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Patientintäkter – uppföljning  
 

Regionens revisorer ansvarar enligt Kommunallagen för att genomföra årlig 

granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och 

ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Gransknings-

strategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbe-

dömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2021” har revisorerna beslutat 

om en uppföljning av granskningar som genomförts avseende regionens och 

dåvarande landstingets patientintäkter.   

 

Patientintäkter utgör en viktig del av regions intäkter. Enligt Region Värm-

lands årsredovisning för år 2021 uppgår olika former av patientintäkter in-

klusive trafikantintäkter i kollektivtrafiken till 412,6 Mnkr. Revisionen har 

under senare år vid flera tillfällen genomfört granskningar med inriktning 

mot rutinerna kring och hanteringen av olika former av patientintäkter.  

 

Regionens revisorer gör regelbundet uppföljningar av tidigare granskningar 

i syfte att bedöma hur utvecklingen inom det granskade området ser ut. Fö-

religgande granskning avser en uppföljning av tre tidigare genomförda 

granskningar inom området: 

”Patientavgifter” från 2016, ”Utomlänsintäkter” från 2017 och ”Analys av 

patientintäkter” från 2019.  

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning har varit att 

kartlägga hur det ser ut i nuläget avseende iakttagelser och slutsatser i de tre 

tidigare granskningar som har genomförts av olika former av patientintäkter.  

För att uppnå syftet med förstudien skulle följande revisionsfrågor besvaras: 

• Vilka resultat redovisades i de föregående granskningarna avseende pati-

entintäkter?  

   

• Vilka sammanfattande slutsatser redovisades i granskningarna? 
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• Hur är nuläget avseende de iakttagelser som redovisades i de tre föregå-

ende granskningarna? 

 

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de 

frågor som ställts, och av svaren att döma pågår utveckling inom området.  

 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. 

 

 

Ingela Wretling   Kristina Bengtsson Nilsson  

ordförande  vice ordförande 

 


