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1

Inledning

Komrev har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat
ersättningen till privata vårdgivare i Hallands län.
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Allmänt

Landstinget Halland övertog ansvaret för utbetalningar av ersättningar till
privata vårdgivare (läkare, sjukgymnaster m fl) från försäkringskassan i
mitten av 1990-talet.
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Syfte och metod

Syftet har varit att kartlägga regelverk, rutiner och avtal med privata vårdgivare samt pröva den interna kontrollen och kvaliteten på räkenskapsmaterialet.
Vi har tagit del av befintliga avtal mellan privata vårdgivare (läkare) och
respektive primärvårdsnämnd i landstinget. Vi har även stickprovsvis gått
igenom utbetalningsrutinerna på en primärvårdsförvaltning.
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Entreprenadavtal privata läkare

4.1

Allmänt

Landstingsfullmäktiges måldokument för hälso- och sjukvården och
primärvårdens mål för verksamheten skall vara vägledande och styrande för
de privata entreprenörerna.
Framtidens primärvård diskuteras för närvarande. Fr o m 2003 skall all
privat primärvård upphandlas. Under tiden förlängs nuvarande avtal
alternativt har vissa entreprenörer övergått till den nationella taxan.
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År 2001 gjordes utbetalningar till privata vårdgivare (läkare och
sjukgymnaster) inom primärvården enligt följande (kkr):
Utfall
36.538
678
7.201
14.510
14.520
12.671
86.118

Primärvården Halmstad
Primärvården Hylte
Primärvården Laholm
Primärvården Falkenberg
Primärvården Varberg
Primärvården Kungsbacka
Totalt

Budget
35.896
363
7.239
14.011
13.813
14.296
85.168

+/-642
-315
38
-499
-707
1.625
- 500

Se även bil 1 och 2.

4.2

Avtalstid

Primärvårdsnämnderna har tecknat avtal med ett antal privata bolag
angående drift av distriktsläkarverksamhet. Flera avtal har varit gällande
t o m 2000 men har förlängts till 2001-12-31. Avtalet mellan Praktikertjänst
och primärvården i Falkenberg respektive Varberg gäller t o m 2003-11-30
respektive 2004-08-31.Ytterligare ett antal privata läkare erhåller ersättning
via den s k ”nationella taxan”, vilket innebär att landstinget inte har något
formellt avtal och att det därmed inte finns någon avtalstid.

4.3

Kvalitet- tillgänglighet och kontinuitet

I flertalet av upprättade avtal behandlas området kvalitet- tillgänglighet och
kontinuitet i ett särskilt avsnitt. Enligt avtalen skall kvalitetsarbetet utgå
från primärvårdens övergripande riktlinjer för kvalitet.
Primärvården i Falkenberg mäter tillgängligheten både på privata och
offentliga vårdcentraler varje månad. Vidare genomför förvaltningen
patientenkäter varje år. Vi har även konstaterat att primärvårdsnämnden i
Falkenberg har påbörjat en uppföljning och revision av medicinsk service
tillsammans med entreprenören.
Vid Södra primärvårdsförvaltningen görs inga samordnade uppföljningar
men vissa basenheter gör enligt uppgift egna enkäter. Tillgängligheten på
primärvårdens egna mottagningar mäts månadsvis. Fr o m 2002 skall detta
även ske för privatläkarna.
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Primärvården i Varberg gör samma mätningar av tillgängligheten både
på privata och offentliga vårdcentraler. Patientenkäter har gjorts. Någon
medicinsk revision har ännu inte genomförts.
Primärvården i Kungsbacka genomförde en patientenkät under 1999.
Vidare mäts tillgängligheten på primärvårdens egna mottagningar varje
månad. Någon motsvarande mätning har inte skett för det privata bolaget
under 2001. Enligt beslut i nämnden kommer mätningar att ske hos de
privata husläkarna under 2002
.

4.4

Antal besök

Antalet ersättningsberättigade besök (år 2000) uppgår maximalt till
följande:
Primärvårdsnämnden i Halmstad
Klammerdammskliniken
-Ad Manum AB
-Lenulf Med HB
-Helix läkarkonsult HB
-C.H. Pressfeldt AB

Läkarbesök
2 250
3 500
2 250
3 500

Bäckagårdskliniken HB
2 läkare

7 300

Läkargruppen Tre Hjärtan HB

3 950

Praktikertjänst AB (SöndrumsKliniken)

3 500

Praktikertjänst AB (ViktoriaKliniken)
4 läkare á 3 800
Primärvården i Laholm
Familjeläkarna vid torget
2 läkare á 3.000
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15 200

6 000
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Familjeläkaren i Laholm
Göran Svenssons husläkarmott.

