
 
 
 
 
 
 

Granskning av landstingets uppföljning av ersättningsmo-
dellen i regionavtalet 
 
Bakgrund 
Norrlandstingens regionförbund har avtalat 
om en ersättningsmodell för regionsjukvård 
vid Norrlands universitetssjukhus för åren 
2015-2017. Efter treårsperioden skulle avta-
let följas upp och revideras. Ekonomisk re-
glering mellan säljare och köpare skulle göras 
under år 2017. Revisorerna har beslutat att 
granska effekterna av modellen. 
 
Iakttagelser 
Granskningen visar att uppföljningen av 
ersättningsmodellen har följt en i förväg 
uppställd tidsplan. Samtliga parter har varit 
delaktiga, möten har protokollförts och be-
räkningar och andra underlag har bifogats. 
Ersättningsmodellen har gemensamt utveck-
lats för att tydligare överensstämma med 
dess syften. Förbundsdirektionen beslutade 
om en ersättningsmodell för åren 2018-2020 
i december 2017(§100 Dnr 082/17). Reviso-
rerna bedömer att förbundsdirektionen har 
säkerställt en tillräcklig uppföljning av ersätt-
ningsmodellen i syfte att bidra till det gemen-
samma utvecklingsarbetet mellan de ingå-
ende parterna. 
 
Vidare visar granskningen att förbundsdi-
rektionen har säkerställt en tillräcklig bered-
ning av underlaget till bedömningen av om 
ersättningen för regionvård åren 2014-2016 
varit i överensstämmelse med NUS kostna-
der. Beräkningar och andra underlag har 
levererats i enlighet med avtalet. I samband 
med regleringen upptäcktes utvecklingsmöj-
ligheter i avtalskonstruktionen. Enighet upp-
nåddes inte i alla delar mellan ekonomidirek-
törerna varför frågan lyftes till landstings- 
och regiondirektörerna. Frågan var inte löst 
vid denna gransknings färdigställande. Detta 
har resulterat i att efterregleringen försenats. 
Det rör sig dock enligt vår bedömning inte 

om ett väsentligt belopp som det råder oe-
nighet om. Huvudsakligen har parterna 
kommit överens. 
 

Revisorerna bedömer att parterna gemen-

samt har vidareutvecklat ersättningsmo-

dellen som ska gälla från och med år 2018 

och att alla parter är införstådda med avta-

lets syfte och beräkningsmodeller. Bedöm-

ningen är att samarbetet kännetecknats av 

insyn, påverkansmöjlighet, ansvarstagande 

och långsiktighet. Revisorernas samman-

fattande bedömning är att beredningen 

varit ändamålsenlig. 

 
Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommende-
rar vi landstingsstyrelsen att: 
 

 Löpande under åren 2018-2020 utvär-
dera ersättningsmodellen. Landstings-
styrelsen bör som ett led i detta verka 
för att direktionen för Norrlandsting-
ens regionförbund tar fram en rutin 
för löpande avstämningar under avtal-
sperioden mellan förbundets kansli 
och medlemmarnas ekonomidirektö-
rer.  

 Säkerställa att rutinen för vidareremit-
tering från NUS efterlevs.  

 
 

Rapport: ”Granskning av landstingets uppföljning 
av ersättningsmodellen i regionavtalet”. För ytterli-
gare information kontakta Ingrid Lindberg, tel. 090-
785 73 71. Den kompletta rapporten finns på lands-
tingets hemsida www.vll.se men kan även beställas 
från landstingets revisionskontor. 
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