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Projektet Framtidens sjukvård  
och omsorg

I Ratioakademiens forskningsprojekt Framtidens 
sjukvård och omsorg som pågår 2020–2022 
undersöks hur ökad effektivitet, kvalitet och till-
gänglighet samt stärkt innovationsförmåga kan 
uppnås inom vården och omsorgen. I projektet 
görs internationella jämförelser med hjälp flera 
index som mäter sjukvårdssystems kvalitet och 
servicenivå och ett antal fallstudier av vård- och 
omsorgssystemen i ett antal intressanta länder.

Projektets resultat redovisas i rapporter och en 
sammanfattande slutrapport som presenteras 
på öppna seminarier och konferenser. För mer 
information, se www.ratio.se
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Inledning 

Är ökad central styrning, förstatligande och mer offentliga resur-
ser svaret på vårdens och omsorgens problem? Eller kan ett 
polycentriskt vård- och omsorgssystem, med en mängd olika 
beslutsenheter och nivåer, var och en med betydande autonomi, 
och där patienterna eller välfärdsanvändarna har betydande 
valfrihet, fungera bättre?

Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån 
ett sådant polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett mono-
centriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade poly-
centriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. 
Vår hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en 
mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet 
och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än 
mer centraliserade och helt skattefinansierade system.
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Sjukvårdsystemens historia

Vård- och omsorgssystem är komplexa och har i många fall vuxit 
fram under lång tid, i vissa fall ända från antiken. Inom det militära 
skapades tidigt olika funktioner för att ta hand om skadade och 
sjuka. Under medeltiden etablerades sjukhus av kyrkan för att 
hjälpa sjuka och fattiga. I Sverige liksom i övriga Europa upprät-
tades så kallade Helgeandshus för offentlig sjukhusvård, vilket 
bekostades med allmosor och genom kyrkan. Ett sjukhus med 
225 sängplatser byggdes i York 1287 och sjukhus etablerades i 
städer som Florence, Paris, Milano och andra medeltida städer. 

De tidiga sjukvårdssystemen i nuvarande Europa kopplas dock 
ofta till medeltida gillen, brödraskap, där medlemmar av olika 
skrån enades om att erbjuda varandra trygghet i form av omsorg 
och inkomstskydd. I många länder är sjukförsäkringar i ideell, 
icke-vinstdrivande, form därför sammankopplade med sjukvården 
(Saltman & Dubois, 2004). 

Sjukvårdssystemen har således sitt ursprung såväl i militära och 
kyrkliga påbud ovanifrån, som i lokalt gemensamt samarbete i 
gillen och skrån för att främja medlemmarnas intressen. Redan 
tidigt var systemen strukturerade i flera nivåer eller skikt, där 
olika delar tillhandahöll en pusselbit helt eller delvis oberoende av 
de andra delarna. Delarna kompletterade varandra på olika sätt. 
De grupper och medborgare som inte tillhörde en skråbaserad 
försäkring var hänvisade till välgörenhet eller kyrkliga organisa-
tioner. Särskilt tydligt märks detta ursprung hos de kontinentala 
sjukvårdsystemen och deras välfärdsmodeller. 
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Samtidigt är det tydligt att olika länder valt olika vägar och att 
en del länder försökt rationalisera strukturen genom att inordna 
sjukvården i ett genomtänkt statligt system. Det statliga och starkt 
centraliserade National Health Service (NHS) i Storbritannien är 
förmodligen urtypen för detta vägval, medan exempelvis Belgien 
alltjämt har en nära koppling mellan religiösa och ideologiska 
organisationer och sjukvårdens finansiering och utförande. I 
Skandinavien har också politiken en stor roll, men då främst på en 
regional och kommunal nivå, även om central styrning är viktigt.

Det är svårt att förstå statens successiva inträde i sjukvårds-
systemen utan att sätta detta engagemang i relation till striden 
mellan en framväxande fackföreningsrörelse och statsmakten. 
Offentliga social- och sjukvårdsförsäkringar blev – kanske mest 
uppenbart i Tyskland – statens medel för att erbjuda ett alter-
nativ till en hotande maktfaktor, nämligen fackföreningsrörelsen 
(Sigerist, 1999).

