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Bilaga 3 Uppföljningar och utvärderingar
Riksrevisionen har gått igenom och kategoriserat uppföljningar och utvärderingar av
bidragen. Nedanstående kategorier har använts. I slutet av bilagan finns en separat
genomgång av effektmätningar och litteratur- samt forskningsgenomgångar.
Ekonomisk redovisning (uppföljning): Ekonomisk redovisning syftar till att redovisa vad
bidragspengarna har gått till och att de har använts på det sätt som regeringen bestämt.
Från statligt håll ställs krav på bidragsmottagaren att denna ska göra en bedömning av
det egna resultatet som uppstått för att man fått bidraget: Har syftet uppnåtts? Har man
nått fram till målgruppen? Kommer verksamheten att fortsätta efter att bidraget slutat
att betalas ut? Ekonomichefen i landstinget ska dessutom gå igenom den ekonomiska
redovisningen och intyga att den ekonomiska redovisningen inte föranlett någon
anmärkning. 1
Uppföljning: Uppföljning är en aktivitet som görs löpande för att granska hur något
utvecklas i olika avseenden. Uppföljningen ger information om var en insats befinner
sig vid en given tidpunkt i förhållande till målsättningarna för insatsen. 2 Till skillnad
från den ekonomiska redovisningen är det inte bidragsmottagaren själv som ska göra
bedömningen om bidragets resultat utan det gör den uppföljande myndigheten.
Uppföljningarna kan se väldigt olika ut. Vissa uppföljningar är mindre omfattande
medan andra uppföljningar gränsar till utvärdering.
Utvärdering: Utvärdering är en aktivitet som sker vid särskilda tillfällen och som till
skillnad från uppföljning innebär mer av värdering och djupare analys. I utvärderingen
görs också mer kvalificerade bedömningar eller så reser man frågor om
orsakssamband, dvs. vilken insats som lett till vilken effekt. 3 Utvärdering ska ta fram
evidens om varför mål och resultat uppnås eller inte, och den syftar till att klargöra och
skapa kunskap om orsakssamband. 4 Användningen av utvärderingens resultat är viktigt
och den bör användas för att förbättra den utvärderade verksamheten. 5
Effektmätningar: Effekter är det resultat som kan uppstå efter att landstingen har utfört
olika aktiviteter. 6 För att kunna mäta effekter behövs många gånger en jämförelsegrupp
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Regeringskansliet, 2014. Villkor för bidrag. Bilaga till beslut om bidrag. Version 2014:1.
Se t.ex. Promemoria 2015-10-29 Översyn av Tillväxtanalys: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Lena Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret samt Evert Vedung (1998) Utvärdering i politik och
förvaltning.
Evert Vedung (1998) Utvärdering i politik och förvaltning.
Promemoria 2015-10-29. Översyn av Tillväxtanalys: Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utvärderingar och
Analyser. Förslag för skarpare kunskapsunderlag inom närings- och tillväxtpolitiken.
Se bl.a. Åke Jerkedal 2010. Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning samt Michael
Quinn Patton 2012 Essentials of utilization- focused evaluation.
Ekonomistyrningsverket (2012) Handledning resultatredovisning. ESV 2012:42.
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att mäta mot, dvs. en grupp som inte tagit del av bidraget och som därför inte
genomfört de aktiviteter som är kopplade till bidraget.
För att mäta effekter krävs enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) att man resonerar om
en kontrafaktisk utveckling, dvs. vad som skulle hänt utan prestationen. ESV anser
också att det är viktigt att bestämma om en effektanalys ska genomföras längre fram
redan innan en prestation färdigställs. När en sådan analys ska genomföras kan det
vara viktigt att ha tillgång till utfallsdata för tiden före prestationen, eftersom sådan data
kan utgöra en utgångspunkt för det kontrafaktiska resonemanget. 7
De olika kategorierna följer på varandra. Den enklaste formen är ekonomisk
redovisning och den mest komplicerade formen är där man kan visa vilka effekter som
uppstått på grund av bidragen. Där emellan ligger uppföljning och utvärdering. I
utgångspunkterna till granskningen slås fast att bidragen ska följas upp på ett sådant
sätt att bidragets resultat framgår. Enligt Riksrevisionen innebär det att det behövs
något mer än ekonomisk redovisning för att följa upp bidragen på det sätt som
riksdagen efterfrågat.
Det faktum att ekonomisk uppföljning är den enklaste formen betyder inte att den är
oviktig, men det är viktigt att ha i åtanke att varken ekonomisk redovisning eller
majoriteten av uppföljningarna kan svara på frågan om ett bidrags effekter.
I Riksrevisionens granskning granskas en styrprocess, inte resultaten av enskilda
bidrag. De iakttagelser som görs av bidragens resultat och effekter hämtas från tidigare
studier genomförda av myndigheter och andra aktörer, exempelvis landstings- och
regionrevisorer. Riksrevisionen har inte gjort egna effektmätningar eller liknande av
bidragen.
De uppföljnings- och utvärderingsrapporter som omnämns i granskningen har
Riksrevisionen hittat aningen genom kontakt med myndigheter (de som betalar ut
bidragen och/ eller de som haft uppföljnings-/ utvärderingsuppdrag) samt genom egna
sökningar. Det kan finnas fler uppföljnings- och utvärderingsrapporter än de som
Riksrevisionen har gått igenom.
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Tabell Genomförda uppföljningar och utvärderingar av de riktade statsbidrag som betalades ut 2015
Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

