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Förord

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av an-
dra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och 
kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i det-
ta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter 
och konkreta verktyg.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur ett antal kommuner 
och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt 
vilka erfarenheter som gjorts. Ambitionen är att visa olika komponenter i ett 
uppföljningsarbete och hur dessa utformas och tillämpas i kommuner och 
landsting. 

Ola Mattisson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, har genomfört studien 
och författaren ansvarar helt och hållet för innehåll och slutsatser i rapporten.

Vi vill särskilt tacka de personer från kommuner och landsting/regioner som 
genom intervjuer medverkat till denna rapport.

Denna skrift går att ladda ner från SKL:s webbplats www.skl.se/publikatio-
ner. Lena Svensson har varit projektledare och svarar på frågor om skriften och 
om projektet Kvalitetssäkrad välfärd.

Stockholm i juli 2012

Lennart Hansson
Sektionen för demokrati och styrning
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KAPITEL1
En studie av uppföljning 

Kommuner och landsting står idag inför krävande utmaningar. Det gäller 
att klara av att möta framtida krav och säkerställa att det finns tillräcklig le-
veransförmåga och utvecklingskraft. Samtidigt pekar prognoser på att det 
framtida ekonomiska utrymmet kommer att vara svårförutsägbart och på 
sina ställen mycket begränsat. För att klara sina uppgifter inom de tillgäng-
liga ramarna finns det därför ett behov av att utveckla och förnya sätten att 
driva verksamheter i kommuner och landsting. 

En fråga som under lång tid engagerat kommuner och landsting handlar 
om konkurrensutsättning av offentliga verksamheter och möjligheterna att 
involvera många och alternativa leverantörer. Allt sedan början av 1990-talet 
har fler aktörer tillkommit samtidigt som brukare och patienter successivt 
givits/önskat större möjligheter att välja tjänster och utförare. Stora för-
hoppningar har knutits till att dessa åtgärder ska skapa en mer resurseffektiv 
verksamhet som bättre svarar mot behoven. 

En konsekvens av dessa strävanden är att det idag är en stor mångfald 
av aktörer som agerar inom kommuner och landsting. I takt med att en allt 
större andel av verksamheten drivs av någon annan ökar behovet för huvud-
mannen att finna metoder för att styra och skapa insyn i verksamheterna. 
En väl fungerande uppföljning är ett viktigt instrument i ett sådant arbete. 
Huvudmännen behöver kunna säkerställa att de tjänster som erbjuds håller 
avsedd kvalitet och att åtgärder vidtas när det behövs. Vidare finns det också 
anledning för huvudmännen att följa upp sina avtal så att det råder ordning 
och reda kring hur pengarna används. Betalar man tillräckligt i förhållande 
till vad man erhåller och erhåller man det man betalar för?

Ytterligare en aspekt på uppföljning är hur den kan bidra till förutsättnin-
gar för lärande och utveckling. Ska verksamheterna utvecklas är uppföljnin-
gen ett viktigt instrument för huvudmännen för att identifiera områden för 
förbättringar och utveckling. Genom väl utvecklade former för uppföljning 
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förbättras förutsättningarna för att kunna avgöra vilka metoder som fungerar. 
Detta medverkar också till att dessa erfarenheter kan spridas och skapa nytta 
i en större skala. 

Syftet med denna rapport är att göra en översikt över hur kommuner och 
landsting arbetar med uppföljning av sina verksamheter samt vilka erfaren-
heter som gjorts. Ambitionen är att visa olika komponenter i uppföljningsar-
betet och hur det utformas och tillämpas i kommuner och landsting. 

Analysen inriktas på äldreomsorg och primärvård. Rapporten baseras på 
25 telefonintervjuer med ansvariga företrädare för 15 kommuner och 5 lands-
ting under våren 2012 i följande kommuner och landsting/regioner.

Gävle kommun, Göteborgs stad, Huddinge kommun, Knivsta kommun, 
Kungsbacka kommun, Linköpings kommun, Lunds kommun, Nacka kom-
mun, Simrishamns kommun, Solna stad, Stockholms stad, Umeå kommun, 
Uppsala kommun, Västerås stad, Östersunds kommun, Landstinget i Jönkö-
pings län, Landstinget i Östergötland, Landstinget Västernorrland, Stock-
holms läns landsting och Västra Götalandsregionen.

I kapitel två görs några sammanfattande reflektioner där studiens slut-
satser summeras. I kapitel tre beskrivs ett antal centrala komponenter i en 
huvudmans uppföljning. Erfarenheter av uppföljning och uppföljningsarbe-
te hos kommuner och landsting/regioner presenteras i kapitel fyra. Avslut-
ningsvis innehåller kapitel fem en schematisk översikt över de studerade or-
ganisationerna och hur de utformat sitt uppföljningsarbete. Ett antal typfall 
identifieras. Sist i rapporten finns ett appendix med en kortare beskrivning av 
alla medverkande organisationers uppföljningsarbete.
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KAPITEL2
Sammanfattande reflektioner

Vad vet vi?

Utifrån denna studie kan konstateras att det finns många olika faktorer att 
ta hänsyn till för att göra uppföljning inom vård och omsorg framgångsrik. 
Olika huvudmän har gjort olika val kring hur privata aktörer ska involveras i 
verksamheterna och i vilken organisatoriskt struktur som verksamheten ska 
bedrivas. Trots denna variation kan några generella observationer göras. 

En första observation handlar om att uppföljning i mycket hög grad asso-
cieras med systematik och förutsägbarhet. Den bild som tonar fram handlar 
om aktörer som söker konsekventa system för att arbeta med ordning och 
reda. Det ska vara tydligt och förutsägbart och påtagligt kopplat till organisa-
tionens mål och förmåga att prestera. Till detta kan också läggas den ständiga 
jakten på tydliga roller och strukturer. Oavsett vilken aktör som intervjuats så 
påtalas dessa faktorer. De huvudmän som nyligen har inlett arbetet med me-
todisk uppföljning lyfter fram behovet av systematik och klara roller som en 
framtida potential till förbättring. De huvudmän som hållit på i många år och 
renodlat sina organisationer pekar också på behovet av att renodla och för-
tydliga så att de olika delarna kring uppföljningen kan fungera sammantaget. 

En andra observation gäller behovet av tydliga och mätbara kriterier för 
kvalitet och prestationer. Flera vittnar om att det är svårt att definiera bra 
kriterier och mått för en framgångsrik verksamhet. För att göra dem uppfölj-
ningsbara tenderar de att handla om aktiviteter och produktionsdata snarare 
än om effekter och utfall. Även om flera känner frustration över detta förefal-
ler dock utvecklingen gå åt rätt håll och successivt utvecklas nya sätt att mäta 
och följa upp. Kopplat till detta är också möjligheterna att använda måtten 
för att kommunicera med avnämarna kring vilka förväntningar de kan ha, på 
vilken tjänst och vilken kvalitet som kan erbjudas. Genom att tydligt kommu-
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nicera intentionerna kring det som tillhandahålls så är det enklare för avnä-
marna att värdera den tjänst de erhåller.

En tredje observation gäller synen på huvudman och produktion. Många 
huvudmän har utvecklat former för verksamhetsuppföljning, men dessa 
riktar sig i första hand mot externa utförare. Den egna utföraren ägnas min-
dre sådan uppmärksamhet. Flera av de som intervjuats menar att ett första 
utvecklingssteg är att tillämpa samma uppföljningsmetod för alla utförare, 
oavsett regiform. I styrningen av utförandet menar många att det är svårt 
att förena beställning, utförande och uppföljning i samma organisation. Ett 
första steg är då att skapa olika organisatoriska hemvister och olika ledning 
för beställare och utförare så att all uppföljning kan ske på samma sätt. Nästa 
steg är att särskilja beställning (avtal, ekonomiska villor) från uppföljning 
(kvalitet, verksamhetsmässiga rutiner). På så vis kan beställaren vara den 
som ställer krav och begär avtalsefterlevnad (kanske med hot om sanktioner 
med mera). Uppföljningen å sin sida kan helt fokuseras på att fånga status och 
kvalitet i verksamheten med utgångspunkt att förbättra kvalitet och utveckla 
verksamheten. Många menar att de ”fått ordning på strukturen” men att man 
fortfarande brottas med uppföljningens roll som drivkraft i verksamhetsut-
vecklingen.

I takt med att systemet utvecklas och förfinas uppstår en fråga om vil-
ken ambitionsnivå som är rimlig. Många har återkommit till frågan om hur 
 mycket resurser man ska lägga på uppföljning. Det finns inget generellt miss-
nöje med den kapacitet som finns tillgänglig och man försvarar den situation 
man befinner sig i just nu. Uppfattningen är att kontrollen är acceptabel och 
om utförarna inte levererar som de ska kommer huvudmannen att få veta det. 
Däremot är det många som väcker frågan om hur höga ambitionerna ska vara 
och i vilken utsträckning uppdraget också innefattar att ta ansvar för utveck-
ling och förnyelse. 

Det kan vara frestande att mäta och ägna sig åt det som är enkelt att mäta. 
Flera intervjuade rapporterar om behovet av mer bearbetning av data och 
mer fokus på analys. ”Vi har mycket information men frågan är om vi använ-
der den fullt ut” är ett representativt uttalande. En central slutsats är bety-
delsen av att använda olika metoder och olika perspektiv för att skapa sig en 
bredare bild av den verksamhet man följer upp. Genom att systematiskt vidga 
det underlag som finns erhålls en bredare bas att arbeta med. Därefter vidtar 
analysprocessen, som anses minst lika viktig. Flera nämner att de har data 
och undersökningar som sammanställs, men som sannolikt skulle ha givit 
mer om man arbetat mer med att löpande analysera materialet systematiskt.

Ytterligare en notering är vikten av att samla information och överblick på ett 
ställe. System med decentraliserade enheter som agerar självständigt kan ver-
ka motiverande och borga för lokal anpassning. Däremot skapar det  svagare 
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Kapitel 2. Sammanfattande reflektioner

förutsättningar för uppföljning som är beroende av enhetlighet och jämför-
barhet, både över tid och mellan enheter. Finns inte dessa förutsättningar är 
det dels svårt att veta vilken kvalitet och service som tillhandahålls, dels svårt 
att verka för att aktiviteter för lärande och utveckling bedrivs systematiskt. 

Ett tydligt intryck från studien är att huvudfokus i uppföljningen hittills 
varit att få systematiken på plats och få fungerande rutiner för att hantera 
alla fakta kring produktion, pengar och upplevd kvalitet. Att få dessa kom-
ponenter på plats har varit nog så krävande. Flera antyder emellertid att hu-
vudmannens samspel med utförarna, för att skapa forum för lärande och er-
farenhetsöverföring, hittills varit eftersatt. Många beskriver det som ”si och 
så” eller att det i huvudsak handlar om att huvudmannen informerar om vad 
som är på gång. Utifrån en ambition om att även använda uppföljningen som 
instrument för utveckling är det angeläget att utveckla formerna för lärande 
samspel med utförarna. 

Ytterligare ett intryck är att resultaten från uppföljning av verksamhetens 
utfall i högsta grad är intressanta för brukarna, framför allt i system med 
kundvalsmodeller. Studien indikerar att merparten av huvudmännen har ut-
vecklingspotential inom detta område. Merparten av resultaten rapporteras 
till den politiska ledningen och även om de formellt är offentliga är de svår-
tillgängliga för allmänheten. I studien ingår dock några fall med väl utveck-
lade system och höga ambitioner inom detta område. 

Finns det några framgångsfaktorer? 

I en studie av detta slag är det inte möjligt att göra någon självständig värde-
ring av vad som är framgångsrikt och vad som fungerar bra. Utifrån de svar 
som getts kan emellertid några gemensamma nämnare identifieras kring vad 
som uppfattas vara önskvärt och väl fungerande. 

Det förefaller önskvärt att all uppföljning görs likartat på samma villkor och 
oberoende av vilken aktör som är utförare. Det förefaller också vara en styrka 
om det finns ett likartat avtal (överenskommelse) som grund för uppföljning 
(avtalsuppföljning). Det uppfattas också som centralt att uppföljningen är 
neutral och att samtliga aktörer agerar på samma premisser. 

Inledningsvis riktas stor uppmärksamhet mot att skapa system och rutiner 
för löpande uppföljning, men även när dessa är på plats finns behov av fort-
satt utveckling. I takt med att mycket information finns tillgänglig och är sor-
terad förefaller det viktigt att göra insatser på andra områden eller ta andra 
perspektiv för att granska och utvärdera. Alternativet är att tillämpa andra, 
kompletterande, metoder eller utnyttja annan typ av data som kan jämföras 
med den bild som redan finns. Sammantaget kan dessa insatser ge en bredare 
bild av verksamhetens totala prestationer. 
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Ett genomgående tema i materialet är att inte låta systemen för uppfölj-
ning bli självgående och förutsägbara. Det får inte bli en kontinuerlig akti-
vitet kring att kryssa för i samma protokoll på samma sätt som förra gång-
en. I takt med att kunskapen ökar vet man vad som fungerar och kan rikta 
uppmärksamheten på andra saker. Uppmaningen till huvudmännen och de 
enheter som svarar för uppföljningen är att säkerställa att det läggs kraft på 
analys och att bearbeta den data som finns tillgänglig. Utifrån detta kan prio-
riteringar göras kring fortsatta uppföljningsaktiviteter. 

En annan faktor avser resultaten från uppföljningar och att dessa presente-
ras i en form som gör dem tillgängliga för alla som är intresserade. Även om 
det är intressant att få en bild av kommunens samlade prestationer och leve-
rerade kvalitet är det också centralt att uppföljningar kan utläsas per aktör 
eller enhet. Den som läser behöver kunna relatera innehållet till en enskild 
enhet/producent/leverantör för att få en bild av dess prestationer. 

Det är viktigt att vara systematisk och organiserad i sin uppföljning men 
det krävs också goda juridiska avtal så man har ett gott underlag att diskutera 
vad som ska göras och vilka åtgärder som kan vidtas om det uppstår behov av 
sanktioner eller i yttersta fall hävning av avtal. 

Även om mycket gjorts för att utveckla och stärka verksamhetsuppfölj-
ningen förefaller en framtida utmaning inom området handla om hur upp-
följningen kan användas som ett vitalt instrument för lärande och utveckling. 
Det verkar som om mycket ännu är ogjort i arbetet med att ta tillvara uppfölj-
ningsinformationen i utvecklingsarbetet. 
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KAPITEL3
Olika komponenter i en 
 fungerande uppföljning
För att skapa en fungerande uppföljning finns ett antal betydelsefulla kompo-
nenter att ta ställning till. För varje komponent kan huvudmannen, kommu-
ner och landsting, göra principiellt olika val, vilket kommer att avgöra meto-
diken för att arbeta med uppföljning. Komponenterna är sorterade utifrån de 
intervjuer som gjorts och det empiriska material som samlats in. 

Nedan berörs följande komponenter: 
 > avtalsuppföljning 
 > politikermedverkan och uppföljningsplaner
 > besök och avvikelsehantering
 > egenkontroll, dokumentation och rapportering
 > synpunkter, klagomål och brukarundersökningar
 > uppföljning av särskilda teman
 > resultaten – vad händer med dem?
 > utförarkontakter och dialog
 > exempel på enskilda ”ovanligheter”. 

Avtalsuppföljning 

Generellt indikerar intervjuerna att det finns delvis olika former av uppfölj-
ningar. En typ avser uppföljning som i hög grad baseras på styrande lagstift-
ning som till exempel hälso- och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen. Upp-
följningen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs och fungerar 
enligt lagens krav. 

En annan typ av uppföljning avser kommersiella och andra villkor som 
 huvudmannen valt att kräva av utförarna. Dels handlar det om generella 
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kommersiella åtaganden, dels kan det handla om specifika krav till exempel 
utvecklings insatser. 

En principiell fråga är i vilken utsträckning de offentliga huvudmännen 
gör avtalsuppföljning gentemot samtliga utförare. Många kommuner och 
landsting har enhetliga modeller för uppföljning av verksamhet och kvalitet, 
oavsett om det är privata eller offentliga utförare, frågor och formulär är de-
samma. I kommunerna är de privata utförarna generellt färre vilket i bland 
har tenderat leda till att dessa proportionellt sett följs upp mer noga. I några 
kommuner samt i landstingen finns formella avtal/överenskommelser med 
varje utförare. Syftet med dessa avtal är att alla utförare, oavsett om de är 
egen regi eller privata, ska behandlas enhetligt och helt likvärdigt vad gäller 
styrning och uppföljning. Ersättningar och villkor är neutrala för alla. Där-
med kan alla utförare följas upp på samma sätt och det görs ingen skillnad på 
kommunala eller privata enheter. All uppföljning görs enligt samma metod 
och åtgärder med mera ska ske på samma sätt. 