När vi rör oss fram till våra dagar ser vi att den centrala makten, 
som tidigare representerades av militären och kyrkan, i dag i alla 
länder har ersatts av staten. Det är svårare att se hur de skråba-
serade försäkringssystemen utvecklats. I dag existerar i många 
länder geografiskt avgränsade beslutsstrukturer parallellt med 
yrkesbaserade. I Sverige är de geografiskt avgränsade regionerna 
huvudmän för sjukvården, medan det i Tyskland är privata för-
säkringskassor som bär finansieringsansvaret. 

De flesta länder som behållit yrkesbaserade försäkringskassor 
har med tiden öppnat för valfrihet mellan dessa, något som inte 
i lika stor utsträckning skett i länder som Sverige med geogra-
fisk ansvarsfördelning. I Tyskland kan man välja mellan olika 
försäkringskassor i privata regi, däremot kan man inte i Sverige 
välja region eller landsting – annat än genom att förflytta sig 
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fysiskt. I länder där staten tagit över sjukvårdsansvaret, som 
Storbritannien och Norge, har man uppenbart ingen möjlighet 
att välja någon annan finansiär – däremot är det i de flesta länder 
numera möjligt att välja olika typer vårdgivare på olika nivåer, 
vinstdrivande, ideella eller offentliga.

Samtliga sjukvårdssystem i Västeuropa har över tid rört sig mot 
obligatorisk eller universell täckning. Schweiz tog som ett av de 
sista länderna detta steg 1996. I praktiken har alla medborgare 
kommit att omfattats av sjuk- och hälsovården på ett eller annat 
sätt, trots den stora variationen i ansvar och utformning av 
modellerna (Saltman & Dubois, 2004).

Sett ur ett svenskt perspektiv kan de kontinentala välfärdsmodel-
lerna te sig främmande och annorlunda. Men likheterna är större 
än man skulle kunna tro. I stort sett alla västeuropeiska länder har 
välfärdssystem som växt fram både underifrån och genom cen-
trala beslut. Graden av centralisering och uppgiftsfördelningen 
är en konsekvens av samspelet mellan lokala initiativ och centrala 
reaktioner på dessa initiativ. Egenintresse och skilda ideologier 
har drivit utvecklingen i parallella spår – där slutresultatet ofta 
beror på den historiska bakgrunden och tillfälliga maktförhål-
landena. Det som i institutionell forskning kallas ”stigberoende” 
(path dependence) är tydligt på vårt område.
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Med struktur från Bismarck och Beveridge

De olika ländernas sjukvårdssystemen brukar grovt indelas i så 
kallade Bismarcksystem och Beveridgesystem. Otto von Bismarck 
var den tyske kanslern som mot slutet av 1800-talet byggde ut det 
tyska sjukförsäkringssystemet för att erbjuda en statlig motvikt 
och ett alternativ till den mäktiga fackföreningsrörelsen. Men 
som noterat har de kontinentala välfärdssystemen rötter mycket 
längre tillbaka i tiden. 

Beveridgemodellen kommer från ekonomen sir William Beveridge 
som utformade en sjukvårdsmodell med en enda finansiär, näm-
ligen staten. Modellen infördes i Storbritannien 1948 och får 
betraktas som arketypen för en enfinansiärsmodell. Normalt 
sett är denna typ av modell centraliserad eller monocentrisk. De 
flesta andra länder har en blandning av finansiering via försäk-
ringspremier, egenavgifter och skatt på olika nivåer. Det unika 
med Storbritanniens modell är därför att det är staten som står 
för i stort sett alla sjukvårdskostnader.

I tabell 1 bredvid görs en uppdelning mellan Bismarcksystem (SSH 
system) och Beveridgesystem (NHS system).

Även om klassificeringen i Beveridge eller Bismarck säger något 
om ländernas vägval är det långt ifrån en komplett beskrivning 
av västeuropeiska sjukvårdsmodeller. Variationerna inom de båda 
huvudmodellerna är betydande. I de flesta länder finns många 
olika beslutscentra och ofta parallella strukturer.
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Tabell 1: Uppdelning av sjukvårdssystem i Bismarck 
& Beveridgesystem (Zee & Kroneman, 2007)

Länder med sjukvårdsförsäkring Länder med skattefinansierad  
sjukvård

Belgien Danmark

Frankrike Finland

Grekland (till 1982) Grekland (från 1982)

Italien (till 1977) Italien (från 1978)

