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En ny, uppdaterad kömiljard 2019
En central del i överenskommelsen om den uppdaterade kömiljarden handlar
om att utveckla uppföljningen av väntetider. En utökad uppföljning av väntetider
möjliggör att fler delar av vårdkedjan kan komma att inkluderas i kommande års
överenskommelser. Det är också en målsättning att i större utsträckning kunna
följa upp måldatum för väntetider som utgår från medicinska behov. Detta gäller
inte minst väntetider till återbesök. Syftet med att följa upp måldatum är att
minska risken för undanträngning av patienter med större behov av vård och
med kroniska sjukdomar. Överenskommelsen om en uppdaterad kömiljard för
2019 syftar tillsammans med övriga satsningar, till att åstadkomma förnyad kraft
i arbetet med att förbättra tillgängligheten.
Överenskommelsen består av två prestationsbundna block. Det första blocket
handlar om att mäta landstingens prestation vad gäller kortare väntetider
för förstabesök respektive för operation/åtgärd inom specialistvården.
Överenskommelsen skiljer sig från tidigare kömiljard bl.a. genom att
prestationskraven för kortare väntetider i första hand utgår från relativa mått.
Syftet är att jämna ut de skilda förutsättningarna mellan landstingen och därmed
öka incitamenten för samtliga landsting att korta väntetiderna och få del av
medlen.
Det andra blocket handlar om att landstingen ska förbättra sin rapportering och
utveckla uppföljningen av väntetider. Syftet är bl.a. att genom förbättrad
uppföljning redan i nästa års överenskommelse kunna ställa ytterligare
högre krav på landstingen i form av kortare väntetider. Landstingen ska
även lämna in en redovisning med en nulägesrapport som kan ligga till grund
för utvecklingen av en regional handlingsplan under 2020.
Överenskommelsen i sin helhet:
https://skl.se/download/18.3654812616b816209bf42b40/1561382216371/19061
7%20%C3%96k%20k%C3%B6miljarden%20f%C3%B6r%20beslut.pdf
Nedan följer ett försök till GAP-analys:

KRAV

NULÄGE RJH

Förbättring av väntetider, för varje månad,
september – november 2018 och september –
november 2019.
Nulägesrapport där det särskilt ska redovisas
hur regionerna arbetar och strategiskt avser
att arbeta för att patienter med kroniska
sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig
tid. Nulägesrapporten ska vara inlämnad 15/10
och ligga till grund för framtagande av regionala
handlingsplaner under 2020.

Funktionen väntetidssamordnare
saknas och därmed saknas funktion
för redovisning och handlingsplaner.

Väntetiderna mäts i termer av hur stor andel av
dem som väntar på vård (besök respektive
operation/åtgärd), som har väntat kortare än 90
dagar. Beroende på grad av
prestation/förbättring 2018-2019 fördelas

Modell för sammanställning enligt
prestationstrappan saknas.
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ersättningen efter en prestationstrappa (s 15 i
överenskommelsen).
Regionerna ska tillsammans med SKL delta i ett
nationellt projekt med syfte att utveckla och
implementera en modell för uppföljning av den
specialiserade vården, i enlighet med modellen
för uppföljning av primärvården.
Regionerna ska förbereda införandet av en
utvecklad uppföljning av specialiserad vård, för
att senast den 1 april 2020 kunna redovisa alla
kontakter, som besök, återbesök, utredningar,
operationer, behandlingar och åtgärder inom
den specialiserade vården till
väntetidsdatabasen. Detta innebär en markant
förbättring jämfört med de data som redovisas i
dag.

Funktionen väntetidssamordnare
saknas

Kunskap om det är alla
processer/flöden som ska rapporteras
behöver inhämtas snarast.
Ett fåtal processer är kartlagda, men
oklart om de kartläggningarna är
fullständiga.

Förslag
Överenskommelsen ställer nya krav om rapportering som förutsätter att
processer kartläggs, standardiserade arbetssätt och standardiserad
dokumentation införs så att en automatiserad rapportering till den nationella
databasen möjliggörs. Det i sin tur bör kunna bidra till att produktionsplanering i
verksamheterna underlättas. De 4,1 mkr behöver finansiera utredning och
insatser som besvarar hur regionen ska kunna möta de nya kraven ur ett
helhetsperspektiv.