I merparten av kommunerna finns emellertid inte överenskommelser med 
den egna regin. Motsvarigheten till avtalsuppföljning sker i dessa fall inte ge-
nom beställaren, utan i linjen hos utföraren. 

Politikermedverkan och uppföljningsplaner

Från att uppföljningen varit en fråga för professionen har det blivit allt vikti-
gare för politiken att involveras. Då politiska beslut bland annat handlar om 
ambitioner och kvalitetsnivåer behövs det också information om hur utfallet 
blir. Vanligt är därför att uppföljningen tar fasta på någon form av kvalitets-
nivå som är lagstadgad och/eller politiskt beslutad. Det anses mycket bety-
delsefullt att arbeta systematiskt med uppföljning. Det ska finnas en plan för 
uppföljning så att huvudmannen konsekvent samlar in data för att följa upp 
alla avtal, både för att bygga erfarenheter och för att säkerställa att oegent-
ligheter upptäcks. Dels kan det handla om att till fullmäktige rapportera om 
måluppfyllelse men också om särskilda kvalitetskrav som finns angivna i lag-
stiftningen. Den bild som framkommer i intervjuerna är enhetlig. Nämnden 
beslutar om en uppföljningsplan över hur uppföljningen ska göras det kom-
mande året för att löpande följa utfallet. Det handlar dels om vilka aktiviteter 
som ska initieras och på vilket sätt, dels om det finns anledning att göra rik-
tade uppföljningsinsatser inom särskilda områden. 

I kommunerna råder stor variation kring hur detaljerade dessa planer är 
och i vilken utsträckning de är kopplade till andra planer i kommunen. Det 
finns kommuner där planen anger generella riktlinjer som är förhållandevis 
isolerade från annan planering i kommunen. I några större kommuner är gra-
den av formalisering högre. Ett exempel är att nämnden efter valet beslutade 



Erfarenheter av uppföljning14

om en plan för vad som ska upphandlas under hela mandatperioden och i 
samband med denna beslutades också om en plan för uppföljning.  Efter halva 
mandatperioden skulle en avstämning göras över hur väl nämndens mål hade 
nåtts. Detta resulterade i en plan för särskilda uppföljningsaktivi teter under 
den återstående mandattiden. 

Inom primärvården är graden av formalisering generellt större. Till exem-
pel har hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting tagit 
fram en strategi för hur uppföljningsarbetet ska organiseras och genomföras. 
Utifrån denna strategi görs varje år en uppföljningsplan för det kommande 
årets aktiviteter.

Vid upprättande av dessa planer är risker och osäkerheter en central kom-
ponent. Den bild som tonar fram i intervjuerna är att förhållningssättet till 
detta varierar betydligt. Några ägnar stor kraft år att analysera och bedöma  
risker medan andra explicit ägnar detta mindre intresse. 

Besök och avvikelsehantering

Alla kommuner och landsting som ingår i studien gör anmälda besök hos sina 
utförare vilka varierar i omfattning och periodicitet. Vanligtvis är det åtmins-
tone två personer från huvudmannen som gör dessa besök. Det övergripande 
syftet är att på plats inspektera hur det ser ut i verksamheten och att samtala 
med ledning, personal och brukare. Alla huvudmän som ingår i studien har 
formella protokoll och checklistor för hur dessa besök ska göras, men det rå-
der variation kring dess innehåll. Det finns mycket formalia kring olika sys-
tem för ledning, klagomålshantering, dokumentation, avvikelser, incidenter. 
Dessutom innehåller dessa protokoll mer eller mindre tydliga definitioner 
av kvalitet i verksamheten och hur den ska följas upp. I några sammanhang, 
både bland kommuner och landsting, är dessa protokoll/checklistor en direkt 
följd av lagstiftning eller politiskt beslutade deklarationer kring service och 
kvalitet. I andra fall är de mer ett resultat av förvaltningens professionella 
bedömning. 

Besöken sammanställs i ett protokoll över svagheter och styrkor som 
diskuteras med utföraren. Det normala är att utföraren har att föreslå (och 
vidta) åtgärder, som tidsätts och när återkoppling ska ske. Vid allvarligare 
brister kan det beslutas om åtgärder men också om fler uppföljande besök, 
som också kan vara mer omfattande, som medicinsk ”revision”. Även om det 
finns exempel på allvarligare förseelser pekar intervjuerna på att merparten 
av kritiken är av lindrigare art där utföraren på egen hand ska förbättra. Vid 
påföljande besök/uppföljning blir föregående protokoll en naturlig utgångs-
punkt för att spåra vilka förändringar som gjorts sedan förra besöket. Har 
inte tillräckliga förbättringar gjorts kan det vara grund för sanktioner eller 
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hävning av avtalet. I flera kommuner och landsting görs besök med olika om-
fattning. Till exempel görs mindre omfattande besök varje år men vart tredje 
år görs ”fördjupade besök” eller en ”omfattande revision”, för att på så sätt gå 
på djupet utan att behöva göra det varje år. Det är också vanligt att godkän-
nandet ska förnyas efter varje avtalsperiod (till exempel vart tredje år) vilket 
ger anledning till en mer omfattande granskning.

Egenkontroll, dokumentation och rapportering

I huvudmännens krav på utförarna ingår bland annat att det ska finnas ruti-
ner för egenkontroll och egen uppföljning. Oftast är detta ett grundläggande 
krav i avtalet med externa leverantörer men även egen regi förväntas ha nå-
got motsvarande system. I vilken utsträckning som huvudmännen begär in-
syn i dessa system har visat sig variera. I ett antal kommuner och landsting 
ska alla utförare löpande rapportera avvikelser så att huvudmannen kan sam-
manställa och se tendenser. I andra följs detta upp vid särskilda tillfällen som 
till exempel vid ett besök. 

Vidare finns det också lagkrav på att samla in information och dokumen-
tera händelser. Enligt lag måste det finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) men kommunerna kan också välja att inrätta medicinskt ansvarig re-
habiliterare (MAR). Det i särklass vanligaste är att dessa funktioner finns hos 
huvudmannen/beställaren och att utförarna regelbundet ska rapportera in 
uppgifter eller svara på enkäter/frågor från till exempel MAS. I många kom-
muner centreras uppföljningsarbetet kring funktioner som MAS och MAR 
som kompletteras med en verksamhetscontroller för övrig uppföljning och 
sammanställning.

Synpunkter, klagomål samt brukar- och patient- 
under sökningar

Det finns regler kring system för klagomål och synpunkter från verksamhe-
terna hos varje utförare. Samtliga intervjuade huvudmän i denna studie till-
lämpar dessa regler och har dessutom kompletterat med egna parametrar. En 
viktig del i systemen är att utförarna samlar in synpunkter och att det finns ru-
tiner för hur dessa ska hanteras. Det vanligaste är också att dessa resultat ska 
rapporteras vidare till huvudmannen (kommunen eller landstinget) som dels 
vill veta vad som händer, dels vill veta att förbättrande åtgärder vidtagits. Alla 
kräver dock inte detta utan menar att det kan hanteras lokalt på varje enhet. 

Huvudmännen har också egna system för att ta emot synpunkter där det 
regelbundet kommer in anonyma tips eller propåer. Dessa återförs till utfö-
raren för synpunkter och eventuella åtgärder. Det är inte heller ovanligt att 



Erfarenheter av uppföljning16

tips av detta slag föranleder extra besök (ibland oanmälda) eller att det ställs 
en fråga till utföraren. 

Vanligen samlar huvudmannen in synpunkter genom formulär på hem-
sidan eller genom att det finns särskilda telefonnummer (ibland via växeln) 
att ringa till. Det finns rutiner för hur inkommet material ska hanteras. Den 
generella bilden är att dessa system kan bidra till att hitta eventuella enskilda 
svagheter/missförhållanden (individer eller enheter). Underlaget är emeller-
tid vanligtvis för tunt eller för svagt för att kunna göra generella tolkningar 
kring vad som fungerar och inte fungerar i verksamheterna. 

Hur avnämarna uppfattar verksamheterna efterfrågas vanligen i brukar/pa-
tientundersökningar där brukare och/eller anhöriga får delge sin uppfattning, 
varje eller vartannat år. Några huvudmän är noga med att ställa samma frågor 
varje år för att säkerställa jämförbarheten mellan åren. Andra menar att det är 
viktigare att delvis variera perspektiv och frågeområden för att över tiden få 
en bredare och bättre bild av hur verksamheten uppfattas. Det görs generella 
nationella brukarundersökningar (till exempel Äldreguiden) men både kom-
muner och landsting gör egna anpassningar och dessutom ibland också egna 
undersökningar. Dessa kan skilja sig från de nationella eller standardiserade 
enkäterna genom att de avser en specifik tids period och är tydligt riktade till 
särskilda målgrupper. Dessa anpassningar är gjorda för att enkäten i högre 
grad ska kunna ge underlag för att arbeta med utveckling och förnyelse. I större 
kommuner eller landsting är det inte ovanligt att det finns FoU-enheter eller 
högskolekontakter som svarar för att genomföra dessa undersökningar. 

Några huvudmän har också valt att göra en löpande uppföljning av kvalite-
ten i utförarnas verksamheter genom att verksamheten besvarar ett frågefor-
mulär. Från verksamheterna begär huvudmannen också in dokument i form 
av verksamhetsberättelse, synpunkter och klagomålssammanställning samt 
sammanställning av brukar/patientundersökningar. Enkätsvaren samman-
ställs årligen av till exempel en verksamhetscontroller. 

Resultaten från brukar- och anhörigundersökningar uppfattas som bety-
delsefulla av flera skäl. Det anses mycket viktigt att veta hur avnämarna upp-
fattar den service som erbjuds. Vidare är dessa uppgifter också betydelsefulla 
för att kunna styra framtida utveckling och uppföljning. Tendenser i brukar/
patientundersökningar ger ofta upphov till nya riktade uppföljningsinsatser 
där det uppfattas att det finns svagheter. 

Uppföljning av särskilda teman

I stort sett alla studerade organisationer kompletterar den generella uppfölj-
ningsprocessen kring besök/datainsamling med särskilda satsningar på en-
skilda frågor eller teman. Utifrån den information som finns kan enskilda te-
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man identifieras som generellt betydelsefulla eller i behov av en översyn, som 
utevistelser och social dokumentation inom äldreomsorgen eller registre-
ringar inom primärvården. Intervjuerna indikerar att det blivit allt vanligare, 
och uppfattas som allt viktigare, att komplettera den generella systematiska 
uppföljningen med information om enskilda teman eller frågor. Dessa kan 
identifieras på olika sätt. Några menar att det är fråga om ”på förekommen 
anledning” (inskickade uppgifter eller brukar undersökningar) medan andra 
har en flerårig plan över olika lämpliga teman. Inte sällan bygger denna plan 
på någon form av analys eller systematik. En utgångspunkt är att huvudman-
nen har några faktorer som över en cykel av år ska ha kontrollerats. En annan 
är att dessa teman identifieras genom en, i varierande utsträckning, formali-
serad risk- och konsekvensanalys som indikerar vilka områden som särskilt 
behöver uppmärksammas. 

Generellt uppfattas dessa teman som viktiga komponenter i en kvalitativt 
bra verksamhet. Hur komponenterna undersöks varierar mycket. Vanligt är 
att det blir ett särskilt uppdrag som kan föranleda besök, enkäter eller andra 
metoder som till exempel fokusgrupper. Det viktiga är inte att hitta en svag-
het utan att också göra något åt den. I några kommuner har dessa studier re-
sulterat i att kommunen har initierat utbildningsinsatser (till exempel inom 
dokumentation) hos alla utförare för att på så sätt höja kvaliteten. 

Inom primärvården är det också vanligt att huvudmannen anlitar externa 
granskare (experter med olika professioner) som följer upp och granskar sär-
skilda teman eller företeelser i verksamheterna. Vilka metoder som används 
och hur återföring till verksamheterna sker beror på vad som ska studeras. 
I flera landsting finns också en rapportserie där granskningar av detta slag 
publiceras. 

Resultaten – vad händer med dem?

Att göra uppföljning genererar resultat i form av observationer, protokoll och 
sammanställningar med mera. I samband med uppföljningsaktiviteten dis-
kuteras innehållet med utföraren och andra berörda så att omedelbara åtgär-
der kan vidtas. Men vad händer sedan med resultaten?

I samtliga kommuner och landsting som studerats finns rutiner för rap-
portering till den politiska ledningen, vanligen i planen för uppföljning eller 
för intern kontroll. Den enhet som svarar för uppföljningen har också ansvar 
för att hålla ihop helheten av de olika aktiviteter som görs och att göra sam-
manställningar. Protokoll från alla ”revisioner” och uppföljningsaktiviteter 
tillställs den politiska ledningen som kan besluta om ytterligare åtgärder, an-
tingen i det enskilda fallet eller för uppföljningen som helhet. I både kommu-
ner och landsting finns rutiner för att kontinuerligt rapportera om kvaliteten 
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i verksamheterna, till exempel två gånger per år. I merparten av kommunerna 
och i alla landsting görs dessutom årliga sammanställningar, till exempel kva-
litetsrapporter, för att rapportera om årets verksamhet. I vilken utsträckning 
det går att utläsa enskilda enheters prestationer i dessa sammanställningar 
varierar. Underlagen blir också utgångspunkt för kommande insatser kring 
uppföljning som till exempel riktas mot enskilda teman eller problemområ-
den.

Det vanliga är att alla resultat tillställs nämnden som information och för 
beslut. I princip blir allt material (besöksprotokoll, sammanställningar och 
jämförelser med mera) offentliga i samband med detta. För allmänheten är 
informationen dock svårtillgänglig i denna form. Huvudmännen har gjort 
olika val beträffande hur resultaten ska hanteras. Alla huvudmän presenterar 
resultaten av brukarundersökningarna till exempel på sin hemsida. I olika 
omfattning går det att urskilja enskilda enheter och hur de har uppfattats. 
Några huvudmän (cirka en tredjedel) väljer att gå längre och också bearbeta 
övrigt material (protokoll från ”revisioner”, besök med mera) för att göra 
också det materialet tillgängligt. Vanligast är att det presenteras på hemsi-
dan, till exempel under rubriken ”Jämförservice” för alla utförare, men det 
finns också exempel på broschyrer över tillgängliga utförare. Ett annat exem-
pel handlar om kommunens egen enkät kring ”frivilliga kvalitetsparametrar” 
(ej obligatoriska i avtalet) som utförarna svarar på och där kommunen publi-
cerar resultaten som underlag för kundval.

Variationen kring hur långt man kommit med detta arbete är stor. Många 
påpekar att ”det är önskvärt” att göra allt tillgängligt men att ”vi är inte där 
ännu”  eller att ”vi tittar på det nu”. Att ge avnämarna tillgång till informatio-
nen anses betydelsefullt, inte minst i system med LOV.

Förutom att sprida information till brukare anses det också betydelsefullt 
att sprida resultaten emellan utförarna för att stimulera till dialog om utveck-
ling och förbättring. Flera av landstingen har skapat databaser och system för 
att samla in uppföljningsdata och att göra dessa tillgänglig för alla utförare. 
Uppföljningsdatabasen är tillgänglig för landstinget och alla vård givare och 
ambitionen är att all information som kan vara av intresse ska göras tillgäng-
lig även för allmänheten. Dessutom publiceras material från den nationella 
patientenkäten som är tillgängligt för alla, till exempel genom 1177 sjukvårds-
upplysningen. 

Utförarkontakter och dialog

I flera av intervjuerna betonas särskilt att det finns en risk för att uppfölj-
ningen blir negativt orienterad och att det handlar om att leta efter fel och 
svagheter. Detta uppfattas som problematiskt och man betonar behovet av 

Kapitel 3. Olika komponenter i en  fungerande uppföljning



Erfarenheter av uppföljning 19

att använda uppföljningen för att utveckla och lära. Ett sätt att stimulera till 
detta är att ordna möten mellan beställare och utförare och emellan utförare. 
Alla huvudmän som intervjuats har separata möten med sina utförare men 
arrangerar också olika typer av utförarträffar där alla samlas. Ambitionerna 
med dessa är olika högt satta. I några fall handlar det om att huvudmannen 
ungefär två gånger om året bjuder in alla utförare för att ”berätta om resul-
taten” av till exempel brukarundersökningen samt ”informera om nyheter”. 
Det finns också exempel på ”löpande avstämningsträffar” med representan-
ter (arbetsledare, regionchefer med flera) för de privata utförarna för att ett 
par gånger per år diskutera och följa upp vad som händer. För interna utfö-
rare kan det finnas motsvarande aktiviteter eller så sker detta i linjen hos den 
egna utföraren som till exempel kan samla de kommunala cheferna inom ett 
område på motsvarande sätt. Endast i begränsad omfattning arrangeras träf-
far med både offentliga och privata utförare. 

