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Revisionskontoret
Sammanfattning av granskningsrapport
Granskning av utomlänsintäkter och intäkter för vård av person från annat land
Uppdrag och syfte
KPMG har på revisorernas uppdrag och som
ett led i redovisningsrevisionen genomfört en
granskning av utomlänsintäkter och intäkter
för vård av person från annat land.
Bakgrund
Region Skåne sänder varje år fakturor till
väsentliga belopp till bland annat regioner,
Försäkringskassan, Skåne Care och privatpersoner för vård av utomlänspatienter och
utländska patienter. Under 2019 uppgick
dessa belopp till ungefär 1,2 miljarder kronor.
På grund av pandemin så är 2020 års
fakturering inte lika stor. I slutet av september
hade drygt 700 mnkr fakturerats.
Det övergripande syftet med granskningen
har varit att bedöma om system och rutiner för
fakturering av utförda vårdtjänster är utformade på ett ändamålsenligt sätt, att den interna
kontrollen är tillfredsställande och att betalning för de utförda vårdtjänsterna erhålls.

kopplat till folkbokföringen för hela Sverige
vilket gör att processen försvåras för
fakturerande handläggare.
Det finns dokumenterade rutiner kring
fakturering av vårdtjänster. Det är endast två
handläggare som genomför all fakturering.
Inför varje månadsfakturering görs en
genomgång av ett antal kontrollistor men
någon dokumentation av dessa kontroller
sparas inte.
Slutligen är KPMG:s bedömning att det inte
förekommer väsentliga felaktigheter i fakturering av vårdtjänster. Region Skåne förlorade dock intäkter från utlandspatienter om
ca 11 mnkr under 2019 på grund av bland
annat brister i adressuppgifter.

Granskningen omfattar vårdtjänster utförda
av Skånes Universitetssjukhus 2020.
Resultat av granskningen
Den sammanfattande bedömningen är att
system och rutiner för fakturering av utförda
vårdtjänster i allt väsentligt är utformade på
ett ändamålsenligt sätt, att den interna
kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande
och att betalning för de utförda vårdtjänsterna
erhålls i mycket stor utsträckning. En avvikelse från detta finns i gruppen utländska
patienter som faktureras personligen. I denna
grupp erhåller Region Skåne endast betalning
för en fjärdedel av de utförda vårdtjänsterna
och där det med relativt enkla insatser borde
gå att få bättre uppgifter om personer,
adresser och eller betalningsmedel.
Granskningen visar är att det finns ett fullgott
systemstöd för fakturering av vårdtjänster.
Det finns dock en risk i att PASiS
(PatientAdministrativt Stöd i Skåne) inte är
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