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Översiktlig granskning – ÖG 1-07 - Måltal Carema

Bakgrund
Landstingets revisorer har beslutat att genomföra ett antal översiktliga
granskningar inom olika delar av landstingets verksamhet. De översiktliga
granskningarna kan ha olika inriktning och omfattning med avseende på
syfte och metod. En översiktlig granskning skall ge en bild av en verksamhet, företeelse eller händelse och även kunna utgöra underlag för en mer
fördjupad granskning. En översiktlig granskning kan också vara en uppföljning av en tidigare granskning.
Landstingets revisorer har givit revisionskontoret i uppdrag att redovisa hur
olika måltal/målvolymer för Caremas verksamhet är reglerade och hur de
redovisas.
Resultat av granskningen
Mellan Carema AB och Landstingets i Värmland har upprättats avtal för de
tjänster som företage t skall utföra åt landstinget. I avtalens bilaga 4 ”Åtagandet” regleras måltal/målvolymer.
Avtalen reglerar endast volymer för specialistmottagningarna (internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, kvinnosjukvård, barn- och ungdomsmedicin,
öron- näsa-halssjukvård samt ögonsjukvård). Måltalen gäller både för läkarbesök och sjuksköterskebesök och utgångspunkten är genomsnittet för uppnådda volymer åren 2002-2003. Parterna har varit överens om behovet av
att revidera aktuella måltal.
Det finns inget i avtalen som reglerar måltalen för andra verksamheter. Det
har funnits en ambition att ta fram måltal för verksamheterna inom allmänmedicin och rehabilitering samt för närakuterna och avancerad sjukvård i
hemmet (AS IH). Trots ett antal diskussioner har något avtal om målvolymer
inte träffats för dessa verksamheter.
En tjänsteman vid landstingets kansli har varit avdelat för att följa avtalet
mellan landstinget och Carema. I uppdraget har bland annat ingått att bedöma i vilken mån måltalen uppfyllts. Bedömningen har avrapporterats vid
möte med landstingsstyrelsen och för landstingets revisorer.
Avtalet mellan landstinget och Carema AB gäller fram till den 1 november
2008 (med förlängningsklausul om 48 månader) och inför ett ställningstaMåltal Carema doc.doc
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gande om ev fortsatt avtal har landstingsstyrelsen fattat beslut om en utvärdering av de övergripande avtalen med Carema AB. En avstämning har
gjorts med landstingsstyrelsen och en lägesrapport har lämnats revisorerna.
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