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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om att
patienter tvingas betala dubbelt för läkarvård
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden anger Socialdemokraterna
att patienter tvingas betala dubbelt för läkarvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-08
Skrivelsen från Socialdemokraterna
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I skrivelsen redogörs för hur patienter kan skickas runt i vården mellan
olika vårdgivare, för att en vårdgivare inte ska behöva betala höga
kostnader för medicinsk service. Förvaltningen konstaterar att varje sådan
överföring av patienter är oacceptabel och ett brott mot det avtal
vårdgivaren ingått.
En viktig princip när ersättningssystem utvecklas är att den som kan
påverka en kostnad också ska vara med och betala för den. Denna princip
har används sedan början av 90-talet i landstinget. Inledningsvis gällde det
kostnader för förbrukningsmaterial, lokaler och liknande. Under slutet av
90-talet började ett kostnadsansvar för medicinsk service läggas på vissa
vårdgivare, några år senare infördes kostnadsansvar för vissa läkemedel i
öppenvård.
Förvaltningen gör vissa analyser för att utifrån andra tillgängliga data följa
upp de problem som lyfts fram i skrivelsen. Exempelvis följs avvikande
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mönster eller omotiverade förändringar i vårdgivarnas rapporteringar.
Detta ger ofta en ingång till att göra fördjupade analyser och revisioner.
Förvaltningen får ibland också signaler från andra vårdgivare eller patienter
om att felaktigheter kan ha skett. När förvaltningen får sådan information
kontaktas alltid vårdgivaren som ombeds redogöra för händelsen.
Skrivelsens andra förslag är att en översyn görs av ersättningssystemen för
att eliminera sådana händelser. Förvaltningen arbetar löpande med att
utveckla ersättningsmodeller. En del i det arbetet är att minska
möjligheterna till alla former av felaktiga beteenden. En kartläggning sker
nu av hur kostnadsansvaret för medicinsk service hanteras i olika avtal.
När en ersättningsmodell utvecklas för en verksamhet är det angeläget att
den harmoniserar med andra liknande verksamheter. Detta för att undvika
att patienter förs mellan vårdgivare för att vårdgivarna ska minimera sina
kostnader eller maximera sina intäkter. Utformningen av den nationella
taxan är i detta sammanhang ett problem då den inte kan påverkas direkt
av landstinget.
Förvaltningen gör inför varje år bedömningar om det bör läggas förslag om
ändringar i ersättningssystemen. Effekter av utfördelning av
kostnadsansvar för läkemedel och medicinsk service ingår i dessa
bedömningar.
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