Kömiljarden
Socialstyrelsen
2009

Uppföljning
av den
nationella
vårdgarantin
och
”kömiljarden”
. Årsrapport
2010

X

X

Socialstyrelsen
2011

Uppföljning
av den
nationella
vårdgarantin
och
”kömiljarden”
. Årsrapport
2011

X

X

Socialstyrelsen
2012

Vårdgaranti
och
kömiljard,
uppföljning
2009 – 2011

X

X

Socialstyrelsen
2013

Vårdgaranti
och kömiljard
– uppföljning
2012

X

X

Socialstyrelsen
2014

Vårdgaranti
och
kömiljard,
uppföljning
2013

X

X

Myndig-heten
för vård- och
omsorgs-analys
2015

Varierad
väntan på
vård

X

Uppföljningen
fokuserar på
vårdgarantin (kan
även vara
tillämplig på
Kömiljarden).

Psykisk ohälsa
Myndigheten
för vård- och
omsorgs-analys
2013

4
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Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

psykisk
ohälsa.
Lägesrapport
2013.

Effektmätningar

Kommentar

mer än bara
överenskommels
en

Myndig-heten
för vård- och
omsorgs-analys
2014

Utvärdering
av
handlingsplan
en PRIO
psykisk
ohälsa.
Lägesrapport
2014.

X

X

Vårdanalys har
följt upp priosatsningen, vilket
omfattar mer än
bara
överenskommels
en

Myndig-heten
för vård- och
omsorgs-analys
2015

Psykisk hälsa
– ett
gemensamt
ansvar.
Lärdomar
från PRIO och
tidigare
statliga
satsningar
sedan 1995.

X

X

Vårdanalys har
följt upp hela
prio-satsningen,
vilket omfattar
mer än bara
överenskommels
en

Kortare väntetider i cancervården
Socialstyrelsen
2015

Standardisera
de
vårdförlopp i
cancervården
– En
baslinjestudie
.

Bidraget som
sådant har inte
följts upp.
Socialstyrelsen
har gjort en
baslinjemätning
inför kommande
uppföljningar.

Förlossningsvård
Har ännu inte
följts upp.
Regionala cancercentrum (RCC)
Socialstyrelsen
2014

Uppföljning
av regionala
cancercentru
m 2013

X

Socialstyrelsen
ska uttala sig om
effekterna av att
bygga upp
centrumen, men
inte om effekter
på cancervården
som sådan.
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Socialstyrelsen
2015

Uppföljning
av regionala
cancercentru
m 2014.
Uppbyggnad,
styrkor och
utmaningar

X

X

Socialstyrelsen
2016

Uppföljning
av regionala
cancercentru
m 2015.
Förebyggande
insatser, tidig
upptäckt,
klinisk
forskning och
innovation.

