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Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting (SOU 2018:74)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning.

Sammanfattning

Region Jönköpings län tillstyrker i huvudsak förslaget med några synpunkter
kring hälso- och sjukvårdsmodellen till det fortsatta beredningsarbetet.

Synpunkter på förslaget

Region Jönköpings län tillstyrker i huvudsak förslaget med några synpunkter till
det fortsatta beredningsarbetet.

Hälso- och sjukvårdsmodellen

Det är positivt att kostnadsdata i modellen kommer från ytterligare två regioner,
förutom Skåne, men dessa utgör ändå tillsammans knappt en tredjedel av riket. Är
det rimligt att endast tre regioner kan lämna kostnadsdata till hälso- och
sjukvårdsmodellen, här bör målsättningen vara att data från så stor del av riket
som möjligt finns med. När alla regioner har KPP-data (kostnad per
patientkontakt) inom alla områden, skulle det vara möjligt att samla in ett bredare
material utifrån att dessa data finns uppdaterade varje år och låta denna ligga till
grund för kostnaderna i modellen? I utredarens förslag ska modellen inte
uppdateras årligen och nettokostnaden endast räknas upp schablonmässigt. Det
uppfattas som en svaghet att modellen trots förenkling fortfarande inte går att
uppdatera årligen. Utifrån målsättningen enkelhet, aktualitet och tillförlitlighet i
modellen bör uppdrag ges att fortsatt utveckla den.
Glesbygdsberäkningen görs med stöd av Tillväxtverkets modell ”Struktur” och
utredningen har valt att inte pröva de underliggande antagandena i befintligt
utjämningssystem särskilt. Utredaren lyfter fram svårigheten i att beräkna
merkostnaderna i modellen och att en sådan genomlysning inte kunde rymmas
inom ramen för denna utredning. Hälso- och sjukvården förändras snabbt vad
gäller hur och var den konsumeras med allt större inslag av till exempel digitala
lösningar och nivåstrukturering. Det är angeläget att antagandena i modellen för
att kompensera för merkostnader utifrån gles befolkning är relevanta utifrån den
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förändring som sker. Ett uppdrag kring glesbygdskompensationen i hälso- och
sjukvårdsmodellen bör ges.
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