Luxemburg Irland

Nederländerna Norge

Portugal (till 1978) Portugal (från 1979)

Schweiz Spanien (från 1986)

Spanien (till 1985) Storbritannien

Tyskland Sverige

Österrike

Den svenska sjukvårdsmodellen är exempelvis förhållandevis 
decentraliserad, även om den brukar karakteriseras som en 
Beveridgemodell eftersom den i huvudsak är skattefinansierad. 
Den började dock som blandmodell där primärvård och viss 
annan öppenvård finansierades via fristående försäkringskassor 
och sjukhusen via landstingen och staten (Hogarth, 1963). Först 
1955 infördes ett socialförsäkringssystem som omfattade alla 
medborgare. 

Med den så kallade sjukronorsreformen 1970 togs det stora steget 
mot en mer centraliserad enfinansiärsmodell. Fram till dess var 
landstingen främst ansvariga för den slutna vården på sjukhusen. 
Primärvården sköttes av privatpraktiserande husläkare. Även om 
patientavgiften i primärvården var subventionerad genom den 
allmänna sjukförsäkringen betalade patienten hela kostnaden vid 
besöket, och fick sedan tillbaka pengar från Försäkringskassan. 
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Sjukhusläkarna var anställda hos landstingen, men hade möjlighet 
att ha egen öppenvårdsmottagning. Vissa överläkare tog även 
emot privata patienter på sjukhusen. Det fanns ingen arbetstids-
reglering och grundlönen var ungefär hälften av en genomsnittlig 
läkares lön – resten kom från en prestationsersättning. Ju fler 
patienter som behandlades, desto högre lön. Reformen blev 
början till slutet för de privata husläkare och vårdavdelningar, 
och därmed även för prestationsersättningen. Läkarna blev i stor 
utsträckning offentligt anställda tjänstemän.

Över tid rörde sig således den svenska modellen kraftigt mot 
Beveridgehållet, men har senare – bland annat via vård valet 
– återigen fått inslag som åtminstone delvis påminner om 
Bismarcks modeller.

Sjukvård och omsorg präglas således i de flesta länder av en 
struktur där ansvar och befogenheter, finansiering och utförande, 
knyts till organisationer av olika typer på olika nivåer. En sådan 
modell kan betecknas som ”polycentrisk”, vilket vi ska utveckla 
närmare nedan. Uppdelningen kan vara baserad på geografi eller 
knytas till ett val som medborgaren gjort. I Sverige ansvarar regi-
oner för merparten av sjukvården, medan primärkommunerna 
står för äldreomsorg och stöd till personer med funktionshinder. 
Vid sidan av olika typer av statsbidrag, fyller staten i huvudsak 
funktionen att tillhandahålla centrala funktioner, som analys 
och normering av lagstiftning och tillsyn via myndigheter som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. I 
övrigt sköts många centrala funktioner av kommunernas och 
regionernas samarbetsorganisation Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).

Generellt finns en snarlik logik i ansvarsfördelningen, men lös-
ningarna kan delvis se olika ut i olika länder. En faktor som avgör 
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var en funktion placeras är behovet av specialisering och stor-
driftsfördelar. Om en funktion utförs sällan och på ett litet antal 
patienter kan den placeras vid ett enskilt sjukhus i en region eller 
kanske, när vi talar om högspecialiserad vård, vid endast ett eller 
två sjukhus i landet. Ett omdiskuterat exempel är frågan om vilka 
sjukhus som ska få utföra öppen barnhjärtskirurgi.

En annan faktor är behovet av nära service. Det är uppenbart 
att hemsjukvård 1) måste utföras i hemmet. Därför hamnar denna 
funktion ofta i kommunernas regi, trots att det är regionerna i 
vårt land som har det övergripande ansvaret för sjukvården i stort.

Ansvaret för primärvården är i Sverige regionernas. Samtidigt 
tillämpas i Sverige sedan 2009 valfrihet inom ramen för Lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att resurserna följer med-
borgarna i valet av primärvårdsenhet. Dock är själva innehållet i 
de tjänster som erbjuds ofta hårt reglerat.