Några huvudmän har skapat forum där alla utförare, både privata och of-
fentliga, hanteras enhetligt och bjuds in till olika aktiviteter. Det finns proce-
durer för enskilda möten med varje utförare (till exempel besök eller möten 
för avtalsuppföljning). I en kommun samlar varje kvalitetsutvecklare ”sina” 
utförare fyra gånger per år för att diskutera måluppfyllelse och kvalitet samt 
hur detta kan utvecklas. Därut över finns det också allmänna träffar som alla 
utförare bjuds in till. Dessa syftar mer uttalat till utveckling och lärande även 
om koncepten varierar. Det finns flera exempel på ”större utförarträffar” med 
till exempel regionchefer från företagen och områdeschefer från de offent-
liga som ses för att gemensamt diskutera utvecklingsfrågor. Andra exempel 
handlar om att kommunen bjuder in till aktiviteter kring sin ”Omvårdnadsa-
kademi” eller ordnar ”Kvalitetstävling” som forum för lärande. 

Dessutom hålls informationsmöten ett par gånger per år. Det finns flera 
syften med dessa möten. Ett syfte kan vara att presentera/diskutera vad bru-
kar- och anhörigenkäterna gett för utfall samt att diskutera måluppfyllelse. 
Ett annat syfte kan vara att informera om ”modellen”, förändrade riktlinjer 
eller andra saker som berör verksamheterna. Det finns ingen generell policy 
för hur dessa möten ska organiseras utan ibland är alla utförare inbjudna 
medan andra träffar hålls med mindre grupper av utförare.

Landstingen har vanligen mer omfattande system för data (uppfölj-
ningsportal, register med mera) som utgör utgångspunkt vid utförarträffar 
kring tillståndet i verksamheterna. Tanken är att dessa vårddialogmöten 
ska göra det möjligt att sprida erfarenheter och kunskaper och bidra till ut-
veckling och förnyelse. Erfarenheterna från landstingen är att information, 
samordning och former för erfarenhetsutbyte tidigare har varit svaga punk-
ter. I samband med införandet av LOV i primärvården har detta skärpts upp. 
Beställarna arbetar idag mer systematiskt med att träffa alla utförare och 
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presentera samlade erfarenheter och intryck från ”revisionerna”. I flera 
landsting betraktas det som ”obligatoriskt” för utförarna att komma på dessa 
träffar och det finns också exempel på att det reglerats i avtal. Det framkom-
mer flera bilder av dessa möten. Någon menar att ”de fungerar bra” och ”är 
intressanta” medan andra menar att det är ”lite si och så med erfarenhetsut-
bytet” och att det istället mest handlar om att bevaka sin position, det vill säga 
”mer om konkurrens än om lärande av varandra”.

I Stockholm stad och i flera landsting förekommer också systematiska upp-
följarträffar, det vill säga de som arbetar med uppföljning ses regelbundet för 
att diskutera resultat och metoder vid framtida uppföljning.

Exempel på enskilda “ovanligheter” 

Framställningen hittills har tagit fasta på generella drag i uppföljningsarbe-
tet. Nedan presenteras några metoder och exempel som framstår som inno-
vativa eller annorlunda och intressanta att sprida vidare. 

I flera kommuner och landsting används fokusgrupper i olika sammanhang 
för att gå på djupet utifrån något särskilt perspektiv som till exempel en bru-
kargrupp eller kopplat till någon enskild utförare. I några fall är det specifika 
utvecklingsfrågor som huvudmannen önskar få svar på medan det i andra 
sammanhang kan vara ”på förekommen anledning”.

I flera kommuner förekommer också brukarrevisioner som innebär att 
en person följer med en dag i någon verksamhet inom till exempel LSS. Det 
finns även andra exempel på att huvudmannen gör observationer i verksam-
heterna, det vill säga att någon följer med och observerar verksamheten för 
att efteråt tillsammans reflektera över potentiella förbättringar. 

I både kommuner och landsting finns exempel på systematiskt arbete med 
att sprida resultaten från uppföljningarna löpande, till exempel via hemsidan. 
I några fall har detta också formaliserats i tjänster som ”Jämförservice” och 
“Resultattavlan”’ för att sprida information om de olika utför arnas presta-
tioner. Värt att notera är att även om merparten av informationen på dessa 
ställen är styrd av beställaren/huvudmannen finns exempel på att utförarna 
också uppmanas att frivilligt rapportera om saker som kan vara av intresse 
för brukare men som inte ingår i avtalen. Exempel på detta är kompetenspro-
filer och bemanning. 

I Västerås stad har man vid ett par tillfällen provat kollegial granskning, till 
exempel att en undersköterska eller sjuksköterska är med och gör observatio-
ner i verksamheten under en dag. Utifrån gjorda observationer lämnas syn-
punkter i ett samtal om profession och utveckling. Erfarenheterna av detta är 
mycket goda och kommunen undersöker möjligheter att ”göra mer av detta”. 
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I Solna har kommunen startat en omvårdnadsakademi med ämneskunniga 
personer och representanter för brukarorganisationerna. Akademin arrange-
rar årligen en kvalitetstävling som avslutas med en kvalitetsdag där alla utföra-
re samlas för att diskutera utvecklingsinsatser, goda exempel och dela ut priser. 
Tävlingen syftar till att skapa uppmärksamhet åt frågan och premiera duktiga 
utförare. Generellt anses det viktigt att arbeta strukturerat med förnyelse och 
utvecklingsfrågor för att säkerställa en god och effektivt levererad service. 

Vårdvalsenheten i Jönköpings läns landsting har valt att systematiskt an-
vända sig av ett PGSA-hjul, det vill säga en systematisk metod för förbätt-
ringar genom att planera, genomföra, följa upp och därefter förbättra. Am-
bitionen är att bidra till att hitta förbättringsmöjligheter genom att det är 
utförarna själva som arbetar med frågan. Metoden gör att arbetet blir möjligt 
att följa upp. Under december 2011 fick varje utförare skicka in data om hur 
man lyckats inom sina förbättringsområden, minst fyra av dem enligt PGSA-
modellen, vilket gav vårdvalsenheten underlag att agera framåt. 

I både kommuner och landsting förekommer det att externa granskare an-
litas för att få ett annat perspektiv och se andra saker. Det kan både vara fråga 
om professionella aktörer med specifik kompetens (till exempel medicinsk 
expertis) eller oberoende utvärderingar i samarbete med en högskola. Gene-
rellt uppfattas det som önskvärt att tillämpa flera olika metoder med olika 
perspektiv. Ofta finns det uttalade ambitioner för att utveckla detta ytterli-
gare, gärna i samarbete med högskolan för att få struktur och få in FoU i verk-
samheten. På så vis kan förvaltningen få input och stimulans att arbeta med 
utveckling av metoder.
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KAPITEL4
Erfarenheter av att  
arbeta med uppföljning?

Erfarenheter från kommunerna

Vad finns det för erfarenheter av att arbeta med uppföljning? Nedan följer en 
sammanställning av de erfarenheter som intervjupersonerna lyft fram som 
mest betydelsefulla. 

Systematik och enhetlighet viktigt 
I flera intervjuer betonas vikten av att det finns en systematik och enhetlighet 
kring uppföljningsarbetet. Det ska finnas en tydlig metodik för uppföljningar-
na och den ska vara transparent och känd av alla och i god tid. Det behöver fin-
nas en tydlig struktur så det framgår vad som ska följas upp och på vilket sätt. 

Ju fler aktörer som är inblandade och ju större organisationen är desto vik-
tigare är det att det finns skriftlig dokumentation med mallar och anvisningar 
för alla aktiviteter och att dessa är enhetliga. Först då går det att få en överblick 
av tillståndet i verksamheterna. Detta är en omfattande process. I Stockholms 
stad påbörjades detta arbete mer strukturerat under 2005 och det var först 
3–4  år senare som man ansåg sig ha fått en struktur för de olika komponen-
terna. 

I Solna är det ”en självklarhet” att alla utförare ska följas upp på samma 
sätt och enligt samma modell. Det är avgörande att kommunen är kunnig och 
kvalificerad i sitt kravställande för att skapa förutsättningar för utförarna att 
veta vilka villkor som gäller. Kommunen måste tydligt visa att man ”jobbar 
strukturerat och framåt”, det vill säga att det handlar om att ”jobba för att 
utveckla kvaliteten och inte för att leta fel.”

Erfarenheterna från Uppsala pekar också på betydelsen av att hantera alla 
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utförare likvärdigt. Förutsättningarna för att vara en del av den kommunala 
produktionen eller att vara ett fristående företag är mycket olika. Beställaren 
ska inte ge sig in i produktionen och hur den utförs utan ska se till kvalitet 
och resultat i verksamheten. Detta kräver ordning och tydlighet. Grunden för 
detta är att det finns avtal eller överenskommelser som underlag för all pro-
duktion och att dessa är lika för alla. Därefter kan uppföljningen riktas mot 
prestationerna och det som levereras. 

Kommunens storlek har betydelse för möjligheterna att välja struktur och 
styrmodell. Det krävs att beställarna tydligt separeras från utförarna för att 
skapa trovärdighet och för att uppföljningen tydligt ska fokuseras på presta-
tion och kvalitet. Mindre kommuner har sämre förutsättningar för separata 
funktioner vilket riskerar att skapa otydlighet i uppföljningsprocessen. Det 
riskerar att bli särskilt besvärande om inte alla aktörer agerar utifrån samma 
sorts avtal/överenskommelse till exempel att både privata och offentliga ut-
förare har samma kontraktsmässiga bas.

Mindre kommuner har emellertid också en närhet och en småskalighet. 
Det är viktigt att bevara denna så att det uppfattas som lätt att kontakta kom-
munen vid behov, det vill säga inte formalisera mer än nödvändigt. Detta tar 
dock inte bort kravet på struktur och ordning. Det är avgörande att de som 
gör uppföljning inte har samma arbetsledning som de som utför. Att vara 
verksamhetskunnig, men ändå objektiv, är viktigt för förtroendet så alla kan 
följas upp på samma villkor. Detta är även viktigt för politikerna då de ska 
ställa krav men samtidigt behöver veta hur det står till i verksamheten. Därför 
behöver kedjan politik-utförande-uppföljning vara klar och tydlig. Är denna 
kedja tydlig och klar skapar det förutsättningar för bättre resultat. Transpa-
rens och tydlighet är nyckelorden. 

Säkerställ överblick 
I Göteborg ansvarar de enskilda stadsdelarna självständigt för bland  annat 
omsorgsfrågor. En konsekvens av detta är att det råder variation mellan 
stadsdelarna kring hur omsorgen sköts (till exempel fördelning mellan kom-
munalt och privat) samt också i hur verksamheterna följs upp. Många be-
slut fattas lokalt vilket är bra i den enskilda situationen och gör den lokala 
nämnden och förvaltningen engagerad i det som sker. Att det är flera olika 
stadsdelar som agerar innebär samtidigt att det blir en splittrad helhet. För 
närvarande saknas det tillräckliga gemensamma strukturer. Det blir svårt att 
dra nytta av eventuella stordriftsfördelar i systemet och det är komplicerat 
att få en överblick över systemets egenskaper och vad som levereras till med-
borgarna i staden. Ambitionen är nu att skapa standarder för att skapa inslag 
av likvärdighet och gemensamma normer kring all verksamhet. På så vis kan 
både  beslutsfattande och uppföljning underlättas. Genom större enhetlighet 
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kan staden agera mer systematiskt i uppföljningen kring vad som anses vara 
centrala egenskaper i den kvalitet som ska vara lika för alla.

Från flera kommuner poängteras också att det är betydelsefullt att skapa 
en tydlig central funktion för uppföljning. Detta möjliggör att i högre grad 
samla information på ett ställe för att ge förutsättningar för kompetensupp-
byggnad och professionellt agerande i uppföljningsrollen. Det blir bättre för-
utsättningar att lära av det som sker och att besluta om åtgärder och priorite-
ringar framåt. En central funktion har också lättare att bjuda in fler utförare 
och stimulera till kompetensöverföring och att testa nyheter. Erfarenheterna 
hittills är att ett lärande antingen sker internt bland de kommunala, eller de 
privata utförarna, men för att stärka utvecklingsaspekten behöver samspelet 
mellan offentliga och privata utförare utvecklas. 

Undvik att uppföljningarna blir negativt fokuserade
För varje utförare är det alltid en anspänning att ta emot en granskare som 
kommer och ska bedöma verksamheten. Även om atmosfären är vänlig och 
trevlig så handlar det ändå om att någon ska bedöma och någon som ska bedö-
mas. Granskningen riskerar att bli negativt fokuserad, det vill säga på att hitta 
brister som behöver åtgärdas. Efter ett sådant besök är det tillfredsställande 
för både beställare och utförare att veta att allt var i ordning. På kort sikt är 
detta bra och säkerställer en fungerande lägstanivå. På längre sikt är emel-
lertid kraven högre. Huvudmannen behöver säkerställa att det sker förnyelse 
och utveckling i verksamheterna. Att göra en granskning handlar därmed 
också om att identifiera innovationer och goda exempel som utvecklar och 
förbättrar kvaliteten samt att verka för att sprida dessa. Intervjuerna indike-
rar att det på flera håll varit så starkt fokus på negativa avvikelser att utveck-
lingsdimensionen kommit i skymundan. 

Det är viktigt att säkerställa att enskilda medborgare får den hjälp/vård de 
behöver. På lång sikt är emellertid verksamheternas utveckling den stora ut-
maningen. Denna fråga har två olika dimensioner. Den första handlar om vad 
som händer lokalt hos en enskild utförare i den direkta verksamheten. För-
bättringar på denna nivå leder ofta till direkta förbättringar kring till exempel 
kostnadseffektivitet eller kvalitet. En andra dimension handlar om system-
nivån och hur systemet totalt fungerar i förhållande till de behov som finns. 
Beställaren har här ett stort ansvar att bevaka och löpande utveckla helheten. 
Generella erfarenheter kring rollen som beställare och huvudman, till exempel 
från studier kring konkurrensutsättning, indikerar tydligt att beställaren har 
ett avgörande ansvar för att utveckla och förnya verksamheten. Vad gäller upp-
följning kan ihärdigt fokus på negativa avvikelser leda till överdriven detalj-
fokusering och att man andas ut när alla detaljer är på plats. Då handlar upp-
följningen om att bekräfta praxis och inte om att driva utvecklingen framåt. 
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Dessutom riskerar denna detaljfokusering att ske på bekostnad av förmågan 
att värdera hur hela systemet/försörjningen fungerar och utvecklas. Därför är 
det mycket viktigt att uppföljningen kopplas till förnyelse och positiva förbätt-
ringar. Fenomen som ”kommunens kvalitetspris” och ”nämndens kvalitets-
pris” är viktiga för att skapa positiv uppmärksamhet och driv i rätt riktning. 

Uppföljning – underskatta inte arbetsinsatsen eller betydelsen 
Flera av de kommuner som har längre erfarenheter av att arbeta med kund-
valssystem har betonat att man inledningsvis underskattade såväl behov som 
betydelse av en systematisk och kvalitativ uppföljning. Flera kommuner sä-
ger sig idag ”ha fått saker på plats” och ”en fungerande process kring uppfölj-
ningen” så att det nu finns en välgrundad uppfattning om vilken kvalitet som 
levereras i verksamheterna. Men systemen handlar främst om att leta avvi-
kelser och säkerställa en lägstanivå. Nästa steg är att utveckla de nuvarande 
systemen så de också stimulerar förbättringar och förnyelse. En viktig del i 
detta handlar om att utveckla relationen till och mellan utförarna så dialogen 
blir mer intensiv och präglad av lärande och utveckling.

Grundläggande är att det ska finnas ett system för egenkontroll hos utfö-
raren och det är beställarens uppgift att se till att det finns. Detta kan bidra 
till att skapa säkerhet och transparens kring verksamheten. Det räcker emel-
lertid inte med att det finns lokala system för detta. Det krävs också att kom-
munen strävar efter att skapa överblick och att löpande utveckla systemet. 
I Solna till exempel innehåller internkontrollplanen en risk- och väsentlig-
hetsanalys som indikerar områden där det kan finnas behov av stickprov och 
särskilda insatser. 