X

X

Socialstyrelsen
2016

Statsbidrag
till regionala
cancercentru
m 2015 –
2016

X

X

X

X

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Landstingsbidrag hiv-prevention
Folkhälsomyndig-heten
2015

Folkhälsomyn
dighetens
återrapporteri
ng av
regeringsupp
drag ”Insatser
mot hiv/aids
och andra
smittsamma
sjukdomar,
anslag 2:4.”
Redovisning
av anslags
användning
och resultat
2014

Elektronisk kommunikation
Social-styrelsen
2015

6
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Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

X

X

Effektmätningar

Kommentar

kommunikati
on 2015-01-26
LOB
Regeringen

Regeringsbesl
ut 2014-03-27
Uppdrag att
fördela medel
för en
satsning för
förbättrade
stöd- och
behandlingsin
satser vid
omhändertag
ande av
berusade
personer.
S2014/2933/F
ST (delvis)

X

Nationella kompetenscentrum
Linköpings
universitet 2011

Nationella
kompetensce
ntra som
intermediär
mellan
forskning och
praktik
– Tre år med
Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um

Social-styrelsen
2012

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um.
Redovisning
av
verksamheten
2011.

X

X
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Socia-lstyrelsen
2013

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um.
Redovisning
av
verksamheten
2012.

X

X

Social-styrelsen
2014

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um.
Redovisning
av
verksamheten
2013.

X

X

Social-styrelsen
2015

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um.
Redovisning
av
verksamheten
2014.

X

X

Social-styrelsen
2015

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um. Förslag
till att
långsiktigt
säkerställa
verksamheter
na.
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Utvärdering

Diskussion om
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Effektmätningar

Kommentar
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Social-styrelsen
2016

Nationellt
kompetensce
ntrum
Anhöriga och
Svenskt
demenscentr
um.
Redovisning
av
verksamheten
2015.

X

X

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

X

X

Resonemang förs
om att det är för
tidigt att mäta
effekter.

X

Resonemang förs
om att det är för
tidigt att mäta
effekter.

ANDT/ insatser för genomförande av ANDT
Stats-kontoret
2015

Utvärdering
av
regeringens
strategi för
alkohol-,
narkotika-,
dopningsoch
tobakspolitike
n

Folkhälsomyndig-heten
2015

Samlad
uppföljning
av ANDTstrategin

Folkhälsomyndig-heten
2016

Folkhälsomyn
dighetens
återrapporteri
ng av
regeringsupp
drag
Fördelning av
medel till
särskilda
utvecklingspr
ojekt inom
ANDT 2015

X

X

X

Översiktlig
redovisning av de
44 projekt som
fått bidrag 2015.

Utvecklingsmedel (SNAC)
SNAC 2016

Lägesrapport
160315

X

Rådgivning och stöd (bl.a. stödlinjer)
Centrum för
epidemiologi

E-stöd för
områdena

X

X

Forskningsöversi
kt/ genomgång
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

och samhällsmedicin (CES)
2013

alkohol, tobak
och spel.
Framtida
plattform för
drift,
utveckling
och
finansiering
av Sluta-rökalinjen,
Alkohollinjen,
Alkoholhjälpe
n&
Stödlinjen för
spelare och
anhöriga.

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

Inga egna studier
av effekter, men
genomgång av
andra studier
som försökt mäta
effekter.

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet
Social-styrelsen
2014

Uppföljning
av statsbidrag
till
kompetensce
ntrum på
tandvårdsomr
ådet

X

Följer årligen upp
användningen av
statsbidraget i
samband med
utlysningarna av
nya statsbidrag.

Rett Center
Regeringen

E-post från
Socialdeparte
mentet 201509-29

X

Minnesklinik Skåne BPSD- registret
Registerhållare
gör
verksamhetsrapp
orter.
Kroniska och långvariga sjukdomar

Spel (Socialstyrelsen)
Social-styrelsen
2015

10
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Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

(X)

X

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

X

(X)

Enligt
Folkhälsomyndig
etens redovisning
har vissa av
projekten som
fått statsbidrag
genomfört
effektmätningar.
Detta har dock
inte
Folkhälsomyndig
heten gjort.

behandling av
spelmissbruk
are
(S2012/1557/
FST)
Barn i riskmiljö
Folkhälsomyndig-heten
2016

Folkhälsomyn
dighetens
återrapporteri
ng av
regeringsupp
drag om att
leda,
samordna
och stimulera
till ett
nationellt
utvecklingsar
bete av stöd
till barn i
familjer med
missbruk
m.m. samt
utbetalning av
medel

Inomstatliga bidragsmedel (tuberkulosprojekt i Tanzania)
Bidraget bekostar
en
doktorandutbildni
ng.
Spel (Folkhälsomyndigheten)
Folkhälsomyndig-heten
2016

Folkhälsomyn
dighetens
återrapporteri
ng av
regeringsupp
drag. Insatser
för att
förebygga
spelberoende.

