 5 684 0 5 684       
Summa -7 020 828 -7 009 164 -11 665       
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Bilaga 5 Uppföljning  
 
Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus  
Uppföljningsplan för vårdöverenskommelsen  
 
Basuppdrag  Indikator  Uppföljning, tidpunkt och källa  Ansvar  
Planerad vård 
Tillgänglighet:  

- cancersjukvård  
- besök och behandling,  

  

Andel patienter som väntat högst 14/2 
dagar på ett första besök, vid misstanke 
om cancer  

Delår, ÅR  
Källa: SKL väntetidsdatabas, regional 
väntetidsrapportering  

Regional 
vårdanalys  

Andel vårdgarantipatienter som väntat 
högst 90 dagar på första besök eller 
behandling  

Fastställda basvolymer och 
tillgänglighetssatsningar  

Utförda besök respektive operationer vs 
basvolym och tillägg  

Delår, ÅR  
Källa: VEGA  

Utförarstyrning 
och samordning  

Prioriterat mål HSN        
Det ökade behovet av uppföljning 
efter gynekologiska cellförändringar 
ska tillgodoses  

Prioriterat område inom  
gynekologiverksamheten på sjukhuset  

Sjukhuset beskriver en gång om året 
hur arbetet inom området bedrivs  

  

Tillgängligheten till sjukvården via 
telefoni, internet, etc för äldre, syn- 
och hörselskadade ska öka  

Arbeta efter den åtgärdsplan som togs 
fram 2017  

Sjukhuset beskriver en gång om året 
hur arbetet inom området bedrivs  

  

Säkerställa att patienter befinner sig på 
rätt vårdnivå och att beställda 
vårdplatser finns tillgängliga  

Kontinuerligt arbete med gränsdragning 
mellan PV och sjukhusets specialiteter  

Sjukhuset beskriver en gång om året 
arbetet med att upprätthålla rätt 
vårdnivå  

  

Förändringar        
  Utifrån förändringar i respektive VÖK 

(bilaga 3)  
    

Vårdvolymer och ersättning  Indikator  Uppföljning, tidpunkt och källa  Ansvar  
Enligt bilaga 2  I förhållande till de uppgifter som anges i 

bilaga 2 (+ ev. TÖK brutet tak)  
Delår, ÅR (+ enligt ev TÖK)  
  

Ekonomi  
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Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus  
 
Utöver ovanstående kommer Koncernkontoret år 2018 att följa upp sjukhusen inom följande områden:  

  
 
 
 
 
 
 
 

Delområde  Indikator  Uppföljning, 
tidpunkt och källa  

Uppgiftslämnare  

Medicinsk säkerhet och 
kvalitet  

Enligt separat plan  Delår 2, ÅR  
  

Koncernkontoret  
Avdelning verksamhetsuppföljning, 
Patientsäkerhetenheten och Regional 
vårdanalys  

Jämlik vård  Enligt separat plan   ÅR  
  

Koncernkontoret  
Avdelning verksamhetsuppföljning,  
Kompetenscentrum för jämlik vård  

Hälsofrämjande sjukvård 
(folkhälsa)  

Indikator 71   
Andel rökfria patienter i samband med 
operation (planerade operationer)  

Delår 2, ÅR  
Källa: Kvartalen  

Koncernkontoret 
Beställare  

Samverkan  Kvalitativ redogörelse för utförarens 
implementering av nya samverkanslagen, 
enligt regiongemensam plan  
  
Trend för antal dagar för utskrivningsklara/  
kommun inom resp nämnd  

ÅR  
  

Koncernkontoret  
Regional uppföljning av nya  
samverkanslagen  
  
Regional vårdanalys (SAMSA)  



  Vårdöverenskommelse – analys  
                                                                                                  Datum 2019-05-27 
  
 

21  
 

Bilaga 6 Resultatrapport ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga 7 Konsekvensanalys och riskbedömning för TÖK 2018: 
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