Erfarenheterna från Nacka är att när kundvalssystemen infördes fanns en 
överdriven fokusering på kundens val. Det fanns en förväntan att kunderna 
och deras val skulle säkerställa att allt fungerade och att svaga prestationer 
skulle märkas genom att brukarna väljer en annan leverantör. Erfarenheter-
na visar emellertid att det inte räcker med att brukarna själva ska göra dessa 
val. Inledningsvis förstod man inte hur avgörande det är att ha ett gediget och 
starkt kvalitetsuppföljningssystem. ”Det var naivt i början” och ”systemen var 
sådär” men successivt har detta utvecklats och förfinats. För kommunen är det 
idag helt avgörande att det finns ett väl utbyggt och fungerande uppföljnings-
system så man vet vad som händer i verksamheterna. Slutsatsen är att även 
om det finns tydliga strukturer och fungerande system så är det fortfarande 
arbetskrävande att driva uppföljning på ett meningsfullt sätt. 

Det gäller att välja ambitionsnivå
Flera kommuner vittnar om att det inledningsvis har ”gällt att få ett upp-
följningssystem på plats” så man ”har någonting.” Därefter handlar det om 
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att förfina och utveckla så att systemet blir mer precist och mäter det som 
är betydelsefullt, något som kräver att resurser avsätts till dessa aktiviteter. 
Flera intervjupersoner menar att ”vi kan inte göra allt vi vill, för det har vi 
inte resurser till”, så det måste ske en prioritering. Det behöver finnas en sta-
dig baskapacitet som klarar en grundläggande och löpande uppföljning av 
verksamheterna. När det ska sparas är det lockande att ta bort administrativa 
resurser för till exempel uppföljning. Motsatt lockelse uppstår att tillsätta 
uppföljningskapacitet när det rapporteras om ”skandaler” och problem i om-
sorgen. Flera intervjupersoner nämner att det gäller att hitta en långsiktig 
balans i vilka insatser som ska göras och de resurser som avsätts. Det gäller 
att hitta ”en rimlig nivå” för uppföljningsambitionerna. 

Därutöver behöver det också finnas kapacitet för särskilda uppföljnings-
insatser kring enskilda teman och/eller metoder, allt beroende på status i 
verksamheterna. Det är alltid möjligt att göra mer av denna sorts insatser vil-
ket kan bli resurskrävande. Därför är det nödvändigt att löpande analysera 
situationen och prioritera så att det totalt sett finns både bredd och djup i de 
insatser som görs, och att det sammantaget blir en god bild av verksamheter-
nas prestationer. Även om det finns enskilda önskemål om både anpassningar 
av organisatoriskt struktur och om ytterligare någon personalresurs, så är de 
intervjuade i stort nöjda med den uppföljningskapacitet som finns idag. ”Vi 
har inte för lite resurser för att säkerställa att kvaliteten är ok” och ”vi har 
tillräckliga resurser för att veta vad som händer”. Det svåra är att säkerställa 
att det finns tillräcklig bredd i data och analysförmåga att arbeta framåt för 
att förnya verksamheterna. 

Behovet av administrativ uppföljning större än förväntat
Mycket av de tidigare kommunala strukturerna är uppbyggda kring enskilda 
upphandlingar och uppföljning av ett definierat kontrakt. Införandet av LOV 
skapar andra förutsättningar och en betydligt mer kontinuerlig avtalsrela-
tion där volymer och innehåll kan variera mer. Det är brukarna som väljer 
och kommunens uppgift är att säkra systemet vilket kräver en kontinuerlig 
dialog på ett annat sätt än styrning av en traditionell entreprenad. 

I Västerås anser man sig behöva mer ekonomisk uppföljning för att verk-
ligen veta vad som sker. Idag är det 3 000 kunder och cirka 70 000 timmar 
i månaden som kommunen ansvarar för. Förutom kvalitet och utförande är 
det rimligt att också säkerställa att alla ekonomiska underlag är i ordning. Det 
måste finnas acceptabel säkerhet i att alla insatser utförts och att volymer och 
pengar är rimliga. För närvarande är det en person som arbetar halvtid med 
detta vilket anses vara ”klart för lite”. Nämnden har därför beslutat om ett 
särskilt projekt under 1,5 år med uppgift att göra kontroller och uppföljningar 
av den utförda hemtjänsten. 

Kapitel 4. Erfarenheter av att arbeta med uppföljning?
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Det är lätt att underskatta behovet av kontroller och ekonomisk uppfölj-
ning. Omsorgsverksamheterna använder mycket stora resurser och det krävs 
att kommunerna löpande följer upp och utvärderar. Många kommuner har 
gått från att tillämpa anslagsbudgetering till att införa resursfördelningsmo-
deller av olika slag. En konsekvens av detta är att kommunerna har tappat 
kunskap om hur resurser används i produktionen, och främst personalresur-
serna. På sikt behöver huvudmännen veta bättre hur utförarna använder per-
sonalresurserna, för att följa upp vad som erhålls för de pengar som satsas. 
Det är viktigt att koppla ihop systemen så att till exempel öppna jämförelser 
och alla nya register kopplas till resursåtgång, ”så vi vet vad vi gör och vad vi 
får”. Det finns ett stort arbete framöver i att tänka mer i prestationstermer 
inom äldreomsorgen och att skaffa indikatorer som stödjer detta. 

Erfarenheter från landstingen
Anpassade system – mäta rätt saker
Från alla intervjuade landsting poängteras vikten av att det finns goda system 
som grund för den uppföljning som sker. Det anses avgörande att löpande 
kunna registrera och dokumentera vad som sker så att det är möjligt att följa 
upp och avgöra om landstinget fått levererat vad som köpts och avtalats om. 
Det har visat sig vara en krävande process att utveckla och bygga upp dessa 
system där många olika sorters data kommer från många olika håll. Dessut-
om finns det önskemål om att koppla ihop detta med ekonomi och avtalsupp-
följning, vilket gör det komplext. Efter ett antal års systematiskt arbete anser 
man sig nu i Stockholms läns landsting ha skapat en struktur som fungerar. 
Landstinget har cirka 2 500 avtal som ska följas upp vilket ställer krav på upp-
följningssystemet. Via löpande registreringar kan landstinget göra uppfölj-
ningar gentemot vad som överenskommits. Finns indikationer på att något 
inte stämmer kan särskilda åtgärder vidtas i form av besök, ”revisioner” eller 
på annat sätt. 

När vårdval införts i primärvården har detta fått landstingen att lägga stor 
kraft på att få det praktiska på plats. Samtliga landsting som intervjuats pekar 
på behovet av att skapa en administrativ bas för umgänget med alla utförare. 
Det måste finnas en grundläggande ordning och reda kring aktiviteter och er-
sättningar innan det går att försöka utveckla verksamheten. Förutsättning-
arna för att introducera vårdvalet var olika i landstingen beroende på hur 
organisation och styrning varit utformat tidigare. Gemensamt för alla lands-
tingen är emellertid att det anses mycket svårt att göra väl avvägda uppfölj-
ningar som fokuserar på relevanta områden på ett korrekt sätt. 

”Att göra vettig uppföljning inom primärvården är svårt och man måste ha 
respekt för uppgiften. Annars kan det gå fel. […] Vi mäter väldigt mycket – för 
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att vi kan mäta det – utan att riktigt veta vad det står för.” 
Huvudmannen vet vad som utförts och kan värdera det i kvantitativa ter-

mer, men det är svårt att veta något om kvaliteten. En notering är att det äg-
nas oproportionellt mycket tid åt att utforma avtalen medan det ägnas för 
lite uppmärksamhet åt uppföljningsaktiviteter. Totalt sett är det ingen större 
poäng att beställa med stor precision och noggrannhet om det inte finns me-
toder för att ta reda på vad som levereras. 

Det handlar om att skapa en dialog mellan beställare och utförare som kan 
komplettera data i systemet. För huvudman och beställare är det viktigt att 
signalera i god tid så det finns tid för utförarna att anpassa sig och ställa om. 
Det är angeläget att det finns en transparens från beställarna så att alla utfö-
rare kan följa vad som händer i systemet, och att det finns möjligheter att föra 
fram synpunkter och erfarenheter. 

Modellen behöver vårdas
Flera intervjuade påpekar också att de fått positiv respons på ambitionen att 
ha ett neutralt förhållningssätt till uppföljning och vikten av att göra villko-
ren likvärdiga för alla utförare. Då har alla chansen och det kan synas om man 
gör ett gott jobb. Verksamhetscheferna inom primärvården, offentliga såväl 
som privata, har signalerat att ”vi vill vara med och bidra” och att delaktighet 
betraktas som positivt. När all information blir transparent och görs enkelt 
tillgänglig för alla som vill skapas förtroende för huvudmannen. När denne 
inte upplevs ha någon dold agenda förbättras förutsättningarna för ett gott 
samarbetsklimat där verksamhetens bästa kan sättas i förgrunden. 

” Vi vill vara med och bidra.”

Att det finns en uppföljning som både fokuserar på detaljerna och det över-
gripande är extra viktigt när det råder fri etableringsrätt. Det är dock svårt att 
hitta bra mått som verkligen beskriver och mäter kvalitet och prestationer. 
Under vårdvalets första år har uppföljningen fokuserats på registrerings-
mått och volymer för att skapa mätbar ordning och reda. ”Det är fortfarande 
mycket pinnjakt så det finns väldigt mycket kvar att göra” Det gäller nu att 
successivt utveckla modellen för att skapa fokus på det som är viktigt. Det har 
påbörjats ett arbete och man kan nu se att det successivt kommer till fler och 
fler ”riktiga resultatmått”. 

” Det är fortfarande mycket pinnjakt så det finns 
väldigt mycket kvar att göra.”

Kapitel 4. Erfarenheter av att arbeta med uppföljning?
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För att säkerställa en god dialog med utförarna är det viktigt att klargöra olika 
roller hos de som följer upp. Att följa upp prestationer hos en enskild aktör är 
inte samma sak som att följa upp hur modellen fungerar totalt sett. Utförare 
ska aldrig behöva dra sig för att söka stöd eller att ta del av de erfarenheter 
som finns samlade hos huvudmannen. Flera landsting berättar om hur det 
försöker renodla dessa båda roller hos olika personer för att undvika intres-
sekonflikter som hindrar dialogen genom att utförare drar sig undan.

Att skapa en kompetent beställare 
Primärvården består av en sammansättning av många olika funktioner. Det 
är kompetens från många olika enheter som ska samordnas inom huvudman-
nen så att det blir en ordnad kontakt med utföraren (vårdcentralen). Det finns 
många olika expertområden som var och en svarar för sin del av hel heten. 

En samlad bedömning i Jönköping indikerade att det var komplext att få 
alla saker på plats för att komma igång med en ny vårdcentral. Till exempel 
tillhandahöll landstinget 52 olika kontaktpersoner för utföraren att kontakta 
i olika ärenden. Ett faktum som gör det svårt för utföraren att svara upp mot 
alla krav på ett samlat sätt. Slutsatsen blev att varje expert måste definiera 
sitt uppdrag tydligt inom respektive område så att det inte blir rollkonflikter. 
Landstingets egna vårdcentraler är organiserade i en separat förvaltning med 
egen styrning och ledning som svarar för att utföra den vård som ligger i upp-
draget. Det krävs emellertid avancerad kompetens för att agera som bestäl-
lare. Även om beställarkansliet kan hålla en viss kapacitet för enbart beställ-
ning och uppföljning är det normala att specialiserad kompetens vid behov 
behöver hämtas in från den egna utförarorganisationen. Konsekvensen blir 
att hela beställarkansliet går in och ur rollen som beställare för att arbeta med 
styrning och uppföljningsfrågor. Processen kring detta behöver göras tydlig 
så att beställarens konkurrensneutralitet aldrig kan ifrågasättas och att upp-
följningen alltid uppfattas som neutral och med patientkvalitet i förgrunden. 

Flera landsting påpekar fördelen med att också uppföljningar görs av ut-
omstående och oberoende granskare. Flera menar att det är betydelsefullt att 
detta görs regelbundet. Erfarenheten är att utomstående aktörer reagerar för 
andra faktorer och använder delvis andra perspektiv på verksamheten. 

” Det behövs andra ögon som ser och utvärderar 
det vi gör.” Samarbete med akademi och andra 
huvudmän är metoder för att stimulera detta. 
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Ersättningssystemen styrande 
Ett centralt önskemål vid utformandet av vårdvalsmodeller har varit att få en 
tydlig koppling mellan ekonomi och det som görs. 

”Nu har vi fått det. Idag är pengarna väldigt viktiga och nästan för viktiga. 
Det har visat sig att utförarna är mycket känsliga för hur vi konstruerar er-
sättningen och anpassar sig omedelbart. Vi är inte vana vid det och som be-
ställare måste vi då vara försiktiga. Man måste tänka sig för innan man agerar 
och ändrar.”

Dessutom ställer ersättningssystemen krav på hur uppföljningen utfor-
mas. Det blir helt avgörande att löpande följa hur aktiviteter och volymer 
utvecklas. Flera landsting har erfarit att förändringar i ersättningssystemet 
inneburit förändringar i antalet diagnoser i populationen. Därför är det cen-
tralt att följa detta noga. 

Något som visat sig skapa stadga kring uppföljningen är att det ekonomiska 
ersättningssystemet har kopplats till journalsystemet. Detta upplevs ha ska-
pat förutsättningar att få reda på vad som händer och ger beställarna en in-
syn i verksamheterna samtidigt som det också framgår vad pengarna används 
till. Bedömningen är att aktörerna sköter detta väl och att det därmed blir en 
fungerande informationskälla. 

Juridikens betydelse
Den stora omfattningen av avtal har också inneburit att Stockholms läns 
landsting sett över de juridiska förutsättningarna i sina avtal. Det är centralt 
att det finns en koppling mellan juridiken och den uppföljning som sker för 
att säkerställa att det är möjligt att vid behov agera och vidta åtgärder. 

Generella erfarenheter 
Helheten betydelsefull
Oberoende av hur långt man anser sig ha kommit i arbetet med att skapa 
strukturer och rutiner kring verksamhetsmässig uppföljning pekar flera er-
farenheter på svårigheten att få till en helhet där olika komponenter stödjer 
varandra och verkar i samma riktning. Inom landstingen är vårdvalet relativt 
nytt. Men även inom kommuner som arbetat länge med att utveckla tydliga 
system och modeller kring uppföljning påtalas denna svårighet. Det anses 
vara en utmaning att skapa fungerande avtal, specificera behov och kvalitet 
samt att designa uppföljningsrutiner som mäter och fångar det som är rele-
vant. En grundläggande svårighet ligger i att utforma varje enskild kompo-
nent så att den är relevant (av betydelse för verksamhetens prestation) och 
följs upp på ett lämpligt sätt (till exempel genom att mäta prestationen och 
inte aktiviteten eller resursåtgången). Ytterligare en svårighet är att se till 
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att olika delar passar ihop och stödjer varandra i en begriplig helhet samt att 
kunna tolka som input och som leder till nya åtgärder. 

Dialogen avgörande 
Ett viktigt syfte med uppföljning är att säkerställa att leveranser håller ac-
ceptabel kvalitet. Huvudmannen måste veta vad som levereras och att man 
erhåller det som överenskommits. Utifrån intervjuerna framstår det emeller-
tid som minst lika viktigt att se uppföljningen som ett instrument för lärande 
och utveckling. 

I alla intervjuer betonas betydelsen av att beställarna betraktar utförarna 
som samarbetsparter och inte som motparter. Huvudmannens uppföljning 
syftar till att lyfta och utveckla både verksamheterna och kvaliteten. Uppfölj-
ningen syftar således både till att identifiera gott beteende samt att visa på 
utvecklingsmöjligheter där det finns potential. Detta görs inte vid ett enskilt 
tillfälle utan handlar om en kontinuerlig dialog. Uppföljningarna måste vara 
sakliga, tydliga och väl strukturerade så de upplevs som meningsfulla. Samti-
digt måste klimatet vara sådant att en utförare vågar fråga och blotta eventu-
ella problem så beställarna kan bistå med att lösa dem. ”En viktig fråga är hur 
vi kommer runt ’vi och dem’, det är helt avgörande på lång sikt”. 

Flera pekar på det gemensamma målet att skapa en långsiktigt bättre verk-
samhet. ”Om vi tror att uppföljningen mest handlar om att jaga svaga utförare 
och syndabockar, då är vi illa ute. Det handlar om långsiktigt utveckling för 
hela verksamheten”. Flera pekar på att det gäller att höja blicken mot det ge-
mensamma långsiktiga målet som handlar om säker och kvalitativ hälso- och 
sjukvård.

” Om vi tror att uppföljningen mest handlar om 
att jaga svaga utförare och syndabockar, då är 
vi illa ute. Det handlar om långsiktigt utveckling 
för hela verksamheten.”