(X)

X

X

(X)

Detta är första
gången som det
ingått i uppdraget
till
Folkhälsomyndig
heten att
återrapportera i
en
verksamhetsrapp
ort.
Folkhälsomyndig
heten har gjort en
systematisk
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

litteraturöversikt
och tittat på bl.a.
vad andra aktörer
har sett för
effekter.
Folkhälsomyndig
heten har inte
själva mätt
effekter.
Folkhälsomyndig-heten
2016

Sammanställ
ning av
fördelade
medel spel
om pengar
2007 – 2015

X

X

Redogörelse för
utfall som
projekten
rapporterat.

Nationell konferens suicidprevention

Utgiftsområde 10
Sjukskrivningsmiljarden

8
9

12

IFAU 8 2008

Kartläggning
av åtgärder
inom
sjukvårdsmilj
arden

X

X

IFAU 2009

Uppföljning
och
utvärdering
av
sjukvårdsmilj
arden

X

ISF 9 2011

Uppföljning
av
sjukskrivning
smiljarden
2010

X

X

Diskussion om
svårigheterna
med att kunna
mäta effekter.

ISF 2011

Promemoria:
Vilka

X

X

Diskussion om
svårigheterna

X

Sjukvårdsmiljarde
ns upplägg gör
det omöjligt att
på nationell nivå
utvärdera
miljardsatsninge
ns effekt på
sjukfrånvaron.

IFAU står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
ISF står för Inspektionen för socialförsäkringen.
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Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

mekanismer
har styrt
sjukskrivning
smiljarden?
ISF 2013

Sjukskrivning
smiljarden.
Landstingens
syn på
ekonomiska
incitament för
att påverka
sjukfrånvaron
.

Kommentar

med att kunna
mäta effekter.

X

X

Diskussion om
svårigheterna
med att kunna
mäta effekter.

X

X

Den
vetenskapliga
kunskapen om
olika
rehabiliteringsme
toders effekter är
begränsad.

Utvärdering av
garantins
genomförande
och
implementering.

Rehabiliteringsgarantin
Social-styrelsen
2010

Socialstyrelse
ns
uppföljning
och
bedömning
av
landstingens
insatser inom
ramen för
rehabilitering
sgarantin

Karolinska
Institutet 2011

En
processutvärd
ering av
implementeri
ngen av den
nationella
rehabilitering
sgarantin.
Slutrapport II

X

X

Karolinska
Institutet 2011

En nationell
utvärdering
av
rehabilitering
sgarantins
effekter på
sjukfrånvaro
och hälsa.
Slutrapport I

X

X

X

IFAU 2012/ ISF
2012

Rehabilitering
sgarantin

X

X

X

Två identiska
rapporter utförda
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Myndighet

Uppföljning
och/ eller
utvärdering

Ekonomisk
redovisning

Uppföljning

Utvärdering

Diskussion om
effekter

Effektmätningar

Kommentar

av samma grupp
av utredare från
de båda
myndigheterna.
Mätningarna har
skett på utfall
från Region
Skåne.

14

ISF 2014/ IFAU
2014

Rehabilitering
sgarantins
effekter på
hälsa och
sjukfrånvaro/
Insatserna
inom
rehabilitering
sgarantin och
deras effekter
på hälsa och
sjukfrånvaro

X

X

X

Två identiska
rapporter utförda
av samma grupp
av utredare från
de båda
myndigheterna.
Mätningarna har
skett på utfall
från Region
Skåne.
Utvärderingen är
ett slags
fortsättning på
IFAU 2012/ ISF
2012

Karolinska
Institutet 2014

En
processutvärd
ering av
multimodala
team inom
ramen för
rehabilitering
sgarantin.
Slutrapport

X

X

X

Endast en de av
garantin är
utvärderad.
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Tabell Effektmätningarna och deras resultat
Myndighet

Uppföljning/ utvärdering

Typ av effekt (positiv, negativ,
neutral, oklar)

Karolinska Institutet
2011

En nationell utvärdering av
rehabiliteringsgarantins effekter på
sjukfrånvaro och hälsa. Slutrapport
I

Inget som tyder på att
insatserna inom garantin har
haft någon större effekt på den
totala sjukfrånvaron. Det fanns
dock indikationer på att
sjukfrånvaron minskar i takt
med etableringen av garantin.