3 950
2 300

Primärvårdsnämnden i Kungsbacka
Husläkarna i Kungsbacka
3 läkare à 3.800

Läkarbesök
11 400

Primärvårdsnämnden i Falkenberg
Praktikertjänst (Laurentius läkarmottagning)
4 läkare à 3.000

12 000

Primärvårdsnämnden i Varberg
Maria Hallbergs Läkarmottagning
Praktikertjänst (Neptunus)

4.5

3 500
8 400

Ersättningar

Landstinget ersätter entreprenören med en fast och en rörlig ersättning.
Den rörliga ersättningen för år 2000 uppgick enligt avtalen till 454:- per
besök vid primärvården i Kungsbacka, 456:- och 461:- vid primärvården i
Halmstad och 600:- inkl ersättning för medicinsk service på 155:- för
primärvården i Falkenberg enligt entreprenadavtalet med Laurentius.
Även läkarmottagningen Neptunus och primärvården i Varberg har enligt
entreprenadavtalet en rörlig ersättning på 581:- per besök inkl ersättning för
medicinsk service. I detta avtal regleras även att besök utöver avtalat antal
ersätts med patientavgift plus ersättning för medicinsk service med 150:för de 100 första besöken, de därpå följande 100 besöken ersätts med
patientavgift plus halv ersättning för medicinsk service, 75:-. Besök
därutöver endast med patientavgift.
Primärvården i Falkenberg gör en årlig kostnadsuppföljning av den
medicinska servicen enligt följande:
Avvikelser +/- 10% hanteras av Praktikertjänst. Vid en avvikelse mellan
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10 och 20% delar Praktikertjänst och primärvården på över/underskottet.
Skulle avvikelsen överstiga 20% åt endera hållet upptas förhandling mellan
parterna. För år 2000 erhöll primärvården 300 kkr i ersättning avseende
vinstdelning för medicinsk service.
4.5.1 Fakturerings-/betalningsvillkor

Den fasta ersättningen utbetalas med 1/12 varje månad. Den rörliga
ersättningen utbetalas varje månad i efterskott (15 dagar netto efter att
fakturans ankomststämplats i Falkenberg och Kungsbacka, 20 dagar i
Halmstad och månatligen i Varberg).
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Ekonomiska och administrativa rutiner

Ersättningarna till de privata vårdgivare som landstinget har avtal med
registreras via PRIVA-systemet (Enator), varefter regleringen sker i
leverantörsreskontran i MEA. Varje s k KRI-kvitto registreras med
personnummer, namn och besöksdatum, detta för att bl a undvika dubbelregistrering av patienter. Kontroll sker av bl a F-skattsedel varje år, frikort,
utomlänspatienter, utländska medborgare, patientens bostadsort m m. Vid
eventuella tveksamheter tas kontakt med entreprenören.
Förvaltningarna erhåller patientuppgifter på diskett från flera privata vårdgivare vilket innebär en tidsbesparing jämfört med manuell registrering.
Kommentar:
Vi har översiktligt gått igenom rutinerna för PRIVA-systemet och vår
bedömning är att interna kontrollen för utbetalning till privata vårdgivare
är tillfredsställande. Förvaltningarna uppger att systemet överlag fungerar
på ett tillfredsställande sätt.
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Verksamhetsuppföljning

Vilken möjlighet har landstinget att göra en kontroll och uppföljning av
privata vårdgivare?
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Primärvårdsnämnden i Kungsbacka och även övriga nämnder har under
punkten verksamhetsuppföljning angivit att man ska ha möjlighet till
medicinska revisioner avseende verksamhetens innehåll och
behandlingsresultat. Vidare anges att ”stickprovskontroller kommer att
göras för att se att de begärda ersättningarna överensstämmer med utförda
åtgärder.”
Kommentar:
Enligt vad vi har kunnat konstatera har ingen av nämnderna ännu utfört
någon medicinsk revision eller stickprovskontroll av begärda ersättningar
hos de privata vårdgivarna.
Vi anser att landstinget bör utnyttja de möjligheter till nämnda kontroller
som avtalet ger utrymme till.
För att landstinget skall kunna kontrollera om debiteringarna från vissa
läkare varit felaktiga krävs att uppgifter i patientjournalerna jämförs med
uppgifter i gjorda faktureringar.
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