Viktigt att inte bli för duktig och systematisk
I flera av intervjuerna poängteras att det varit en lång och mödosam resa att 
införa stabila system för systematisk uppföljning. Mycket möda läggs på att 
skapa mallar, protokoll och strukturer för hur uppföljningar ska gå till. Hu-
vudmännen skapar ett system för att göra uppföljningar. Mycket av dessa 
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uppföljningar handlar om att säkerställa att utförarna har system för kvali-
tetssäkring, klagomålshantering, registerhantering. Ambitionen har varit att 
skapa ett system som är transparent och förutsägbart för alla aktörer. Några 
av de intervjuade varnar dock för att det kan finnas en risk för att standardi-
seringen kring en uppföljningsmodell blir mer styrande än vad som är hälso-
samt. Årliga besök som är förutsägbara till form och innehåll ger självklart en 
stabilitet men när samma uppföljningsrutin används år efter år tenderar be-
söken att kunna bli självuppfyllande. ”När besöken handlar mer om att fylla i 
protokollen än att förstå verksamheten har det gått lite för långt” och risken 
är stor att väsentliga saker inte uppmärksammas. ”Vi kollar om de har kvar 
samma rutiner som fungerade väl förra året, vilket de sannolikt har. Det vore 
kanske bättre om vi kollade något annat i år.” 

Det är emellertid viktigt att systematiken inte invaggar en falsk säkerhet. 
Att årligen följa upp samma sak förfinar det som ingår i rutinen medan res-
ten faller utanför. Därför är det viktigt att skapa variation och bredd i flera 
avseenden. Allting behöver inte ständigt följas upp utan det går att göra för-
djupningar av olika slag. Det går att göra uppföljning från olika perspektiv, 
utifrån olika sorters data eller med olika metoder. Det är viktigt att ”inte en-
bart titta på en bit. Då är det bättre att göra det [besök] lite mer sällan så det 
går att komplettera med flera andra saker.” Sammantaget får både kommuner 
och landsting en fylligare och kvalitativt bättre bild av verksamheten om upp-
följningen fokuserar på olika saker vid olika tillfällen, sker utifrån olika per-
spektiv och baseras på olika metoder. För att klara detta krävs god beställar-
kompetens så att det finns möjlighet för analys och strategiskt arbete kring 
helheten så att den löpande kvaliteten är acceptabel samtidigt som helheten 
och förmågan i systemet utvecklas. 

” Vi kollar om de har kvar samma rutiner som 
fungerade väl förra året, vilket de sannolikt har. 
Det vore kanske bättre om vi kollade något annat 
i år.” 

Kapitel 4. Erfarenheter av att arbeta med uppföljning?



Erfarenheter av uppföljning 33

Olika system för äldreomsorg 
och primärvård 

Uppföljningen beroende av strukturen

En organisation skapas för att den ska åstadkomma något. Beroende på mål-
sättningarna med verksamheten väljs organisatorisk struktur och formella 
system för styrning. Utgångspunkten är att det gäller att göra val som på bästa 
möjliga sätt stödjer organisationens möjligheter att klara uppdraget. En del i 
ett formellt styrsystem handlar om rutiner och procedurer för uppföljning av 
verksamhetens utfall. 

Uppföljningen är en konsekvens av de styrformer som kommunen eller 
landstinget valt att tillämpa. Sammantaget möjliggör kommunen/lands-
tinget en arena för de olika kategorier av aktörer som man önskar involvera 
i verksamheterna. I grunden är det naturligtvis avgörande hur omfattande 
verksam heten är totalt sett, till exempel i termer av antal brukare, antal tjäns-
ter samt hur många utförande enheter som finns. Därutöver är det också en 
fråga om i vilken utsträckning som externa, icke-offentliga, utförare anlitas 
samt hur samspelet med dessa arrangeras. 

De kommuner och landsting som tidigt hade ambitioner att involvera 
externa producenter i verksamheten är de som lagt mest energi på att sys-
tematisera sina formella system för verksamhetsuppföljning och kvalitets-
utvärdering. Vid införande av konkurrens, genom först lagen om offentlig 
upphandling, LOU, och därefter lagen om valfrihetssystem, LOV, har upp-
följningsfrågan aktualiserats ytterligare. När externa utförare anlitas krävs 
ställningstagande kring hur uppföljningen ska göras, vem den ska avse och 
hur resultaten ska användas och spridas.

Aktörernas förutsättningar att agera avgörs av huvudmannens val av struk-
turer och processer, det vill säga vilka spelregler man bestämt sig för. Totalt 

KAPITEL5
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sett handlar det om att välja förhållningssätt och ”modell” för hur man vill 
organisera sina processer. 

Olika organisatoriska strukturer 

Olika huvudmän har generellt valt olika sätt att organisera verksamheten. En 
gemensam nämnare är dock att i princip alla intervjupersoner explicit skiljer 
mellan två olika roller. Den första rollen avser huvudmannens uppgifter med 
att hantera relationen till medborgarna. Rollen handlar om att säkerställa att 
det finns ett utbud av tjänster som är anpassat till behoven och att svara för 
att dessa håller den kvalitet som behövs. Den andra rollen avser utförandet av 
verksamheten, det vill säga att svara för genomförande och produktion av de 
tjänster som efterfrågas. 

Kommunerna

Nedan presenteras hur de intervjuade kommunerna valt att strukturera om-
rådena särskilt boende inom äldreomsorgen samt hemtjänst. 

tabell 1. Kommunala strukturer.

Äldreboende/särskilt boende Hemtjänst

Enbart 
 kommunala

LOU LOV Enbart 
 kommunala

LOU LOV

Huddinge Linköping Nacka Göteborg Gävle Huddinge
Lund Solna Lund Nacka
Knivsta Stockholm Östersund Kungsbacka
Kungsbacka Knivsta
Gävle Linköping
Göteborg Simrishamn
Simrishamn Solna
Umeå Stockholm
Uppsala Umeå
Västerås Uppsala
Östersund Västerås

Kommunerna har gjort olika val inom äldreomsorgen. Dessa avgör hur man 
valt att utforma sin uppföljning. Utifrån det empiriska materialet har fyra 
olika typfall kunnat utkristalliseras. Dessa beskriver fyra olika positioner för 
uppföljning och nedan beskrivs vad som karakteriserar respektive situation. 
Det är emellertid viktigt att notera att de faktorer som presenteras inte är dis-
tinkt olika (det vill säga en kommun faller inte nödvändigtvis i den ena eller 
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den andra kategorin) utan det är fråga om en glidande skala. I tabellen nedan 
placeras också de studerade kommunerna in i respektive typfall. Det bör no-
teras att denna indelning är gjord för att läsaren ska få en översikt över hu-
vuddragen i respektive kommun. Det kan således finnas stor variation mellan 
kommunerna i varje kategori, såväl som att en enskild kommun kan avvika på 
någon punkt från det generella i kategorin. 

tabell 2. Olika typfall inom kommunerna.

Typfall 1 Typfall 2 Typfall 3 Typfall 4

En förvaltning 
– merparten av 
produktionen i kom-
munal regi.

En förvaltning – 
tydligt olika enheter. 
Varierande grad av 
produktion i privat 
regi.

Beställning och 
utförande i olika 
förvaltningar  
(längre erfarenhet).

Stadsdels-orga-
nisation – olika 
förvaltningar lokalt. 
Graden av sam-
ordning avgörande. 

Vanligen en nämnd 
och en förvaltning 
som både styr och 
följer upp.

Vanligen en nämnd 
och en förvaltning 
som både styr och 
följer upp men från 
olika organisatoriska 
enheter.

Olika nämnder och 
olika förvaltningar 
(eller organisatoriska 
enheter).

Lokalt beslutsfattade 
kring innehåll och 
utförande.

Merparten av äldre-
omsorgen utförs i 
kommunal regi.

Viss separat kapa-
citet för ”revisioner” 
och uppföljning.

Större andel privata 
utförare. 

Olika behov av 
 centrala funktioner 
och samordning.

Operativa personer 
(t ex MAS, MAR) 
med varierande 
mängd stöd från 
annan uppföljnings-
kapacitet (control-
lers, strateger).

Merparten av äldre-
omsorgen utförs i 
kommunal regi.
Operativa resurser 
(MAS, MAR) samt 
viss revisionskapa-
citet.

Separat kapacitet 
för revisioner och 
uppföljning.

Stor variation i grad 
av externa utförare. 

Avtal med externa 
utförare – ej över-
enskommelse med 
interna utförare.

Avtal med externa 
utförare – påbörjat 
arbete med över-
enskommelser med 
interna utförare.

Alla utförare har 
samma beskrivning 
(avtal, överens-
kommelse) som 
underlag.

Varierande kapacitet 
för revisioner och 
uppföljning.

Alla ska i  princip 
följas upp på 
samma sätt men i 
praktiken blir det 
 proportionellt mer 
fokus på de externa.

Alla utförare följs 
upp på samma 
sätt, oberoende av 
regiform.

Varierade grad av 
standardisering av 
avtal och underlag. 

Längre (mer än 5 år) 
erfarenhet av system 
för systematisk 
uppföljning.
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I typfall 1 driver kommunerna merparten av produktionen i kommunal 
regi och uppföljningen är utformad utifrån detta då rutinerna delvis är an-
norlunda för privata utförare. Kommunens uppföljning är byggd utifrån att 
kommunen har en egen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) anställd. 
I några fall har kommunen också personer anställda som till exempel MAR 
(medicinskt ansvarig rehabiliterare) eller SAS (socialt ansvarig samordnare). 
Till detta finns också annan kapacitet kopplad i form av kvalitetsstrateger och 
verksamhetscontroller.

Utgångspunkten för verksamhetsuppföljningen är vanligen att kommunen 
har en kvalitetsplan eller en kvalitetspolicy med prioriterade områden och 
att dessa ska gälla för alla utförare i kommunen. Funktioner som till exempel 
MAS arbetar med samma kriterier och protokoll gentemot alla utförare vad 
gäller aktiviteter och kvalitet i verksamheten. Gentemot privata utförare görs 
också avtalsuppföljning kring till exempel aktiviteter och ekonomi för att sä-
kerställa att parterna har fullgjort de åtaganden som överenskommits. Hos 
de kommunala utförarna finns inte motsvarande underlag i form av politiskt 
fastställda uppdrag för utförarens åtagande. Det finns ingen kontraktsstyr-
ning utan nämnden styr sin produktion på traditionellt sätt genom till ex-
empel målstyrning. Motsvarigheten till avtalsuppföljning sker då inom den 
kommunala linjeorganisationen. 

I typfall 2 har kommunerna en högre andel privata utförare i verksam heten 
och man har arbetat med olika typer av beställar-/utförarkoncept, i vissa fall 
under längre tid. Uppföljningen sker från en särskild beställarenhet som är 
avskild från den egna utförarorganisationen och har att följa alla utförare på 
samma sätt (i princip). Kommunen har en egen MAS (och eventuellt även 
MAR) och dessutom finns också annan kapacitet kopplad i form av kvalitets-
strateger, verksamhetscontroller, som i varierande grad agerar fristående 
från utförarorganisationen. 

Utgångspunkten för verksamhetsuppföljningen tar fasta på kommunens 
kvalitetsarbete som inriktats på att ta fram kvalitetsdeklarationer med mera. 
Den högre andelen av externa utförare har ställt krav på mer explicita och 
formaliserade processer och rutiner i relationen till utförarna. Funktioner 
som till exempel MAS och MAR arbetar med samma kriterier och protokoll 
gentemot alla utförare vad gäller aktiviteter och kvalitet i verksamheten. Det 
finns också avtal (eller i varierande grad fylliga överenskommelser) för att 
följa upp både kommunala och privata utförare. Detta för att säkerställa att 
parterna har fullgjort de åtaganden som överenskommits. 

Kommuner i typfall 3 arbetar med en tydlig beställar- och utförarorganisa-
tion med tydligt separerade organisatoriska enheter. Huvudmannafunktio-
nen (beställarna) har en separat politiskt ledning som definierar mål och stan-
darder för kvalitet i verksamheterna. Utifrån dessa mål och policydokument 
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beslutas sedan om hur uppföljningen ska göras. Inom beställarfunktionen 
finns det destinerade resurser för uppföljning och revisioner av verksamheten. 
De system som idag finns har arbetats fram under lång tid. Beställarfunktio-
nens relation till utförarna regleras i ett avtal (eller i en överenskommelse) vars 
innehåll är samma för alla, oavsett om de är kommunala eller privata. Avtalets 
utformning är en central grund för den uppföljning som görs. Det finns en hög 
andel privata utförare och flera av dessa har varit aktiva under många år. 

Kommuner i typfall 4 har en stadsdelsorganisation där ansvaret för omsor-
gen ligger hos stadsdelarna som väljer vilken omsorg som ska tillhandahål-
las och av vem (regiform). Detta är ett mycket decentraliserat system vilket 
ställer särskilda krav på hur uppföljning kan utformas. En avgörande fråge-
ställning gäller vilka resurser som ska finnas centralt och vilka befogenheter 
dessa ska ha. 

Landstingen

Enligt lag tillämpar alla landsting LOV för primärvården och samtliga av de 
landsting som ingår i studien har både egen regi och privata utförare inom 
primärvården. 

Samtliga landsting har skapat en särskild enhet för vårdvalet inom pri-
märvården. Denna enhet är placerad centralt inom en beställarenhet eller 
en stabsfunktion nära ledningen. Vårdvalsenheten har ansvar för att hantera 
vårdvalsmodellen och vanligen också för att godkänna leverantörer. Däremot 
varierar det i vilken utsträckning som denna enhet också hanterar kontakten 
med de olika utförarna och uppföljningen av avtalen. Utifrån det empiriska 
materialet har två olika typfall kunnat utkristalliseras som beskriver två olika 
sätt att strukturera beställningar och uppföljning. I tabellen nedan framgår 
hur de studerade landstingen valt strategi med avseende på hur uppföljning-
en är organiserad. 

tabell 3. Olika typfall inom landstingen.

Typfall 5 Typfall 6

Vårdvalsenheten ansvarar för både modellen 
och löpande kontakter kring avtalen. 

Vårdvalsenheten svarar för modellen  
och  avtalen.

Jönköping Västra Götalandsregionen
Västernorrland Stockholm
Östergötland

Landstingen i typfall 5 har en särskild enhet på beställarsidan för att hantera 
hela systemet kring vårdvalet. Enheten svarar för utformning och utveckling 
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av modellen samt för att godkänna utförare. Denna enhet är också involverad 
i den löpande uppföljningen av verksamheten såväl som mer punktvisa insat-
ser såsom medicinska revisioner, andra specialgranskningar eller påkallade 
besök. I landstingen i Jönköping, Västernorrland och Östergötland har vård-
valsenheten den direkta kontakten med utförarna kring avtalen. Personerna 
på denna enhet svarar både för uppföljning av avtalen och för uppföljning av 
hur modellen fungerar.

Landstingen i typfall 6 har olika organisatoriska enheter. Det finns en sär-
skild enhet som hanterar vårdvalet och svarar för systemhållning och upp-
följning av hur modellen fungerar utifrån de behov och krav som ställs. Från 
en annan enhet görs uppföljningen av de enskilda verksamheterna och deras 
utfall. I Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen finns det 
särskilda enheter som svarar för att följa upp och utveckla modellen för vård-
val inom primärvården. Den konkreta kontraktsuppföljningen görs emeller-
tid av separata beställarenheter som följer upp innehållet i verksamheten. 

Appendix

Olika organisatoriska modeller för uppföljning

Nedan presenteras kortfattat hur de studerade organisationerna arbetar med 
uppföljning. Framställningen följer de typfall som presenterats tidigare. 

Kommuner typfall 1 – En förvaltning och merparten av  produktionen  
i kommunal regi
Kungsbacka kommun
I Kungsbacka rapporteras formellt till nämnden 4 gånger per år. Under 2012 
har ett system för egenkontroll introducerats där alla enheter löpande rap-
porterar. Detta är framtaget gemensamt av funktionerna MAS, MAR och SAS 
och som också har att se till att alla utförare tillämpar systemet. Hos de tre 
privata boendena (av sammanlagt 10) gör kommunen flera besök årligen. De 
data som entreprenören rapporterat kan då kompletteras med samtal med 
personal, chef och andra funktioner. Det görs också avtalsuppföljning för att 
säkerställa att det som utlovats verkligen levereras. Motsvarande uppfölj-
ning hos de kommunala enheterna är i högre grad baserad på egenkontroll. 
Ambitionen har varit att komplettera uppföljningen med besök vartannat år 
men dit har man inte riktigt nått. I hemtjänsten baseras mycket på egenkon-
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troll kompletterat med stickprovsbesök hos utförare eller brukare. Mer kraft 
läggs här på att följa upp privata utförare. Förvaltningen har nyligen fått ett 
nämnduppdrag att förbättra uppföljningen så att den sker på samma sätt och 
med samma intervaller för såväl externa som interna utförare.

