MOTION
Göteborg 2019-09-30

Motion om huruvida ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas
eller omformas
Tanken med att basera ersättning på ACG (Adjusted Clinical Group = mäta vårdtyngd utifrån
diagnosgrupper) var god, då man ville uppnå att en patient med ett flertal, komplexa sjukdomar som
kräver mer vård också ska ge mer pengar till vårdcentralen.
Problemet är att ACG-systemet aldrig varit menat att användas som ekonomiskt incitament. Det är
fortfarande oklart om det finns någon studie som visar att det fungerar på vårdcentralsnivå. Snarast
finns kartläggning som visar att ACG-systemet korrelerar mindre med sjuklighet än ålder och
socioekonomisk belastning.
Diagnossättning har varit, och ska fortsatt vara ett medicinskt verktyg för uppföljning av kvalitet och
behandlingsresultat och ett underlag för forskning. Om vi sätter detta ur spel, genom inflation i
diagnoser av ekonomiska skäl, så faller det medicinska värdet av diagnosen. Ett vårdtillfälle bör
diagnossättas enbart utifrån vad som är aktuellt för detta vårdtillfälle, med tillägg av kroniska
diagnoser som har aktuell betydelse.
ACG-systemet riskerar att tvinga fram omotiverade diagnoser genom befintliga riktlinjer, som ger
möjlighet att få ersättning för upp till 10 diagnoser. Eftersom riktlinjerna har tillåtit detta, så har det
inbjudit till utnyttjande av systemet för maximal ersättning.
Ingen vårdpersonal hinner med att hantera 5 - 10 åkommor/diagnoser vid ett och samma
vårdtillfälle, och det blir oetiskt med icke relevanta diagnoser. En icke aktuell diagnos kan också bli en
känslig belastning för den enskilde patienten. I värsta fall upplevas som en kränkning.
ACG-systemet skapar merarbete för vårdpersonal. Tid som primärt tas från patienten.
Ett system där man fördelar pengar via ett index mot en fast totalsumma kan aldrig bli rättvist, om
inte alla gör på samma sätt. Uppenbarligen föreligger olika traditioner för diagnossättning, och
därmed minskar systemets värde.
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige
•

Utreda hur stor skillnaden i ersättning skulle bli vid användande av ACG-poäng enligt
nuvarande system, jämfört med ersättning baserad på i huvudsak befolkningsdata såsom
ålder, kön och socioekonomisk belastning.

•

Utreda åtgärder för att förändra ersättningssystemet för att undvika ekonomisk manipulering.
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