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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Granska användningen av vårdvalsersättningen i 

primärvården i Region Kronoberg 

Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som reglerar vilken 

ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter. Vårdvalsersättningen i 

Region Kronoberg baseras på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och 

förväntad risk att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer. Vårdtyngden 

avgörs idag av poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som ger ersättning 

utifrån diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök. Tyngre och fler 

diagnoser ger mer pengar.  

 

I november 2018 antog regionfullmäktige den moderatledda minoritetens förslag till 

ny vårdvalsersättning i primärvården (ärendets diarienr 18RGK1020). Förslaget innebar 

att den del av vårdvalsersättningen som ersätts med ACG-poäng ökade från 75 % till 

85 %. Eftersom att den procentuella fördelningen mellan faktorerna påverkar 

vårdcentralernas ekonomi yrkade Socialdemokraterna att vilka konsekvenser en 

förändrad ersättningsmodell får för vårdcentralerna i regionen skulle utredas innan 

en ny vårdvalsersättning infördes. Yrkandet röstades ner av Allianspartierna och 

Sverigedemokraterna. Den nya vårdvalsersättningen infördes således utan 

konsekvensanalys. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot 

beslutet. 

 

För att följa upp frågan ställde Socialdemokraterna i februari en interpellation om hur 

vårdcentralernas ekonomi påverkats av den nya vårdvalsersättningen (ärendets diarienr 

19RGK296). Interpellationssvaret visade bland annat att ökningen av ACG-poängens 

betydelse i vårdvalsersättningen från 75 % till 85 % motsvarade 80 900 000 kr. 

 

Västra Götalandsregionen har nyligen genomfört en granskning av diagnossättningen 

på vårdcentralerna. Granskningen visar att drygt hälften av de granskade 

vårdcentralerna systematiskt använt sig av irrelevanta diagnoser, vilket bidragit till att 

de granskade vårdcentralerna fått mer pengar i enlighet med poängen i ACG. Risken 

finns att det ser likadant ut i Region Kronoberg, kanske särskilt nu när den 

procentuella och ekonomiska betydelsen av ACG-systemet ökat.   

 



 

   

Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de 

vårdcentraler som verkar i länet.  
 
att Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som 

tidigare modeller för vårdvalsersättning i primärvården. 
 

 
Henrietta Serrate (S)  
2:e vice ordförande i regionstyrelsen 

  
Robert Olesen (S) 
gruppledare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg & 
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 