Utförarna av tjänsterna är offentliga eller privata, vinstdrivande 
eller ideella. Det innebär en betydande grad av decentralisering 
och självstyre på vårdcentralsnivå, vilket gör att vi har tagit oss 
långt ifrån den centraliserade Beveridgemodellen. Värt att påpeka 
är samtidigt att det är vanligt att de privata vårdcentralerna tillhör 
en nationell kedja. Detsamma gäller även äldreomsorgen i kom-
munerna. Ägandet kan vara lokalt eller centralt, det finns exempel 
på vårdgivare som är egna företagare, franchisetagare eller utgör 

1 Hemsjukvård är medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad 
som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hemmet, både ordinärt- 
och särskilt boende. I och med ädelreformen 1992 övertog kommunerna ansvaret för 
särskilda boenden och möjlighet att bedriva hemsjukvård, från landstingen till och 
med sjuksköterskenivå. I flertalet län har hemsjukvården numera övergått till kom-
munal regi och arbete pågår att föra över all hemsjukvård till kommunerna.
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en del av ett större aktiebolag. Därigenom kan kvalitetskriterier 
och liknande samordnas över region- och kommungränser.

I många länder finansieras sjukvården både via regionala (poli-
tiska) organ och via privata försäkringskassor och försäkringsbo-
lag. Det innebär att medborgarna kan välja mellan såväl finansiär 
som utförare. För att komplicera det ytterligare kan ett val av en 
specifik finansiär ibland medföra att valfriheten avseende utfö-
rare begränsas. Schweiz är ett exempel på ett sådant sjukvårds-
system där olika privata så kallade HMO:s (Health Maintenance 
Organisations) erbjuder samordnad vård med begränsningar i 
valfriheten.

Vården och omsorgen präglas således i de flesta länder av en 
komplicerad struktur, där medborgare på olika nivåer kan använda 
demokratiska val (voice) eller valfrihet (exit) för att påverka tjänst-
eutbudet. Det är numera regel att patienter kan välja vårdgivare 
på olika nivåer. Det är också sedan några år möjligt att välja 
vårdgivare i övriga EU – tack vare patientrörlighetsdirektivet. 
Gränsöverskridande vård omfattas i EU av unionsgemensamma 
regler för ersättning och utbud.
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Sjukvården som polycentriskt system

Sjukvårds- och omsorgssystem präglas som framgått av bety-
dande komplexitet. Den enkla distinktionen mellan Beveridge- 
respektive Bismarckmodeller är därför otillräcklig. Mer fruktbart 
är därför att beskriva dessa system som polycentriska, det vill 
säga system med en mängd olika beslutsenheter och nivåer, 
var och en med betydande autonomi, och där patienterna eller 
välfärdsanvändarna har betydande valfrihet.  

Systemen utmärks nästan alltid av en blandning av privat och 
offentligt vad gäller vårdens och omsorgens utförande, och van-
ligtvis dess finansiering. De vanligaste vårdmodellerna interna-
tionellt kombinerar ideella, vinstdrivande och offentliga utförare 
som verkar och samverkar sida vid sida inom ramen för system 
där finansieringen delvis är offentlig, delvis utgörs av obligatoriska 
och frivilliga försäkringar. 

Motpolen till ett polycentriskt system är som nämnts ett mono-
centriskt, där det endast finns en beslutsfattare och en finansiär, 
vilket oftast är staten. Det statliga skattefinansierade NHS i 
Storbritannien är ett sådant exempel.

Ett polycentriskt vård- och omsorgssystem karaktäriseras av en 
mångfald av nivåer för styrning – som de system Ellinor Ostrom, 
nobelpristagare i ekonomi, tillsammans med maken Vincent 
Ostrom studerade inom amerikansk offentlig förvaltning. Deras 
forskning var delvis ett svar på idén att införa en enda typ av 
hierarkisk struktur för styrning och produktion av offentligt 
finansierade tjänster (Ostrom, 1983). Det alternativ som de lyfter 



15

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system

fram för produktion av lokala kollektiva nyttigheter, inklusive 
välfärdsproduktion, är det polycentriska där gemensamma nor-
mer, regler och institutionella strukturer skapas av de närmast 
berörda, ofta autonoma aktörerna, på lokal nivå. (Ostrom, 1990). 
Figurerna nedan illustrerar hur ett polycentriskt respektive ett 
monocentriskt system kan se ut.