IFAU 2012/ ISF 2012

Rehabiliteringsgarantin

Underlag från Region Skåne:
Positiva effekter i form av lägre
sjukskrivning när det gäller
kognitiv beteendeterapi (KBT)
till icke sjukskrivna. Ingen
effekt när det gäller KBT till
sjukskrivna. Negativa effekter
när det gäller multimodal
rehabilitering (MMR) till både
icke sjukskrivna och
sjukskrivna.

Karolinska Institutet
2014

En processutvärdering av
multimodala team inom ramen för
rehabiliteringsgarantin.
Slutrapport

Underlag från Region Skåne,
Västra Götalandsregionen och
landstinget i Jönköping.
Kartläggning av vad som
kännetecknar en framgångsrik
rehabilitering. Generell
slutsats: Ett tydligt fokus på
arbetsrelaterade insatser
saknas. Multimodal
rehabilitering (MMR):
Sjukfrånvaro före
rehabiliteringen är den enskilt
starkaste faktorn för
sjukfrånvaro efter avslutad
behandling.

ISF 2014/ IFAU 2014

Rehabiliteringsgarantins effekter
på hälsa och sjukfrånvaro/
Insatserna inom
rehabiliteringsgarantin och deras
effekter på hälsa och sjukfrånvaro

Underlag från Region Skåne:
Positiva effekter i form av lägre
sjukskrivning när det gäller
kognitiv beteendeterapi (KBT)
till icke sjukskrivna. Ingen
effekt när det gäller KBT till
sjukskrivna. Negativa effekter
när det gäller multimodal
rehabilitering (MMR) till icke
sjukskrivna och sjukskrivna.

Effektmätningar

Forsknings- eller litteraturöversikt av tidigare effektmätningar
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Myndighet

Uppföljning/ utvärdering

Typ av effekt (positiv, negativ,
neutral, oklar)

Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys
2013

Utvärdering av handlingsplanen
PRIO psykisk ohälsa. Lägesrapport
2013.

Oklara effekter vid genomgång
av redan insamlat material.

Centrum för
epidemiologi och
samhällsmedicin (CES)
2013

E-stöd för områdena alkohol,
tobak och spel. Framtida plattform
för drift, utveckling och
finansiering av Sluta-röka-linjen,
Alkohollinjen, Alkoholhjälpen &
Stödlinjen för spelare och
anhöriga.

Få eller inga effektstudier finns
för de aktuella stödlinjerna/
internetstöden.

Folkhälsomyndigheten
2016

Folkhälsomyndigheten
2016
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Forskningsöversikt, har inte
själv genomfört
effektmätningar:
Positiv effekt för
telefonhjälplinjer när det gäller
tobaksrökning. Osäkert om
återfall kan förhindras eller
fördröjas.
Oklar effekt för
telefonhjälplinjer när det gäller
alkoholbruk eller spelande.
Oklar effekt av internetstöd/
behandling när det gäller
rökning, alkoholbruk och
spelande.

Folkhälsomyndighetens
återrapportering av
regeringsuppdrag. Insatser för att
förebygga spelberoende.

Litteraturöversikt, har inte själv
genomfört effektmätningar.

Folkhälsomyndighetens
återrapportering av
regeringsuppdrag om att leda,
samordna och stimulera till ett
nationellt utvecklingsarbete av
stöd till barn i familjer med
missbruk m.m. samt utbetalning
av medel

Litteraturöversikt, har inte själv
genomfört effektmätningar.

Positiva effekter i form av
minskat spelande inom
området skolinterventioner.
Någon effekt för spelproblem
kunde inte påvisas. Positiva
effekter inom områden i
enskilda studier. Oklara
effekter inom de flesta
områden.

Positiva effekter av
förebyggande insatser för att
undvika att barn vars föräldrar
har depression utvecklar
psykiska problem.
Oklara effekter när det gäller
förebyggande insatser till
familjer där föräldrarna har
missbruksproblem.

BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT
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