BILAGA 1
FÖRSLAG TILL ÖVERGÅNGSLÖSNING
FÖR MEDELSTILLDELNING 2018
De ekonomiska medlen inför 2018 väntas minska ytterligare jämfört med 2017. För 2018 förväntas vad som
i nuläget är känt 200 miljoner att avsättas, varav 100 miljoner från staten. De medel som staten och
huvudmännen avsätter för 2018 föreslås definieras i en överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och landsting. Styrgruppen har därför gett projektgruppen i uppdrag att ta fram en modell för
hur denna reduktion kan ske 2018.
2017 gjordes en proportionerlig anslagsreduktion på 15 procent för alla NKR och än mer för RCO samt för
kansliet för Nationella Kvalitetsregister (se under ”Framtida finansiering”). Medel som fördelats per NKR
varierar stort såväl mellan samtliga register som mellan register med samma certifieringsnivå. Flertalet
registerkandidater och register i certifieringsnivå 3 har under 2017 tilldelats medel från 600 000 till omkring
tre miljoner kronor. Register i certifieringsnivå 2 och 1 har tilldelats medel från cirka en miljon kronor till
omkring åtta miljoner kronor.

Figur 4: Fördelning av medel till NKR 2017 (1=certifieringsnivå 1, 2=certifieringsnivå 2, 3=certifieringsnivå 3 och
K=registerkandidat).

För att uppnå resurseffektivisering av nyttjande av de gemensamma medlen under 2018 föreslås följande
process:

1. Varje enskilt kvalitetsregister bedöms och värderas för ställningstagande och beslut om anslag 2018
utifrån en värdering baserad på inhämtade redovisningar/information enligt följande:
a) Redovisning avseende validering av kvalitetsregisterdata inhämtas under maj/juni 2017
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b) Redovisning av samtliga registers utrapporteringssystem inhämtas under maj/juni 2017.
a) Anslutnings- och täckningsgrad inhämtas i en första omgång under maj/juni 2017 med
information som inhämtats under 2016. Täckningsgrad inhämtas sedan slutligt med i samband
med ansökan om medel inför 2018.
c) Registrens bidrag till ny kunskap och forskning inhämtats under kvartal ett 2017.
d) Inlämnad ansökan om anslag i september 2017. Ansökan ska bl.a. innehålla en handlingsplan för
hur ett minskat anslag ska tacklas.
Nuvarande kansli för Nationella Kvalitetsregister tillsätter en expertgrupp som värderar respektive register
utifrån ovan inhämtad information. Denna expertgrupp tar fram ett förslag till medelstilldelning. Särskilt
fokus läggs på de kvalitetsregister som har svårigheter att uppfylla ställda krav eller inte utvecklats i tillräcklig
omfattning.

2. En genomlysning av möjligheterna till ökat samarbete mellan register och eventuella
sammanslagningar framöver genomförs med utgångspunkt i varje enskilt register. Målsättningen är
att identifiera möjliga resurseffektiviseringar inför fördelning av medel 2018.

3. En genomgång av RCO:s ekonomi genomförs under sommaren 2017 för att identifiera möjliga
resurseffektiviseringar inför fördelning av medel 2018. Inlämnade årsredovisningar avseende 2016
används primärt. Det kan bli aktuellt att inhämta kompletterande underlag.

4. Under hösten påbörjas en revision av samtliga NKR och RCO. Revisionen ska vara genomförd
senast i slutet av januari 2018.
Projektgruppen föreslås att Samverkansgruppen för kvalitetsregister tillsätts under sommaren 2017 och får i
uppdrag att fördela medel inför 2018. Styrgruppen för de Nationella Kvalitetsregistren fattar beslut om
medelstilldelning i december.
Information om beredningsprocessen och de skarpare kraven för att få medel meddelas samtliga
kvalitetsregister snarast.
Med största sannolikhet kommer ett antal register falla utanför de krav som gäller för nationella
kvalitetsregister. Det innebär att ett antal register inte får del av de gemensamma nationella medlen och att
det därmed frigörs medel till de kvalitetsregister som når upp till ställda krav. Denna avslutning av
medelstilldelning till vissa register innebär troligen att dessa register behöver göra en omstart för att i
framtiden bli aktuella som nationella kvalitetsregister.
Med antagandet att cirka 15–20 register avslutas lösgörs upp till 10 miljoner kronor som kan fördelas till de
register som når kraven. I övrigt måste neddragning ske via effektivisering i alla register, till exempel kan
medel frigöras genom att register uppmannans gå samman. Även krav ska ställas på RCO att i ökad
utsträckning samverka.
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Fördelning av medel föreslås ske enligt följande:
Vad

Belopp 2017

Belopp 2018
Under förutsättning att
erforderliga
beslut tas

Minskning
2018 (%)
jämfört med
2017

NKR

183 100 000

143 733 500

21,5 %

RCO (direkt anslag)

29 000 000

22 765 000

21,5 %

Huvudmännens nationella stödfunktion för
kunskapsstyrning inklusive kvalitetsregister (f.d.
Kansliet för Nationella Kvalitetsregister)

13 500 000

10 597 500

21,5 %

Övergripande aktiviteter och nationella
utvecklingsprojekt såsom t.ex. uppföljning av
kvaliteten i primärvården, IT inkl. nationellt
program för datainsamling, samarbete
internationellt och med industrin samt konferenser

15 500 000

12 167 500

21,5 %

Registerservice vid Socialstyrelsen

10 000 000

10 000 000

0%

Summa

251 100 000

200 000 000

20,5 %

MEDEL FÖRDELAS I TVÅ STEG

1. Register som inte når upp till kraven tilldelas inga medel.
2. Medel fördelas sedan till de register som når kraven med utgångspunkt i bedömning och värdering
av punkt 1–2 ovan.
Innebörden av ovan är att den minskning om 21,5 % som redovisas i tabellen ovan inte avser en given
minskning om 21,5 % per register utan minskningen avser den totala summan som går till grundanslag för
NKR.
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