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Insamling av verksamhetsstatistik avseende år 2016
enligt VI 2000
Nedan ges anvisningar till verksamhetsenkäten avseende landstingens och regionernas
verksamhet år 2016.
Blanketter och detaljerade anvisningar hämtas här:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/ekonomiochverksamh
etsstatistik/landstingekonomiochverksamhet/insamlingverksamhetsstatistik.1345.html
Redovisning enligt VI 2000 och nationella termer.
Uppgifterna i denna enkät redovisas på områden och delområden enligt VI 2000. Här
insamlas uppgifter om verksamhet/prestationer. Ekonomiska uppgifter enligt VI 2000
samlas in och granskas av Statistiska Centralbyrån. Verksamhets- och
ekonomistatistiken kommer att analyseras tillsammans.

Såväl egen produktion som verksamhet som produceras av
andra ska redovisas
All verksamhet som huvudmannen finansierar ska redovisas. Vi har valt att lägga upp
två separata blankettset A och B med identiska uppgifter (förutom att blankett 8 saknas
i set B), ett set för redovisning av egen verksamhet (förvaltning och landstings/regionägda bolag) och ett annat set för verksamhet som produceras av annan
vårdgivare (privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare med ersättning
enligt nationell taxa). Under blankettset B ska dock inte köpt verksamhet från andra
landsting eller regioner ingå.
På blankett 5B ska disponibla vårdplatser inom sluten specialiserad vård som drivs av
annan vårdgivare redovisas. Landstingen utnyttjar och betalar oftast för platserna och
därmed bör de ingå. Då flera landsting kan köpa vård från samma sjukhus ska uppgifter
lämnas av det landsting inom vilket sjukhuset är beläget.
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Separat enkät för uppföljning av offentligt finansierad privat
öppen vård enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag
om ersättning för fysioterapi
Uppgifter avseende öppen vård hos läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster med
ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för
fysioterapi (nationell taxa) kommer, liksom tidigare år, att samlas in separat bland
annat för att ge förhandlingsunderlag (Uppgifterna om dessa besök ingår även i denna
enkät).

Uppgifter om sluten vård tas från patientregistret
Verksamhetsstatistiken avseende vårdtillfällen baseras på Socialstyrelsens
patientregister. Undantaget är sluten primärvård.

Ändringar i enkäterna
Inga förändringar jämfört med föregående år.
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