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2 Årlig uppföljning 

I Allmänna villkor finns en generell beskrivning av Beställarens uppföljning. I detta 
dokument beskrivs uppföljningen av avtal inom detta vårdområde. 

Beställaren följer upp att Vårdgivaren uppfyller samtliga åtaganden som följer av 
Uppdraget.  

Beställarens uppföljning tjänar flera syften: 

• Uppföljning för analys och planering 

• Uppföljning för kontroll (verifiera att vårdgivaren levererar enligt avtal) 

• Uppföljning för dialog och utveckling 

• Uppföljning som en del av styrningen 

Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterad 

verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och 

fördjupade uppföljningar. Vårdgivaren ansvarar för att data, material, 

dokumentation och underlag som rapporteras in till Beställaren är sammanställt 

och kvalitetssäkrat.  

2.1 Utformning av avtalsuppföljningen 

2.1.1 Löpande uppföljning 

Beställaren följer fortlöpande Vårdgivarens leverans av vårdtjänster i enlighet med 

avtalet. Vårdproduktionen stäms av i samband med faktureringen. Uppgifter från 

bland annat patienter och vårdgrannar samt dialog som från tid till annan uppstår 

kring tolkningen av avtalet ger också underlag till avtalsuppföljningen.  

2.1.2 Årlig sammanställning av uppgifter 

Årligen görs en sammanställning per avtal vilken bygger på data som Beställaren 
hämtar från register (beskrivs i särskild Uppföljningsplan med indikatorer och 
nyckeltal, se punkt 4.2) och på svar på frågor som hämtas in via WIM, se nedan. 
Den årliga sammanställningen återkopplas till vårdgivaren.  

2.1.3 Uppföljningsmöten 

Utbytet av information via statistik och rapporter kompletteras med att Beställaren 
kallar till dialog- och uppföljningsmöten. Vårdgivaren ska delta i de 
uppföljningsmöten som Beställaren kallar till. 

2.1.4 Fördjupad uppföljning 

I en del fall blir det aktuellt med en noggrannare granskning av hur vårdgivaren 

uppfyller villkoren i avtalet, så kallad fördjupad uppföljning. Denna kan ske 

planerat eller genom att Beställaren utför oanmälda besök hos vårdgivaren. Den 

fördjupade uppföljningen beskrivs i Allmänna villkor. 
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2.2 Uppföljningsplan 

Uppföljningsplanen beskriver underlag för Beställarens avtalsuppföljning. I 

Uppföljningsplanen beskrivs indikatorer, nyckeltal och frågeställningar, samt 

metoden för avtalsuppföljningen. Beställaren hämtar bland annat uppgifter till 

avtalsuppföljningen från dataregister som Vårdgivaren rapporterar till. Dessutom 

ska Vårdgivaren på anmodan av Beställaren rapportera uppgifter som inte kan 

inhämtas från register, men har sin grund i avtalet, till Beställaren. Uppföljnings-

planen kan revideras av Beställaren årligen. Vårdgivaren ska kontinuerligt vara 

uppdaterad med Uppföljningsplanens innehåll. Uppföljningsplanen finns på 

Beställarens webbportal, se Vårdgivarguiden. 

2.3 Uppgifter från register 

Uppgifter till avtalsuppföljningen hämtas av Beställaren från dataregister och 
databaser som Vårdgivaren ska rapportera till. Information om rapportering till 
register finns i bilagan Informationshantering.  

2.4 Inrapportering av uppgifter som inte kan inhämtas från 

register  

Uppgifter som inte kan inhämtas från register av Beställaren, men har sin grund i 
avtalet, rapporteras av Vårdgivaren direkt till Beställaren. Denna inrapportering 
kan vara föranledd dels av Beställarens uppföljningsbehov, dels av olika statliga 
initiativ och överenskommelser som innebär att SLL ska rapportera in uppgifter. 

 

 

 

 

 


