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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet – Angående upphandling av 
extern utredare av det diagnosrelaterade er-
sättningssystemet (ACG) i primärvården i 
Jönköpings län 
I en interpellation från Inga Jonasson, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

 Är upphandlingen klar? 

 Vem/vilka gick uppdraget till?  

 Hur har uppdraget formulerats? 

 När skall granskningen vara klar och återredovisas till  

landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige? 

 

Upphandlingen är klar och avtal skrivet med Health Navigator. 

 

Den externa experten ska granska effekterna av ersättningsmodellen för 

primärvården i Jönköpings län. Den konkreta frågeställningen till Health 

Navigator är följande: 

 

Har införsel av ACG lett till överrapportering av diagnoser jmf med  

gällande nationella och lokala riktlinjer och i så fall hur omfattande är  

överrapporteringen? 

 

 Vad är konsekvenserna för en enskild vårdcentral av att starkt öka 

diagnossättning, dvs hur mycket tjänar man på att sätta flera diagno-

ser?  

 

 Följer vårdcentralerna nationella och lokala riktlinjer och regelverk 

gällande diagnoskodning?  

 

1. Följs det gällande lokala regelverket vid diagnossättning?  

2. Hur har diagnossättningen utvecklats historiskt i länet och per 

vårdcentral och vilka eventuella förändringar sågs i samband 

med aviseringen och införandet av ACG-justerad ersättning? 

Vilka av dessa förändringar är statistiskt relevanta och  

signifikanta?  
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3. Hur ser diagnossättningen ut för individer med många nyligen 

satta diagnoser och i vilka sammanhang sattes diagnoserna? 

Skiljer sig diagnossättningsmönstret på individnivå för dessa in-

divider med många diagnoser från förändringar som ses  

historiskt? 

4. Om en vårdcentral skiljer sig från övriga vårdcentraler genom att 

ha många diagnoser av en viss typ, hur kan detta förklaras? 

5. Finns det indikationer på att en överrapportering har skett eller 

sker (t.ex. genom att jämföra satta diagnoser med valda  

behandlingar för individer vid vårdcentraler med snabbt ökande 

rapportering av diagnoser)?  

6. Finns det klar evidens för att individuella fall av  

överrapportering har skett/sker och hur omfattande är dessa i så 

fall (mätt i individer, felaktigt satta diagnoser och ekonomiskt 

värde)? 

 

Vidare får Health Navigator uppdraget att granska Landstingets  

kontrollsystem för korrekt diagnoskodning.  

 

Granskningen ska vara klar i november 2013, med en delredovisning till 

planeringsdelegationen under oktober månad. 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


