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REVISIONSKONTORET
SAMMANFATTNING AV FÖRSTUDIEN OM
MINSKNING AV LISTADE INOM PRIMÄRVÅRDEN

UPPDRAG OCH SYFTE
Revisorerna har genomfört en förstudie om
minskning av listade inom primärvården. Syftet
med förstudien har varit att kartlägga
förutsättningar och eventuella risker kopplade till
den negativa utvecklingen av andelen listade till
vårdcentraler som drivs av Region Skåne och hur
primärvårdsnämnden hanterar detta samt ge
revisorerna en sakkunnig bedömning om det finns
behov av en fördjupad granskning framöver.

RESULTAT AV FÖRSTUDIEN
I Region Skåne finns elva hälso- och vårdval i
enlighet med lagen om valfrihetssystem
(2008:962). Ett av dessa hälso- och vårdval avser
vårdcentraler, vilket även kallas Hälsovalet. Hälsooch vårdvalen i Skåne ger medborgarna möjlighet
att välja vårdgivare som passar den enskilda
medborgarens behov i enlighet med lagen om
valfrihetssystem. Medborgaren kan välja mellan
vårdenheter som är privata eller som drivs av
Region Skåne.

Förstudiens resultat visar att de risker som skulle
föranleda en rekommendation om en fördjupad
granskning inte noterats.
En avsaknad av verksamhetsmål kopplat till
andelen listade hos offentliga vårdcentraler inom
hälsovalet gör att verksamhetsmål i dagsläget inte
riskerar att missas. Det har inte heller framkommit
att listningsutvecklingen riskerar att ha en negativ
effekt på tillgängligheten till hälso- och sjukvård. I
dagsläget riskerar listningsutvecklingen inte heller
hindra primärvårdsnämnden från att uppnå en
ekonomi i balans. En fördjupad granskning anses
därför inte vara motiverat i nuläget.
Det uttryckts oro från intervjuade över att en
fortsatt negativ listningsutveckling kan på längre
sikt påverka nämndens ekonomiska resultat. Med
anledning av detta vill vi uppmana nämnden att
fortsätta följa listningsutvecklingen och vidta
åtgärder vid behov om verksamhetsmål riskerar
att påverkas negativt till följd detta.

Inom de 83 vårdcentraler som drivs av Region
Skåne uppgår andelen listade per augusti 2021 till
55,8 procent. Motsvarande siffror under augusti
2020 uppgick till 56,9 procent
I
förstudien
har
det
framkommit
att
primärvårdsnämnden inte beslutat om att anta mål
kopplat till andelen listade medborgare hos de
offentligt drivna vårdcentralerna i Skåne. Det
framgår inte heller av fullmäktiges beslutade
verksamhetsplan för 2021 vad en god
listningsandel bör vara. Det saknas således
verksamhetsmål
kopplade
till
listningen.
Listningsutvecklingen
hos
den
offentliga
primärvården
har
därför
ställts
mot
fullmäktigemålen tillgänglig hälso- och sjukvård
samt långsiktigt stark ekonomi.
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