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Uppföljning Vårdval Primärvård- 
beskrivning 

Syfte 
Att säkerställa att norrbottningen får primärvård som är likvärdig i länet och 

av god kvalitet. 

Att säkerställa att alla leverantörer i Vårdval Primärvård uppfyller de krav 

som ställs i Beställning Primärvård. 

Produkt 
Uppföljningsbilaga till Beställning Primärvård, fastställs av regiondirektör 

årligen i november. Alternativ följer med i ärendet om beställningen och 

fastställs av RS. 

Uppföljningsrapport per tertial och årsrapport, fastställs i regionstyrelsen i 

juni, i oktober och i februari/mars. 

Månatlig uppföljning resterande månader för utvalda indikatorer. Bifogas 

RD-rapport. 

Underlag för kontinuerlig uppföljning, rapporter i Datalager som är tillgäng-

liga för leverantörer. 

Input till processen 
 Tidigare uppföljningsbilaga 

 Beställning Primärvård 

 Resultat från föregående års uppföljning 

 Strategiska planen och regionstyrelsens plan 

 Omvärdsbevakning 

Arbetsmoment med tidsplan 

Januari 

Sammanställning av föregående års resultat från listningssystem och från 

Datalagret. Analys av resultat. Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård 

skrivs och resultatbilaga färdigställs. Ärendet till regionstyrelsen skrivs. 

Uppföljningsrapport och resultatbilaga bifogas och skickas till ärendebered-

ning. 

Årets uppföljningsrapporter kvalitetssäkras och publiceras i Datalagret. 
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Februari 

Regionstyrelsen fastställer Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård. Rap-

porten länkas till hemsidan och skickas till leverantörer. Resultatbilagen är i 

ppt-form och går att nyttja för information på arbetsplatser.  

Månadsuppföljning för januari till RD-rapport 

Leverantörsträffar för dialog med leverantörer, genomförs per närsjukvårds-

område. 

Mars 

Månadsuppföljning för februari till RD-rapport 

Leverantörsträffar för dialog med leverantörer, genomförs per närsjukvårds-

område.  

April 

Månadsuppföljning för mars till RD-rapport 

Maj 

Sammanställning av resultat januari-april från listningssystem och från Data-

lagret. Analys av resultat. Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård januari-

april skrivs och resultatbilaga färdigställs. Ärendet till regionstyrelsen skrivs. 

Uppföljningsrapport och resultatbilaga bifogas och skickas till ärendebered-

ning. 

Särskild uppföljning av fokusindikatorer, vid låg måluppfyllelse kontaktas 

respektive verksamhetschef för dialog eller för begäran av rättelse. 

Juni 

Regionstyrelsen fastställer Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård januari-

april. Rapporten länkas till hemsidan och skickas till leverantörer. Resultat-

bilagen är i pp-form och går att nyttja för information på arbetsplatser. 

Månadsuppföljning för maj till RD-rapport 

Augusti 

Månadsuppföljning för juli till RD-rapport 

September 

Sammanställning av resultat januari-augusti från listningssystem och från 

Datalagret. Analys av resultat. Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård 

januari-augusti skrivs och resultatbilaga färdigställs. Ärendet till regionsty-

relsen skrivs. Uppföljningsrapport och resultatbilaga bifogas och skickas till 

ärendeberedning. 

Särskild uppföljning av fokusindikatorer, vid låg måluppfyllelse kontaktas 

respektive verksamhetschef för dialog eller för begäran av rättelse. 
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Oktober 

Regionstyrelsen fastställer Uppföljningsrapport Vårdval Primärvård januari-

augusti. Rapporten länkas till hemsidan och skickas till leverantörer. Resul-

tatbilagan är i pp-form och går att nyttja för information på arbetsplatser. 

Månadsuppföljning för september till RD-rapport 

Leverantörsträffar för dialog med leverantörer, genomförs per närsjukvårds-

område. 

(Arbete med indikatorer till nästa års uppföljningsbilaga startar. Beställning 

Primärvård är fastställd, utgör grunden för uppföljning. Ev finns redan upp-

följningsplan framtagen.) 

November 

Uppföljningsplan arbetas fram, fastställs av regiondirektören. Uppföljnings-

plan länkas till hemsidan och skickas till leverantörer. Ev finns redan upp-

följningsplan. 

Månadsuppföljning för oktober till RD-rapport 

December/januari 

Månadsuppföljning för november till RD-rapport 

Resultat tas fram på de indikatorer med ekonomisk koppling som ersätts en 

gång per år, ersättning betalas ut med vårdvalsersättning period 13. 

 

Deltagare 
Huvudansvarig är beställaransvarig, deltagare från Ekonomi- och plane-

ringsavdelningen (ekonomi- och planeringsdirektör, rapportansvarig, con-

troller) 


