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Incitament för arbete med
kvalitetsregister äldre
I landstingsplanen finns målet god vård, och delmålen säker och kunskapsbaserad vård, kvalitativt likvärdig och jämlik vård. Som en strategi för att nå
delmålen anges att använda information från kvalitetsregister i arbetet med
att kontinuerligt förbättra verksamhetens resultat. Nationellt har prestationsersättning införts som incitament till landstingen och kommunerna.

Nationell överenskommelse – Sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2013
Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med
de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
samverkan mellan kommuner och landsting. Den nationella överenskommelsen omfattar sammanlagt nästan 1, 2 miljarder kronor. Den del som är prestations/resultatbaserad är 915 miljoner kronor, och av dessa är 170 miljoner
kronor prestationsersättning för registreringar i kvalitetsregister som landstinget har möjlighet att ta del av fördelat enligt nedan:
God vård i livets slutskede – Svenska Palliativregistret

Grundläggande krav som måste vara uppnått för att få ta del av prestationsersättningen är 70 procents täckningsgrad i palliativregistret.(Mätt som andel registreringar per kommun.)
• 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting vars utförare
oavsett driftsform under mätperioden förbättrat sin vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent för de fyra (4) indikatorerna –
brytpunktsamtal, smärtskattning , bedömd munhälsa samt ordination av
injektionsmedel mot ångest i resultatspindeln.
• De kommuner och landsting vars utförare oavsett driftsform under mätperioden har förbättrat de fyra indikatorerna med 10 procent eller mer
får vara med och dela på ytterligare 20 miljoner kronor. (Uppnått maxresultat på en indikator räknas som 10 procent.)

•
•

•

•

Preventivt arbetssätt – Senior alert

15 miljoner kronor fördelas till de landsting vars utförare oavsett driftsform genomfört riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och
gjort uppföljning med registrering i Senior alert..
6 miljoner kronor fördelas till landsting vars utförare oavsett driftsform
utfört bedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment Guide
(ROAG) med registrering i Senior alert.
God vård vid demenssjukdom

25 miljoner kronor fördelas till landsting i relation till antalet personer
som nyinsjuknat i demenssjukdom, erhållit utredning med registrering i
SveDem och fått diagnos i primärvården (vårdcentralerna), oavsett driftform.
25 miljoner kronor till landstinget för uppföljning i SveDem i primärvården.
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Utbetalning av resultat- och prestationsbaserade medel för 2013 sker senast i
december 2013 baserat på uppnådda resultat under perioden 31augusti 2012
– 31 augusti 2013.

Incitamentsstruktur
En prestationsersättning införs som premie till de verksamheter som uppnår
målen uppsatta för respektive kvalitetsregister.
Ett grundläggande villkor, för att någon fördelning av medel avseende prestationsersättning (kvalitetsregister äldre) till divisionerna ska ske, är att
landstinget som helhet uppnår kriterierna för respektive prestationsersättning
och erhåller del av prestationsersättningen.
Till strategiska områden kan ersättning beviljas ur återstående del av prestationsersättningen.
Ersättningen delas upp i:
• Incitamentsersättning = prestationsersättning
• Strategiska kostnader

Prestationsersättning inom NLL
När det gäller prestationsersättningen inom NLL gäller skärpta krav jämfört
med kraven i överenskommelsen för att få ta del av prestationsersättningen:
Målet med arbetet med kvalitetsregistren är att informationen från registren
ska användas för att förbättra verksamhetens resultat.
God vård i livets slutskede – Svenska Palliativregistret

•

60 procent av den ersättning landstinget får in fördelas proportionerligt
till enheterna efter uppfyllt mål enligt SKL´s krav ovan.

•

60 procent av den ersättning landstinget får in fördelas proportionerligt
till enheterna efter uppfyllt mål enligt SKL´s krav ovan.

•

60 procent av den ersättning landstinget får in för registrering av nyinsjuknade personer med demenssjukdomar som erhållit utredning enl.
SKL`s krav fördelas till de primärvårdsenheter som har registrerat.

•

60 procent av den ersättning landstinget får in för registrering av uppföljning i Svedem enl. SKL`s krav fördelas till de primärvårdsenheter
som har registrerat.

Preventivt arbetssätt – Senior alert

God vård vid demenssjukdom

Hantering på divisionerna

Prestationsersättningen betalas ut direkt till enheterna för att stimulera dem
till att registrera i kvalitetsregistren.
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Strategiska områden
Det är önskvärt att det skulle gå att tanka över information från VAS till kvalitetsregistren. En del (dock förslagsvis max 20 procent?) av den eventuella
prestationsersättning som kommer in till landstinget kan användas för att
stödja detta arbete.

Ytterligare principfrågor
Om medel återstår på landstingsnivån när prestationsersättning och merkostnader för strategiska områden fördelats förfogar landstinget centralt över de
medlen.

Beslutsgång
Strategiska områden hanteras av förberedande styrgrupp statliga medel och
beslutas i styrgrupp statliga medel.
Landstinget som helhet får resultatet av prestationsersättningen en gång per
år. Utbetalning av resultat- och prestationsbaserade medel för 2013 sker senast i december 2013 baserat på uppnådda resultat under perioden 31 augusti
2012– 31 augusti 2013.
Fördelning av medel per enhet kan inte göras innan landstinget vet hur
mycket ersättning som erhålls.

Incitament 2014
Eventuell fortsättning och anpassning av incitamentsstrukturen år 2014 fattas
beslut om när den nationella överenskommelsen för 2014 är klar.
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