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Sammanfattning 

nationell 

överenskommelse 2019 - 

kömiljarden 
Bakgrund 

Den tidigare kömiljarden var nära kopplad till den nationella vårdgarantin. 

Avsikten med satsningen var att ge incitament till landstingen att leva upp 

till de tidsgränser som den nationella vårdgarantin anger för hur länge någon 

ska behöva vänta på vård. Ersättningen till landstingen baserades på prestat-

ion och följsamhet till vårdgarantin. Kömiljarden gav incitament till två av 

vårdgarantins fyra steg: besöks- respektive behandlingsgarantin inom den 

specialiserade vården.  

Uppföljningarna av den dåvarande kömiljarden visade att satsningen var ett 

kraftfullt incitament för att uppmärksamma tillgänglighetsfrågan i landsting-

en och få dem att fokusera på åtgärder som syftade till att korta väntetiderna. 

Samtidigt fanns det indikationer på att kömiljardens prestationskrav ledde till 

ändrade prioriteringar och remissrutiner som i sin tur kunde leda till undan-

trängning av besök och behandlingar som inte ingick i vårdgarantin.  

I den uppdaterade kömiljarden vidgas målsättningarna. Vårdgarantin utgör 

fortfarande en grundläggande förutsättning, men med den uppdaterade kö-

miljarden eftersträvas att ge incitament till att korta väntetiderna till fler de-

lar av vårdkedjan än till dem som vårdgarantin täcker.  

Den uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions specifika förut-

sättningar. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar 

väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med 

föregående år – oavsett vilken nivå man startar från. 
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För att fler delar av vårdkedjan ska kunna följas upp och kunna täckas in i 

kömiljarden krävs ett omfattande utvecklingsarbete av det data som finns om 

väntetider i vården. Det handlar om att följa upp uppgifter om väntetider för 

fler delar av vårdkedjan och på så vis kunna få en mer fullständig bild av 

patientens väntan på vård.  

Inriktning 

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1,610 miljarder kronor, 1,6 mil-

jarder kronor är avsedda som stimulansmedel till regionerna, 10 miljoner 

kronor går till SKL.  

Kömiljarden fördelas så att 320 miljoner kronor betalas ut till regionerna i 

juni, i relation till befolkningsmängden i respektive region. Till Region 

Norrbotten har preliminärt avsatts 7,8 miljoner kronor. Därutöver betalas 

1,28 miljarder kronor ut i december 2019 baserat på förbättringar i form av 

kortare väntetider inom specialistvården. Regionerna kan även kvalificera 

sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdga-

rantin. 

Prestationskrav/villkor 

För att ta del av prestationsmedlen (1,28 miljarder kronor) ska regionerna 

kunna påvisa en förbättring av andelen väntande inom 90 dagar för septem-

ber, oktober och november 2019 jämfört med samma månader 2018, eller 

kunna visa att andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 71 pro-

cent. 

För att ta del av de resterande medlen (320 miljoner kronor) ska regionerna 

lämna en nulägesrapport senast den 15 oktober 2019 samt ha rapporterat till 

väntetidsdatabasen alla årets månader med en svarsfrekvens om 95 procent. 

För att åstadkomma en mer fullständig bild av patientens väntan på vård ska 

regionerna tillsammans med SKL utveckla uppföljningen av specialiserad 

vård i enlighet med den modell för uppföljning av primärvård som togs i 

drift i 1 januari 2019. 

Uppföljning/redovisning 

Beslut om utbetalning av medel till landstingen kommer att fattas genom 

särskilda regeringsbeslut, ställda till Kammarkollegiet innehållande ekono-

miska villkor. 