Lunds kommun 
I Lunds kommun är all omsorgsverksamhet samlad i en förvaltning med en 
förvaltningschef. Precis som i Kungsbacka kommun sker en stor andel av 
produktionen i kommunal regi där uppdraget definieras genom styrning 
inom förvaltningen. Externa utförare är upphandlade enligt LOU eller LOV. 
När andelen extern regi ökade valde kommunen att inom förvaltningen in-
rätta en kvalitetsenhet med en chef och fyra kvalitetsstrateger med uppdrag 
att följa upp verksamheten. Det finns en kvalitetsstrateg inom områden som 
till exempel socialtjänst och LSS. Kvalitetsenheten har att ta fram (för beslut 
i nämnden) en plan för systematisk kvalitetsuppföljning och designa hur den 
ska genomföras. Därefter åläggs utförarna att själva rapportera och bistå i ge-
nomförandet av denna. Idag har man bättre kunskap om vilken kvalitet som 
verksamheterna har vilket har ansetts som viktigt. ”Jag är glad att vi gjorde en 
enhet som kan följa detta systematiskt … och att vi gjorde det innan det blev 
stor debatt …”. Kommunens MAS gör den löpande medicinska uppföljningen 
som ankommer på den rollen. I planen för kvalitetsuppföljning definieras 
också grundläggande standarder för att följa upp och dessa ”innefattar det 
mesta” i verksamheten. Därutöver kan det finnas särskilda behov eller teman 
som det behöver fokuseras extra på. Underlagen som tas fram är sedan lik-
värdiga och används på samma sätt för alla utförare. Bland annat preciseras 
att alla utförare ska ha egenkontroll och att kommunen har full insyn i dessa 
system. 

Kommunen har som ambition att avtal med alla externa entreprenörer ska 
följas upp två gånger årligen. Detta görs vanligen genom ett fysiskt möte men 
man kan besluta om annat i planen för kvalitetsuppföljning. Mötet dokumen-
teras i ett protokoll med observationer och åtgärder, som sedan kan följas 
upp. De kommunala utförarna har inga avtal som grund för sin verksamhet 
och därför görs inte heller någon avtalsuppföljning.

Simrishamns kommun
I Simrishamn är all omsorg förlagd till en förvaltning. Alla biståndsbeslut har 
samlats i en handläggarenhet som också svarar för uppföljning, genom till ex-
empel MAS och en kvalitetstjänst. I förvaltningen gör man månadsvis uppfölj-
ning av ekonomi och andra faktorer som utförarna är ålagda att rapportera. 
Alla handläggare har att träffa alla berörda årligen för att se över hjälpbehovet 
och då görs också en uppföljning av hur det fungerar för den enskilde. Intryck 
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från dessa möten sammanställs sedan regelbundet och relateras till de mål 
som kommunfullmäktige och socialnämnd formulerat för verksamheten. 

Därutöver görs verksamhetsuppföljning årligen enligt en fastställd plan. 
Uppföljningen omfattar alla utförare, kommunala såväl som privata, och me-
todiken är samma för alla. Dels används Socialstyrelsens riktlinjer kring kvali-
tetsledningssystem, dels har kommunen kompletterat med en egen checklista. 
Handläggarenheten gör cirka 20 verksamhetsuppföljningar per år. Enheten 
rapporterar om helheten till nämnden två gånger per år. Det har också disku-
terats att göra en större samlad sammanställning över alla utvärderingar men 
ännu har man inte nått dit givet de resurser som finns tillgängliga. 

Umeå kommun
I Umeå finns det en ”socialtjänstens stab” som bland annat har uppföljning 
som huvudprocess och som svarar för löpande uppföljning. Enheten innehål-
ler funktioner som kvalitetscontroller, MAS och SAS. Den löpande uppfölj-
ningen tar sin utgångspunkt i en enkät som årligen går ut till alla socialtjäns-
tens utförare, externa och interna. Enkäten inne håller ett 25-tal frågor som 
fokuserar på uppföljning av utförarens systematiska kvalitetsarbete till ex-
empel Lex Sara-rutiner samt hantering av synpunkter och klagomål. Resul-
taten sammanställs och presenteras per verksamhetsområde och per enhet. 
Sammanställningen syftar till att jämföra kommunala och privata enheter. 
Utifrån det totala materialet väljs årligen 8–10 enheter ut, både kommunala 
och privata, för närmare uppföljning (utifrån ambitionen att alla ska besökas 
åtminstone vartannat år). Detta innebär att två personer från staben besö-
ker enheten för att tala med chefer och personal. Dessutom används det in-
samlade enkätmaterialet för att identifiera särskilda teman eller områden att 
fokusera på i uppföljningen, till exempel vid besöken. Utöver de reguljära be-
söken initieras ytterligare ett antal besök utifrån andra kriterier som till ex-
empel inkomna synpunkter eller särskilda teman. Lex Sarah-rapporter leder 
också ofta till fördjupad uppföljning. Vidare görs även brukarundersökningar 
i form av enkäter.

Utförarna rapporterar in sina resultat avseende årligt politiskt fastställda 
resultatmått för kvalitet. I dagsläget rapporterar egenregin in dessa mått 
varje tertial och de privata utförarna årligen. Från och med 2013 ska resultat-
måtten rapporteras in vid samma tidpunkt oavsett utförare.

Kommuner typfall 2 – En förvaltning men tydligt olika enheter. 
 Varierande grad av produktion i privat regi
Gävle kommun
I Gävle definierar omvårdnadsnämnden mål som utgör utgångspunkt för all 
uppföljning. Kommunens uppdragsenhet tecknar avtal med externa utförare 
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och sköter därefter de löpande kontakterna. Kommunen kräver att utförarna 
har egna system som uppfyller kraven i SOFS 2011:9. Kommunen har en egen 
MAS som även följer upp nyckeltal för hälso- och sjukvårdslagen, HSL, via en 
årlig enkät (incidenter, medicinska frågor). 

Varje år eller vid behov genomförs besök hos alla externa utförare enligt en 
systematisk modell. Denna utgår från en kvalitetsdeklaration, gällande avtal 
och nyckeltal som tagits fram av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Uppfölj-
ning görs såväl hos externa som interna utförare. Hos de interna utförarna 
genomförs kvalitetsrevisioner och platsbesök vid behov. Om det identifieras 
brister initieras en åtgärdsplan och/eller en kvalitetsrevision. En kvalitetsre-
vision medför en fördjupad uppföljning med intervjuer, granskning, obser-
vationer samt genomgång av doku mentation. Återrapportering sker till utfö-
rare och Omvårdnadsnämnd. 

Östersunds kommun
I samband med att Östersunds kommun önskade involvera fler och mindre 
aktörer valde man att satsa på att tydligt definiera vad man önskade köpa och 
vilken kvalitet som skall tillhandahållas. I upphandlingen definierades kvali-
teten i form av ett antal kvalitetskriterier (som skall-krav) och sedan valdes 
anbud utifrån lägsta pris. Detta krävde att den efterfrågade kvaliteten inte 
bara kunde beskrivas tydligt utan dessutom vara möjlig att mäta och följa upp. 
Detta blev starten på ett omfattande arbete med att definiera kvalitetsindi-
kationer. Arbetet har resulterat i ett underlag som används vid upphandling. 
Dessutom ingår dessa kvalitetsindikatorer i alla avtal, samma för kommunala 
och privata, som grund för uppföljningen. Nämnden tar fram en årlig plan för 
vilka enheter som ska granskas det kommande året utifrån en övergripande 
ambition att alla ska granskas åtminstone vartannat år. Dessutom definierar 
nämnden också eventuella särskilda teman som ska följas upp särskilt utifrån 
en bedömning av de indikationer som finns, till exempel risk. Detta kan  göras 
både vid besök och vid till exempel särskild rapportering. Vid besöken kom-
mer vanligen två personer från beställarenheten. Kommunen har egen MAS, 
MAR samt två personer med ansvar för SOL och LSS. Vid besöken används 
en fördefinierad lista (kvalitetskraven) som systematiskt checkas av genom 
samtal, intervjuer (ledningen, personal, brukare), dokumentstudier, regis-
terkontroller med mera. Genomgången protokollförs och bedöms utifrån ett 
poängsystem som styr åtgärder och eventuella sanktioner som till exempel 
avdrag på ersättningen (enbart för de privata). Utförarna är ålagda att ha lag-
stadgade system för kvalitetsledning samt ytterligare några komponenter för 
att hantera de situationer som uppkommer. Granskningsproto kollen diarie-
förs och diskuteras med utföraren. 
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Huddinge kommun
I Huddinge kommun finns det inom omsorgen ett beställarkansli skilt från 
utförardelarna. Inom hemtjänsten tillämpas LOV och kommunen har lagt 
mycket kraft på förfarandet vid godkännandet sedan systemet infördes 
2009. Vid varje godkännande görs en noggrann utvärdering av om leveran-
tören ”har förutsättningar att klara detta”. Fysiska förutsättningar såväl som 
medicinska och administrativa rutiner måste finnas och detta kontrolleras 
på plats. Allt som lagen kräver samt kommunens egna villkor måste vara 
uppfyllda innan man får börja. Ambitionen är att godkännandet ska vara 
grundligt genomförd och att de som klarar sig ska ha förutsättningar att klara 
verksamheten. Under 2011 behandlades till exempel 22 ansökningar om god-
kännande varav 4 godkändes. Övriga kunde välja att utveckla sitt koncept yt-
terligare och ansöka igen.

För den löpande uppföljningen finns en uppföljningsenhet (ett fåtal per-
soner). Inom denna finns bland annat kommunens äldreomsorgsinspektörer 
(en för hemtjänst och sedan 2011 även en för särskilt boende) som svarar för 
att utforma och genomföra uppföljning och kontroll. Sex till åtta månader ef-
ter godkännandet görs uppdragsuppföljning genom besök hos varje utförare. 
Flera personer är inblandade i dessa såsom äldreomsorgsinspektör, kontakt-
personen för avtalet, ekonom och MAS. Principen är att gå igenom avtalet och 
alla delar i godkännandet för att säkerställa att allt är på plats och fungerar. 
Vid dessa besök upprättas protokoll (inklusive överenskommelse om even-
tuella åtgärder, tidpunkter med mera). Den kvalitetsmässiga uppföljningen 
sker på samma sätt gentemot alla utförare för att säkerställa att utförandet 
sker på ett lämpligt och säkert sätt. Tanken är att det ska göras uppföljnings-
besök på alla enheter vart tredje år. Personal från kommunens ekonomienhet 
följer också regelbundet upp ekonomin i de externa avtalen. De kommunala 
utförarna saknar ett uttalat avtal som underlag varför ingen sådan uppfölj-
ning görs, utan den kommunala utförarens chefer förväntas  följa det ekono-
miska utfallet. För närvarande arbetar man på att införa kraven i avtalen även 
gentemot den kommunala utföraren för att skapa jämförbarhet. 

Knivsta kommun
I Knivsta kommun sker uppföljningen från en central enhet där det finns 
verksamhetscontroller som ansvarar för olika verksamhetsområden. Pro-
duktionen finns i en annan organisatoriskt del (som har en annan chef ). 

Uppföljningen sker enligt en av socialnämnden fastlagd uppföljningsplan. 
I planen ingår vilka verksamheter som ska följas upp, med vilken periodici-
tet och när eventuellt fördjupade uppföljningar ska ske inom verksamheten. 
De årliga och fördjupade uppföljningarna leds vanligen av en verksamhets-
controller i samverkan med MAS. Uppföljning sker enligt två olika standar-



Erfarenheter av uppföljning 43

diserade rutiner, förenklad uppföljning och fördjupad uppföljning. Förenklad 
uppföljning består av att kommunen samlar in information från utförarna 
som verksamhetsberättelse, avvikelserapporter samt synpunkter och klago-
mål. Därtill genomförs en årlig redovisning av kvalitet genom en enkät som 
verksamheterna fyller i. Utförarna ska dessutom  löpande följa kundinflytande 
och kunduppföljningar. Årligen har de att redovisa hur de mäter och vad resul-
taten visar. Kontinuerligt sker dessutom fördjupade uppföljningar av kvalitet 
genom besök (enligt särskilt plan) i verksamheten. Den årliga uppföljningen 
initieras och sammanställs av kommunens verksamhetscontroller. 

Vart tredje år görs en fördjupad uppföljning. Vid fördjupad uppföljning 
ska besök göras i verksamheten. Intervjuer ska genomföras med ledning 
och delar av personalgruppen. Erfarenheter ska även tas tillvara från hand-
läggare inom socialtjänsten. Dessutom ska synpunkter inhämtas på lämpligt 
sätt från brukare och eventuellt från närstående. Vid behov ska samråd ske 
med brukarföreträdare inom handikappråd, pensionärsråd och särskilda re-
ferensgrupper. Den fördjupade uppföljningen ska av verksamhetscontroller 
sammanställas i en rapport och rapporteras till nämnd som beslutsärende. 

Kommuner typfall 3 – Beställning och utförande i olika förvaltningar
Linköpings kommun
I Linköping hanteras alla utförare enhetligt på samma sätt. Omsorgskontoret 
(beställaren) agerar genom LOV eller LOU och inför varje nytt avtal sker en 
ny konkurrensutsättning. Egen regi får inga volymer fritt utan behöver vinna 
alla kontrakt i öppen konkurrens. Alla utförare, oavsett regiform, har ett ”av-
tal” med kommunens beställare och detta utgör även grund för uppföljning-
en, som beställaren ansvarar för. 

I varje nämnd utses två politiska internkontrollanter som har att initiera 
att det upprättas en internkontrollplan för det kommande året. I denna plan 
ska anges särskilda teman eller särskilda områden som anses angelägna att 
följa upp det kommande året. Vanligen initieras då aktiviteter som sam-
lar data från alla enheter avseende särskilda faktorer eller företeelser som 
till exempel näringsintag, utevistelse. Omsorgskontoret tar årligen fram en 
kvalitetsuppföljningsplan som anger hur uppföljningen ska ske det kom-
mande året. Dels anges vilka aktiviteter som ska initieras och på vilket sätt, 
dels anges till exempel särskilda teman eller faktorer som ska fokuseras på. 
Beställarna använder flera olika metoder i sin uppföljning. En sådan  gäller 
dokumentation och rapportering. Enligt avtal ska utförarna lämna  löpande 
rapportering från verksamheten. Dels finns det saker som ska rapporteras 
löpande enligt avtalen, dels kan kvalitetsuppföljningsplanen ange särskilda 
områden där rapportering ska ske. 

Kommunen har egen MAS som svarar för relationen med utförarna i form 
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av medicinsk uppföljning och utveckling. Dessutom görs besök i form av att 
politiska internkontrollanter och minst en tjänsteman besöker flera enhe-
ter per termin för att prata med personal, brukare och anhöriga. Dessa besök 
dokumenteras genom minnesanteckningar som sammanställs och presen-
teras i nämnden. För varje enhet (boende med mera) har brukare också en 
angiven kontaktpolitiker som presenteras med bild och kontaktuppgifter på 
en anslagstavla. Denna person är ansvarig för att två gånger per termin hålla 
enhetsråd där brukare, personal med flera bjuds in för att diskutera verksam-
heten. Kommunen kräver i sina avtal att utföraren medverkar i dessa råd som 
ett sätt att skapa en dialog och utveckla verksamheten. Parterna väljer själva 
hur dessa råd ska dokumenteras. Om ansvarig politiker känner behov av att 
rapportera till nämnden finns möjligheten genom en färdig rutin. 

Nacka kommun
Nacka kommun var en av de första i landet med att införa kundvalsmodeller 
inom olika serviceområden. Kommunen har en tydlig organisatoriskt upp-
delning mellan beställare och utförare. Beställarna svarar för systemhållning 
och ansvarar för att avtal och system fungerar. Principen är att allt som kan 
ska organiseras i termer av kundval. Alla utförare ska hanteras och behandlas 
på samma sätt oavsett om de är privata eller kommunala. Inom kommunens 
beställarenhet finns en enhet för planering och utveckling. Inom denna finns 
det 2–3 personer som arbetar med uppföljning inom äldreomsorgen. Basen 
i uppföljningen är det godkännande som givits inledningsvis. Utförarna för-
binder sig att regelbundet rapportera och skicka in uppgifter till kommunen. 
Statistik, års- och verksamhetsberättelser med mera ska enligt avtalet skick-
as in och rapporteras. Dessutom finns tydligt stipulerat att alla incidenter ska 
rapporteras till huvudmannen kommunen. 

