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Privata vårdgivare - uppföljning
Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av
landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har
landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket
de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna
en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2015” har revisorerna aktualiserat en granskning av formerna för uppföljning av avtal med
externa vårdgivare för att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att
uppföljning sker på ett tillfredsställande sätt.
Landstingets revisorer genomförde en förstudie med start 2011 av hantering kring utbetalning till sjukgymnaster (numera benämnt fysioterapeuter) som är privata vårdgivare. Granskningen ledde till ett antal iakttagelser som meddelades landstingstyrelsen i revisionsrapport nr 13-11.
Denna granskning har genomförts av landstingets revisionskontor. Den
övergripande revisionsfrågan för granskningen var om landstingsstyrelsen
säkerställt en tillfredställande kontroll över ersättningar till privata vårdgivare. I rapporten redovisas bland annat följande iakttagelser:
-

Rutinerna kring utbetalning till privata vårdgivare har stärkts sedan
föregående granskning utifrån de brister som framkom då. Utbetalningarna hanteras i systemet Privera och sker enligt nationella taxan.
Verksamheten styrs av regelverket i Lagen om ersättning för fysioterapi, LOF (tidigare LOS).

-

Löpande uppföljning och fördjupade uppföljningar görs i dag. En
grupp ledd av vårdvalsenheten bestående av medarbetare från även division HHR, hälso- och sjukvårdstaben och sekretariatet granskar fy-
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sioterapeuternas journalföring m.m. Extern konsult har också genomfört fördjupad granskning under 2014.
-

Kontroll utövas genom den uppföljning som görs av vårdvals- enheten. Någon strukturerad återrapportering sker dock enligt uppgift
inte till landstingstyrelsen.

Utifrån vår förstudie är vår bedömning att rutinerna och kontrollen kring
landstingets ersättningar till privata vårdgivare (fysioterapeuter) stärkts
markant sedan revisionens granskning 2011. Vi kan dock inte se att någon
strukturerad återrapportering sker till landstingstyrelsen, vilket bör ske.
Vi kan i dagsläget inte se något behov av en fördjupad granskning, utan vi
ämnar löpande följa utvecklingen inom området.
Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.
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