Kommunen har egen MAS och MAR som kan svara för medicinsk uppfölj-
ning och relation med utförarna. Kommunen har också ställt krav på att ut-
föraren ska ha ett fungerande lednings- och kvalitetssystem från vilket också 
rapporter ska genereras till kommunen regelbundet. Förutom att hålla ihop 
och följa den information som rapporteras in till kommunen har de också att 
göra besök hos utförarna. Ambitionen är att besöka alla utförare årligen för 
att gå igenom avtal, godkännande och vad som händer i verksamheten. Besö-
ken dokumenteras och nödvändiga åtgärder med mera tidsätts och protokoll-
förs. Vid behov bokas också nytt uppföljningsmöte. Historiskt har kommu-
nen uteslutande arbetat med anmälda besök men nu införs successivt även 
oanmälda besök. I de fall som överenskomna åtgärder inte verkställs vidtas 
åtgärder och det har hänt i flera fall att företag har förlorat sitt godkännande.
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Solna stad
I Solna finns det inom omsorgsförvaltningen en särskild stab som ansvarar 
för upphandling och uppföljning. Allt finns samlat i en förvaltning där för-
valtningschefen ansvarar för både upphandling/uppföljning såväl som sta-
dens egna utförarresurser. Det råder dock en tydlig åtskillnad mellan de som 
arbetar med beställning och uppföljning i förhållande till de som arbetar 
med utförandet. Man inledde arbetet med ett strukturerat förhållningssätt 
till uppföljning år 2002 och har därefter arbetat successivt med att förfina 
systemet för att kunna agera enhetligt oberoende av vem som utför verk-
samheten. Nämnden antar årligen en plan för konkurrensutsättning och ger 
förvaltningen i uppdrag att upphandla enligt LOV eller LOU. Generellt har 
man bestämt att inte prisupphandla utan endast handla upp med kvalitet och 
mervärden som utvärderingsgrund. Inför att förvaltningen ska upprätta ett 
förfrågningsunderlag skapas en ”specialgrupp” som involverar många olika 
parter (till exempel brukarorganisationer) för att beskriva och definiera vad 
som är kvalitet och mervärden. Gruppen har sedan att både värdera inkom-
na anbud och att utforma instruktioner och innehåll kring uppföljningen av 
verksamheten. 

Kommunens kvalitetsgranskare följer upp kommunens utförare och det 
finns en etablerad metod för hur detta ska göras med tillhörande strukturer, 
formulär och dokument. I metoden finns etablerat vilka aktiviteter som ska 
ske vid olika tidpunkter. I samband med upphandling/godkännande av en ny 
utförare görs alla nödvändiga kontroller. Därefter görs olika uppföljningar. 
Efter ett års verksamhet görs den första formella avtalsuppföljningen genom 
att kommunens kvalitetsgranskare besöker utföraren. Vid besöket intervjuas 
ledning, personal, brukare och anhöriga om villkoren och hur det fungerar. I 
hemtjänsten handlar det dessutom om att följa med till brukarna och gå bred-
vid. Resultatet sammanställs i ett protokoll som kan innehålla ”förbättrings-
områden” som senare ska utmynna i den handlingsplan som ska gälla för att 
åstadkomma kvalitetsutveckling. Utföraren tar fram handlingsplanen för 
vilka aktiviteter som är nödvändiga för att nå förbättring. Innan handlings-
planen tas i bruk ska den godkännas och redovisas för kvalitetsgranskaren. 
År två görs en mindre grundlig uppföljning. Utgångspunkten är att fokusera 
särskilt på sådant som kom upp förra året (förbättringsområdena). De struk-
turer som fanns förra året antas vara på plats och istället läggs mer fokus på 
det innehåll som dessa genererar. Efter tre år görs en ny grundläggande upp-
följning av system och rutiner.

Uppsala kommun
Uppsala kommun har en organisation som är strikt uppdelad i beställare och 
utförare. Inom vård och omsorgsområdet är ambitionen att allt som går ska 
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konkurrensutsättas eller göras till föremål för utmanarrätt. Kommunens po-
licy är att alla utförare ska behandlas lika och neutralt, oavsett om de är kom-
munala eller privata. Vad gäller styrning och uppföljning så baseras denna på 
några centrala dokument från nämnderna. Först finns en uppdragsplan som 
kompletteras med en konkurrensplan (upphandling). Utifrån dessa görs en 
uppföljningsplan som indikerar vilka teman och aktiviteter som ska vara i 
fokus för uppföljningen. Beställarna har en enhet med uppdragsstrateger 
som svarar för avtalsuppföljningen. Generellt skiljer man mellan planerad 
uppföljning (i vilken ofta politiker deltar), händelsestyrd uppföljning samt 
oannonserade besök (cirka 20 procent av besöken). Upphandlingarna har 
baserats på kvalitet och i underlagen specificeras ett 50-tal kvalitetsparame-
trar som gås igenom och kontrolleras vid uppföljningsbesöken. Levererar ut-
föraren vad som utlovats och fungerar verksamheten?  Uppdragsstrategerna 
gör cirka 100 sådana uppföljningar per år, varav 20 är händelsestyrda och/
eller oanmälda. Utförare som är nya i systemet erhåller alltid lite extra upp-
märksamhet i början. Därutöver gör kommunens myndighetsorganisation 
uppföljning för enskilda individer, något som ibland också samordnas med 
uppföljning av avtal. 

Den kommersiella delen av avtalen följs upp av ekonomienheten hos be-
ställarna avseende vad som händer ekonomiskt i avtalen. Att följa utveckling 
och volymer är centralt för att anpassa och utveckla ersättningssystemen 
 efter hur aktörerna beter sig. 

Västerås stad
I Västerås stad är beställarfunktionen inom omsorgsområdet samlad i de 
sociala nämndernas stab som har att handla upp och se till att rätt service 
erbjuds. Inom staben finns en enhet som svarar för upphandling, avtalsskri-
vande och uppföljning av utfallet i verksamheterna. Idag är det cirka åtta per-
soner som arbetar med avtalsuppföljning. Generellt har kommunen en hög 
andel privata utförare och till exempel är mer än hälften av hemtjänsten i 
privat regi. Nämnden har beslutat om en plan för vad som ska upphandlas 
under mandatperioden och i samband med denna också tagit fram en plan 
för den generella uppföljningen. Under 2012 har det gjorts en avstämning av 
hur väl nämndens mål har nåtts, vilket resulterat i en plan för särskilda upp-
följningsaktiviteter under den återstående mandattiden. Alla utförare följs 
upp på samma sätt och det görs ingen skillnad på kommunala eller privata 
som har samma avtal som grund för verksamheten. Uppföljning sker enligt 
samma metod och åtgärder med mera ska ske på samma sätt. 

Kommunen kräver att alla utförare ska ha egna system för kvalitetsledning 
och uppföljning. Och dessutom ska de också ha en egen MAS som enligt av-
talet har att rapportera till kommunen. Ifrån beställarna strävar man efter 
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att arbeta med en mångfald av metoder för uppföljning. Till exempel skriver 
biståndshandläggare ute i verksamheterna så kallade ”gnisselrapporter” för 
att beskriva sådant de lägger märke till. Observationer av ”mer strukturell ka-
raktär” lämnas till chefen som för vidare till beställar enheten.

Grundläggande är att kommunen samlar in uppgifter från utförarna som 
enkäter och protokoll samt att det genomförs besök. Historiskt har alla besök 
varit oanmälda men numera görs också besök som delvis är anmälda i förväg, 
till exempel att det ska genomföras besök en särskild vecka. När ett nytt av-
tal slutits görs ett besök hos utföraren en månad efter starten för att stämma 
av och säkerställa att de som arbetar i verksamheten är bekanta med avtalet. 
Efter ett år görs ytterligare ett besök. Vanligen har avtalen option på förläng-
ning och inför en eventuell förlängning gör kommunen en större granskning. 
Finns det saker som behöver åtgärdas är det inte ovanligt att kommunen för-
länger med ett år (och inte två) för att utförandet behöver skärpas. Om det 
kommer in anmälningar/avvikelser under avtalsperioden brukar ytterligare 
besök och uppföljningar göras.

Kommuner typfall 4 – Stadsdelsorganisation och olika  
förvaltningar lokalt.
Stockholms stad
Stockholms stad har en äldreförvaltning som svarar för att samordna stadens 
äldreomsorgsverksamhet samt utforma gemensamma policydokument och 
riktlinjer. Varje stadsdelsnämnd beslutar själv om hur verksamheten ska ut-
formas. Staden har under en längre tid arbetat med att skapa tydliga organi-
satoriska roller kring beställning och utförande. År 2005 togs en gemensam 
modell fram för verksamhetsuppföljning av äldreomsorgen. Modellen är den-
samma för alla regiformer. Inom äldreförvaltningen finns en uppföljningsav-
delning där det för närvarande inrättas en inspektionsenhet för att inspek-
tera, granska och följa upp kvalitet och utveckling inom stadens äldreomsorg 
utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Resultatet, inklusive 
eventuella behov av åtgärder, redovisas till granskad enhet, stadsdelsnämnd 
och äldrenämnd. En annan viktig uppgift är att sprida kunskap och goda ex-
empel. För att skapa enhetlighet har man tagit fram en strategi- och hand-
lingsplan för uppföljning samt en metodbok för hur uppföljningarna kan gö-
ras och hur resultaten kan hanteras. Tanken är att skapa enhetlighet i staden 
så att äldre vet vad de kan få hjälp med (vad som ingår i stadens åtagande) och 
att detta följs upp och bedöms enhetligt. 

Den konkreta verksamhetsuppföljningen görs av stadsdelsförvaltningarna 
genom besök hos alla utförare varje år för att göra intervjuer med ledning, 
personal och brukare/boende. Dessutom studeras rutiner och dokumenta-
tion, allt enligt den gemensamma metoden. Besöken dokumenteras i en given 
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mall som innehåller förbättringsområden och tidssatta åtgärder. Alla besöks-
protokoll rapporteras till respektive stadsdelsnämnd, som har att besluta om 
eventuella åtgärder för verksamheter i kommunal regi och på entreprenad, 
samt till äldreförvaltningen som ansvarar för verksamheter i privat regi och 
som också sammanställer helheten i en rapport till kommunfullmäktige. 
Äldreomsorgsinspektörer har funnits sedan mer än tio år tillbaka. Tidigare 
har dessa valt ut några stadsdelar och där, utifrån socialtjänstlagen, granskat 
alla enheter inom äldreomsorgen. Framöver kommer granskningarna även 
att inkludera hälso- och sjukvårdslagen och inte vara begränsade geografiskt 
samt avse alla regiformer. Enheten arbetar utifrån den granskningsplan som 
beslutats för året. Dessutom gör man även anmälda eller oanmälda besök på 
förekommen anledning. 

Göteborgs stad
I Göteborg tillämpas också en tydligs stadsdelsorganisation där stadsdelarna 
själva beslutar om äldreomsorgens inriktning. Vanligen har stadsdelarna en 
organisation som har ansvar för både att beställa, utföra och att följa upp verk-
samhetens kvalitet och innehåll. Stadsledningskontoret får rapporter från 
stadsdelarna tre gånger per år inför att det ska sammanställas en rapport till 
kommunstyrelsen. Denna rapportering är i hög utsträckning produktions-
orienterad och syftar till att följa upp mål och skrivningar i den centrala bud-
geten. Stadsledningskontoret ställer också särskilda frågor till stadsdelarna 
som då får ta fram underlag och rapportera när det finns särskilda behov. Dä-
remot finns den ingen enhetlig policy för staden kring hur avtal med utförare 
ska utformas eller hur uppföljning ska ske. Varje stadsdel har stort utrymme 
att själva besluta om detta. Uppföljning av externa leverantörer sker vanligen 
i relation till avtalet (avtalsuppföljning) utifrån en checklista (som varierar). 
Interna utförare följs upp genom rapportering i linjen. Inom stadslednings-
kontoret pågår för närvarande ett utredningsarbete kring möjligheterna att 
skapa större enhetlighet kring uppföljning av verksamheterna. 

Landstingen typfall 5 – Beställaren sköter både modellen och avtalen
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Jönköpings län införde LOV inom primärvården den 1 juni 
2010. En stor mängd nya utförare har etablerat sig och idag finns det 52 utfö-
rare varav 31 är landstingets egna. Inom landstingets hälso- och sjukvårdsen-
het finns idag en vårdvalsenhet som svarar för godkännande och uppföljning 
av primärvården. Till denna enhet finns också en arbetsgrupp och andra kom-
petenser kopplade i form av ett verksamhetsteam primärvård. Det är vård-
valsenheten som ansvarar för den så kallade regelboken kring vårdvalet som 
fungerar som ram för alla aktiviteter. I denna specificeras hur parterna ska 
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förhålla sig till varandra generellt, men också hur beställarna agerar i sam-
band med upphandling. Bland annat innehåller den en uppföljningsblankett 
som definierar vad som är ett gott resultat och hur man avser att mäta detta. 

Vårdvalsprocessen startade under 2009 och merparten av leverantörerna 
var godkända utifrån dokumentation och avsiktsförklaringar redan vid års-
skiftet. Under april och maj gjordes verifieringsbesöken där landstinget ville 
säkerställa både fysiska faktorer som till exempel lokaler med mera och kom-
petens i form av personal och kontakter. Under november 2010 (efter 6 må-
nader) gjordes ett första så kallade dialogbesök för att få en bild av hur det 
gick i verksamheten. Ett annat syfte var att introducera den formella uppfölj-
ningsblanketten. Vid besöket träffade man klinikledningen, i termer av verk-
samhetschef och medicinskt ansvarig, som ledde mötet och presenterade re-
sultat utifrån den blankett som tagits fram av vårdvalsenheten. Under mötet 
upprättades också ett protokoll där man dokumenterat de förbättringsområ-
den som identifierats. 

I april 2011 gjordes nästa dialogbesök som följde checklistan. Inför detta 
besök fanns det också mycket förberedda data som tagits fram från till exem-
pel nationella patientenkäten, registreringar i obligatoriska register samt de 
kvalitetsindikatorer som landstinget definierat. Dessutom fanns det under-
lag från utförarens egenkontroll. Utifrån föregående protokoll diskuterades 
vilka åtgärder som vidtagits sedan senast samt data från de nya mätningarna 
som gjorts. Har utföraren klarat av att leverera enligt avtalet eller har det 
uppstått avvikelser? Mötet identifierade också förbättringsförslag till nästa 
gång.  Efter mötet skulle utföraren skicka in sin handlingsplan för de förbätt-
ringsområden som valts ut som mest intressanta. 

Respektive dialogbesök dokumenteras i ett protokoll och därmed får vård-
valsenheten 52 protokoll vid varje dialogbesök. Protokollen visar hur utfö-
raren klarat av att leverera enligt avtal och i vilka fall det uppstått avvikelser. 
Materialet analyseras efter systematiska mönster och enheten kan initiera 
åtgärder eller begära in ytterligare information eller åtgärdsförslag. Årligen 
görs också en sammanställning till nämnden över avvikelser, handlingspla-
ner, resultaten i mätningar (till exempel patientenkät) samt förbättringsom-
råden. Varje månad följs också volymerna upp för att beställaren vill ha kon-
troll på vad som sker ute i vårdenheterna, hur medborgarna väljer och hur 
utförarna agerar. 

Landstinget Västernorrland
I Landstinget Västernorrland har landstingsstyrelsen ett beställarutskott 
som ansvarar för regelboken för Vårdval Västernorrland och andra regelverk 
som styr den prestationsbaserade ersättningen inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård. Till utskottet finns en beställarenhet som svarar för beställ-
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ning av tjänster inom primärvård och tandvård. Inom enheten är det unge fär 
fem personer som arbetar med hälsovalet inom primärvården för att god-
känna och följa upp de olika producerande enheterna. Dokument som för-
frågningsunderlag och hur dessa ska följas upp i verksamheten beslutas av 
fullmäktige inför varje år. Inom primärvården finns en så kallad ”regelbok” 
som reglerar förutsättningar och villkor för alla aktörer inom primärvården 
(vårdvalet). För närvarande finns det 32 enheter inom primärvärden och av 
dessa drivs 21 av landstinget medan 11 drivs av andra aktörer. Rutinerna för 
att anlita och följa upp utförarna är strikt samma, oavsett om det är privata 
eller landstingets egna. 

I samband med ansökan om att komma med som leverantör inom vård-
valet är det beställarenheten som svarar för granskning och godkännande 
uti från regelboken. Det är centralt att leverantören har tillräcklig kapacitet 
för att erbjuda en heltäckande verksamhet. Det handlar om flera olika saker 
som till exempel att det finns tekniska system för journalhantering, att det 
finns kapacitet att arbeta förebyggande och med rehabilitering samt att det 
också finns en ambition att delta i utvecklings- och förändringsarbete. I sam-
band med granskning av en ansökan kompletteras det skriftliga materialet 
med ett besök på plats.

Mycket av den löpande uppföljningen sker genom att beställarenheten 
följer ett antal olika kvalitetsparametrar (till exempel tillgänglighet och 
diabetes vård) i de centrala register som finns genom till exempel landstingets 
gemensamma datorjournalsystem och besöksdatabas. Resultaten från denna 
uppföljning presenteras på den så kallade resultattavlan där alla utförare kan 
se hur de presterat i förhållande till alla andra. En gång per termin genomför 
landstinget också en enkätundersökning kring vilken kompetens som utfö-
rarna haft i verksamheten under en specifik vecka. Det är inte annonserat i 
förväg vilken vecka den genomförs och syftet är att får en bild av hur väl ut-
förarna lever upp till givna löften om kapacitet och bemanning. Utöver detta 
följer beställarenheten också den nationella patientenkäten samt den mät-
ning som görs inom den så kallade Vårdguiden. 

Därutöver görs också uppföljningar av särskilda teman som identifierats 
vara i behov av utveckling eller där det finns indikationer på svagheter. Ett 
tema som följts upp särskilt var hur vårdcentralernas telefonkontakter re-
dovisades, det vill säga om det var vårdinsatser eller administrativa ärenden 
som hanterades. Då detta berättigar till olika sorts ersättning var skillnaden 
betydelsefull. Ett annat exempel är att man nu arbetar med att ta fram ett un-
derlag för att kunna göra en medicinsk revision avseende läkarinsatser inom 
särskilda boenden. Det förekommer även stickprovskontroller där till exem-
pel journalanteckningar jämförs med debiteringar. Vanligen anlitas extern 
kapacitet för att genomföra dessa ”revisioner”.
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Alla enheter har besökts inför att bli godkända som utförare. Därefter 
sker löpande dialog och kontakter med samtliga utförare. Beställarna sam-
lar alla ut förare kvartalsvis för att diskutera hur verksamheten fungerar och 
informerar om eventuella förändringar. Ännu har inget generellt system för 
uppföljningsbesök på enskilda enheter införts. Generella besök har gjorts på 
alla barnavårdscentraler men ännu har man inte hunnit med att besöka alla 
vårdcentraler. Vanligt är istället att besök antingen görs ”på förekommen an-
ledning” eller i samband med att något specifikt tema följs upp. Faktorer som 
är centrala att följa upp är verksamhetens underlag (befolkning), utförarens 
kompetens samt vilka aktiviteter som görs. Alla besök dokumenteras i ett 
protokoll. Generellt noteras att det är ett förhållandevis litet landsting vilket 
gör verksamheterna överskådliga varför beställare och utförare ofta känner 
varandra personligen. 

Landstinget i Östergötland 
I primärvården i Östergötland finns det 42 vårdenheter varav 8 drivs av pri-
vata utförare. Hälso- och sjukvårdsdirektören har en renodlad beställarroll 
och som en del av ledningsstaben finns avtalsgruppen som arbetar med god-
kännanden och uppföljning av primärvården och LOV. 

Varje år gör avtalsgruppen en godkännandeuppföljning av alla utförare. Då 
samlas information in från olika håll för att bedöma kvaliteten på enheterna. 
Det hämtas information från olika register samtidigt som landstinget också 
begär in kompletterande information från enheterna. Denna handlar om 
områden som ålderkategorier, socio-ekonomiska faktorer, kvalitetsfaktorer, 
kvalitetsregister med mera. Detta utgör sedan underlag för ett besök för dis-
kussion med ledningen. Mötet protokollförs och det beslutas om eventuella 
åtgärder och förändringar. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med en 
fördjupad uppföljning, till exempel i form av en medicinsk revision och yt-
terst att avtalet hävs. I avtalen stipuleras att utförarna ska ha system för egen-
kontroll.

”Vårdvalet innebar att vi skärpte upp uppfölj-
ningen och gjorde den mer systematisk.”

Det är avtalsgruppen själv som beslutar om vad uppföljning ska inriktas på 
och vilka aktiviteter som ska genomföras i samband med ”revisionerna”. 
Nämnden kan emellertid beställa utredning kring särskilda teman vid be-
hov, till exempel ”hur har det gått med vårdvalet?”. ”Vårdvalet innebar att 
vi skärpte upp uppföljningen och gjorde den mer systematisk.” Alla enheter 
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följs upp på samma sätt och med samma periodicitet, oavsett regiform.
Ersättningen till utförarna baseras till cirka 80 procent på kapitering, det 

vill säga ålder och kön på listade patienter. Det finns också är rörlig ersätt-
ning som är baserad på vilka insatser vårdcentralen gör, viket skapar behov 
av uppföljning. Avtalsgruppen har stöd av en ekonom med att följa upp fak-
turering, insatser och ekonomsikt utfall. Det uppfattas som svårt att följa upp 
och finna felaktigheter i systemet. Det förekommer också granskningar ”på 
förekommen anledning”, det vill säga när till exempel volymer och diagnoser 
har utvecklats oväntat, för att säkerställa att underlagen är korrekta. 

Att det finns system för synpunkter och klagomål och att de sköts är något 
utförarna är ansvariga för. Utföraren svarar för att följa upp och vidta de åt-
gärder som behövs. Avtalsgruppen följer sedan upp att denna process fung-
erar. Det finns också en Patientnämnd som är landstingets centrala instans för 
patientklagomål. Vid något tillfälle har också avtalsgruppen fått ”medskick” 
inför uppföljningar från landstingets patientnämnd. Till nämnden kommer 
enbart de ärenden då patienterna själva vänder sig dit efter att oftast först ha 
varit i kontakt med den aktuella vårdenheten. Därmed blir det få ärenden per 
vårdcentral. Motsvarande samarbete finns också med sjukvårdsrådgivningen.

Landstingen typfall 6 – Olika aktörer för modellen och avtalen 
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting har en organisatoriskt strikt uppdelning i bestäl-
lare och utförare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att agera 
som beställare för den vård som behövs samt att följa upp vårdens resultat 
och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att se om de vårdgivare som teck-
nar avtal med Stockholms läns landsting verkligen levererar den vård som 
länets invånare behöver. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en strategi för hur upp-
följningsarbetet ska organiseras och gå till. Utifrån denna görs varje år en 
plan över det kommande årets uppföljningsaktiviteter. Uppföljningsmässigt 
görs ingen skillnad mellan offentliga och privata utförare. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (beställarna) har lagt stor kraft på att 
arbeta fram interna stödsystem för att samla in och hantera data från verk-
samheterna samt att göra datan möjlig att bearbeta och analysera. En central 
komponent är ett enhetligt ersättningssystem som kan användas i samband 
med uppföljning. Som stöd för uppföljningsarbetet har landstinget skapat en 
uppföljningsportal med en uppföljningsdatabas för alla utförare. All fakture-
ring sker elektroniskt och varje faktura granskas i förhållande till inrapporte-
rade vårdprocesser. I alla avtal finns en plan för uppföljning och hur den ska 
gå till. I avtalen stipuleras också att varje utförare ska ha en lokal kontroll-
plan för uppföljning av verksamheten. Data från denna rapporteras sedan in i 
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landstinget uppföljningsdatabas. Inför varje nytt avtal sker ett möte med ut-
föraren för att gå igenom den checklista med faktorer som ska följas upp och 
rapporteras vidare. 

Det sker löpande statistiska analyser av materialet i portalen som uppfölj-
ning av fakturering, utbetalningar och vad som levererats. Det handlar om att 
följa upp volymer, ekonomi och eventuella oegentligheter. 

För att underlätta för de egna utförarna har man inom landstinget enats 
om en enhetlig uppföljningsmodell så att enheter har samma krav på sig 
vad gäller datainsamling och rapportering. Att skapa en gemensam uppfölj-
ningsportal som omfattar alla är en viktig förutsättning för att göra det han-
terligt för verksamheterna men ändå ge beställarna information om utfallet 
i verksamheterna. 

I utförarnas ansvar ligger att de ska ha en egenkontroll och en internkon-
trollplan. Varje vårdgivare utarbetar sin egen kontrollplan och vilka aktivite-
ter som ska genomföras för löpande uppföljning. Delar av detta rapporteras 
in i den centrala databasen. Beställarnas uppgift är att genom avtal och besök 
säkerställa att dessa system fungerar och att verksamheten arbetar systema-
tiskt (planerat) med detta. 

Utöver att säkerställa att systemet fungerar gör hälso- sjukvårdsförvalt-
ningen också kvalitetsrevisioner. Under 2011 gjordes 9 större medicinska 
revisioner som till exempel fokuserade på remissflöden och katarakt kirurgi. 
Sammanlagt genomfördes cirka 90 besök i verksamheterna. Beställarna har 
egen personal för dessa revisioner men anlitar också regelbundet experter 
utifrån (andra enheter inom landstinget och från andra organisationer) för 
att öka kompetensnivån i uppföljningen. Revisioner kan innebära en bredd 
av olika uppföljningsmetoder och data. Vanligt är att arbeta med journal-
granskning och jämförelser med andra register och system. 

Vanligt är också att förvaltningen anlitar externa granskare (experter med 
olika professioner) som följer upp och granskar särskilda teman eller före-
teelser i verksamheterna. Vilka metoder som används och hur återföring till 
verksamheterna sker, beror på vad som ska studeras. Dessutom finns en rap-
portserie där dessa granskningar publiceras. 

Resultat från genomförda uppföljningar redovisas för hälso- och sjuk-
vårdsnämnden cirka 2 gånger/år men även produktionsutskottet (för de egna 
utförarna) får del av materialet så att utföraren har information att agera på i 
sin egen styrning och ledning av produktionen. Risk- och konsekvensanalyser 
görs regelbundet som input till beslut om kommande uppföljningsaktivteter.

Resultatredovisningen görs vanligen på enhetsnivå och denna information 
görs offentlig genom till exempel rapportserien och hemsidan. Uppföljningsda-
tabasen är tillgänglig för landstinget och alla vårdgivare och ambitionen är att all 
information som kan vara av intresse ska göras tillgänglig även för allmänheten. 
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Det anses mycket betydelsefullt att arbeta systematiskt med uppföljning. 
Det gäller att ha en plan för uppföljning och konsekvent samla in data för att 
följa upp alla avtal. Dels bygger man erfarenheter, dels kan man säkerställa 
att oegentligheter upptäcks. Upptäcks fel diskuteras dessa med utföraren 
som kan vidta åtgärder för att rätta till felen. Det händer att landstinget till 
följd av grövre oegentligheter kräver återbetalning av pengar från leveran-
törer. Beloppen kan bli betydande och under åren  2009–2010 återkrävdes 
76 miljoner kronor. 

En central del i uppföljning är också att återföring sker till utföraren. Alla 
uppföljningsinsatser ska återföras till vårdgivaren vid möte och/eller i skrift-
lig form. Dessutom anordnar beställaren träffar med utförarna för att disku-
tera situationen i verksamheterna. Tanken är att dessa vårddialogmöten ska 
göra det möjligt att sprida erfarenheter och kunskaper och bidra till utveck-
ling och förnyelse.

Västra Götalandsregionen
Primärvårdskontoret i Västra Götalandsregionen (VGPV) ingår i hälso- och 
sjukvårdsavdelningen som sorterar under regionstyrelsens kansli. Kontoret 
ansvarar för den vårdvalsmodell som regionen valt för kundval (LOV) inom 
primärvården. Kontoret är den enhet som ansvarar för regler och förutsätt-
ningar (förfrågningsunderlaget) samt uppföljning av modellen och medi-
cinsk revision. Däremot har man inget ansvar för att utföra sjukvård. I re-
gionen finns det tolv separata beställarnämnder som svarar för att beställa 
hälso- och sjukvård inom sina respektive geografiska ansvarsområden. Be-
ställarkontoren (beställarnämnderna) är den part som ansvarar för avtalen 
med vårdgivare, offentliga såväl som privata.

Primärvårdskontoret ansvarar för förfrågningsunderlag och systematiken 
kring godkännandet av nya utförare. Det är primärvårdskontoret som bere-
der ärenden om nya leverantörer medan det är regionstyrelsen som beslutar 
i ärendena. 

Primärvårdskontoret svarar för uppföljning av modellen på regional nivå. 
Man gör löpande avstämningar med tjänstemän från respektive beställar-
nämnd varannan vecka kring aktuella ärenden och eventuella förtydliganden. 
Dessutom finns löpande ett antal utredningsärenden avseende eventuella 
förändringar inför nästa års förfrågningsunderlag. VGPV har att följa upp hur 
helheten utvecklar sig så att uppdraget löpande kan förbättras och utvecklas. 

Det har tagits fram en idéskiss över hur primärvården ska utvecklas i regio-
nen, dels för att främja utveckling, dels för att skapa enhetlighet. Centrala fakto-
rer är kvalitet och valfrihet. Uppgiften är att följa upp så att de syften som fanns 
med införandet av modellen har förutsättningar att infrias. Kontoret gör årligen 
en sammanställning av hur helheten inom primärvården har utvecklats. 
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För att strukturera uppföljningen har VGPV skapat ett webb-baserat sys-
tem för att hantera uppföljningen av kvalitet och prestationer. Denna tar ut-
gångspunkt i de cirka 140 uppföljnings- och kvalitetsindikatorer (varav cirka 
40 är relaterade till utförarens ersättning) som definierats för att kunna mäta 
och följa utfallet. Data till systemet kommer dels genom att det matas in di-
rekt av utförarna, dels från registreringar i journaler som sedan överförs till 
uppföljningssystemet. Samtliga utförare har tillgång till all information om 
alla utförare i systemet. Utifrån bland annat dessa data ska VGPV följa upp 
helheten av hur primärvärden utvecklas i regionen. Mycket arbete handlar 
om att följa hur systemet tillämpas så det blir enhetlighet inom regionen, 
trots att man har 12 beställarnämnder. Utifrån dessa erfarenheter görs också 
löpande justeringar i de underlag och avtal som används.

Det är de olika beställarnämnderna som har att följa upp de specifika avta-
len. Alla utförare ska besökas varje år. Regionen har tagit fram en särskild mall 
för uppföljningsbesöken som alla ska använda. Därutöver kan varje nämnd 
välja att addera ytterligare saker att följa upp. Förekommer brister får utföra-
ren ta fram en tidssatt åtgärdsplan som beställaren följer upp på lämpligt sätt. 

Förekommer allvarligare brister bistår VGPV beställarnämnderna. Före-
kommer allvarliga brister (till exempel bedrägeri) har detta föranlett hävning 
av avtalet och polisanmälan. Gäller det verksamhetens innehåll kan det bli 
aktuellt med fördjupade (medicinska) revisioner där VGPV bistår med ”neu-
tral” specialistkompetens som till exempel läkare. VGPV arbetar också med 
att följa upp enskilda teman av särskilt intresse vilket till exempel sker genom 
cirka 100 medicinska revisioner årligen. Ambitionen är att använda dessa för 
att stötta enheterna att utvecklas och förbättras. 

Förutom VGPV ingår i samma förvaltning också en särskild grupp som 
har att följa och utvärdera de kvalitetsindikatorer som används i kontrakten. 
Gruppen är en sammansättning av många olika kompetenser från olika delar 
av sjukvården för att fånga olika aspekter på vad kvalitet är och hur den kan 
följas upp. Gruppens arbete är utgångspunkt för hur VGPV utformar kvali-
tetsindikatorer och generella riktlinjer kring uppföljningen.
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Kapitel 5. Olika system för äldreomsorg och primärvård 

Intervjuförteckning
Kommuner

 > Almqvist Christina, Huddinge kommun
 > Ellison Peder, Linköpings kommun
 > Franzen Åsa, Knivsta kommun
 > Fredriksson Anders, Nacka kommun
 > Hofflin Börje, Östersunds kommun
 > Jo Linder Roger, Uppsala kommun
 > Kallin Irene, Solna stad
 > Karlander Anna, Umeå kommun
 > Kinnander Jonas, Göteborgs stad
 > Krook Marianne, Huddinge kommun
 > Nilsson Anders, Linköpings kommun
 > Nilsson Leif, Kungsbacka kommun
 > Persson Roland, Simrishamns kommun
 > Pettersson Seth, Lunds kommun
 > Sahlén Eva, Västerås stad
 > Venizelos Margareta, Stockholms stad
 > Zettlin Carina, Gävle kommun

Landsting
 > Aldstedt Kerstin, Landstinget i Östergötland
 > Andersson-Forsman Catarina, Stockholms läns landsting
 > Berglund-Rödén Margareta, Landstinget Västernorrland
 > Kallioinen Markus, Landstinget Västernorrland
 > Nilsson Jenny, Landstinget i Jönköpings län
 > Nyborg Rose-Marie, Västra Götalandsregionen
 > Söderberg Pernilla, Landstinget i Jönköpings län
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En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än 
kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av ex-
terna leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveri-
ges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur ett antal kommuner och 
landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka 
erfarenheter som gjorts. Ambitionen är att visa olika komponenter i ett uppfölj-
ningsarbete och hur dessa utformas och tillämpas i kommuner och landsting. 
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