Figur 1: Polycentriskt och monocentriskt system  
(inspirerade av Kaye, 2020)

Polycentriska system består av ett stort antal mer eller mindre 
självständiga aktörer, i detta fall vård- och omsorgproducen-
ter, välfärdsanvändare, olika typer av finansiärer, offentliga och 
privata, lokala och centrala politiska enheter och myndigheter, 
samarbetsorgan av olika sorter, professionella sammanslut-
ningar med mera. Graden av komplexitet kan variera i betydande 
utsträckning. Inslag av central reglering kan även förekomma, 
som exempelvis licensiering av läkemedel, legitimationer, villkor 
för statsbidrag och liknande.

De enskilda aktörerna i ett polycentriskt system har betydande, 
om än varierande, grad av autonomi. De kan experimentera och 
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själva välja olika typer av lösningar som passar deras särskilda 
omständigheter. Det är denna autonomi och valfrihet, och genom 
den konkurrens den ger upphov till, som skapar incitament för 
samarbete, utveckling och gott ledarskap, baserat på tillit och 
förtroende. Ett polycentriskt system av detta slag kan förväntas 
vara dynamiskt och befinna sig i ständig utveckling, utan centrala 
direktiv (Kaye, 2020). 

Ett huvudskäl till att denna typ av modeller i många länder är 
dominerande inom vård och omsorg är att vård och omsorg är 
mycket kvalificerade tjänster som kräver lokal kunskap och för-
ankring, professionalism och yrkeskunnande. Det innebär dock 
inte att gemensamma institutioner och regelverk inte behövs 
– avgörande är snarare att utformningen av dessa måste ge 
utrymme för stor lokal autonomi.

Dessutom utmärks denna typ av välfärdssystem av sampro-
duktion, det vill säga att kvaliteten och effektiviteten är bero-
ende av att medborgarna själva är involverade i produktionen av 
tjänsterna i fråga (Aligica, 2018). Om patienten litar på sin läkare 
och själv försöker förbättra sin hälsa blir resultatet bättre. Om 
samspelet mellan lärare, elever och föräldrar fungerar bra, lär 
sig barnen mer. Och om förtroendet och samspelet mellan vård-
personal, användare och anhöriga är tillfredsställande, kommer 
mindre resurser att behöva läggas på uppföljning och kontroller. 
Förtroende mellan användare och välfärdsleverantörer är således 
inte bara en kvalitetsfråga, det är också en fråga om effektivitet. 
Det är därför lokal autonomi, valfrihet, mångfald, decentralise-
ring och vettiga incitament har viktiga funktioner att fylla inom 
vården och omsorgen. En illustration av detta var den svenska 
vårdpersonalens imponerande förmåga att själva organisera 
fram nya intensivvårdsplatser under den första vågen av Covid-
19 våren 2020. 
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Hypotesen i denna rapport är att vård- och omsorgssystem som 
utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora 
inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra 
som, eller bättre än, mer centraliserade och helt skattefinansie-
rade system. Hypotesen baseras på detta polycentriska synsätt. 

Polycentriska system av detta slag har studerats inom den så kall-
ade Bloomington-skolan av Vincent och Ellinor Ostrom. (Ostrom 
& Ostrom, 1971; Ostrom, 2008; 1986; Aligica & Boettke, 2010; 
Aligica & Tarko, 2012; Zeben, 2019). Dock finns, så vitt vi kunnat 
utröna, endast begränsad forskning om vård och omsorg som 
har denna utgångspunkt (McGinnis, 2011).

Begreppet ”polycentricitet” kommer ursprungligen från Michael 
Polanyi som i boken The Logic of Liberty (1951) visade att veten-
skaplig kvalitet och innovationsförmåga uppstår genom att den 
akademiska världen är polycentriskt organiserad, med självstän-
diga universitet och akademier, öppna seminarier med oppo-
nenter och respondenter, extern granskning, konkurrensut-
satta projektmedel och internationell publicering. Han menade 
att även rättsväsendet och marknadsekonomin fungerar på ett 
likartat sätt och att dessa polycentriska system är överlägsna 
centralplanerade. Polanyis tänkande liknar här i väsentliga avse-
enden det som F. A. Hayek senare kom att kalla ”spontan ordning” 
(Hayek, 1973), med marknadsekonomins osynliga hand och väl-
ståndsökande förmåga som förebild. Poängen för bägge var att 
önskvärda samhällsresultat på makronivå i många fall kan växa 
fram organiskt genom decentraliserat beslutsfattande och utan 
central planering, förutsatt att det finns ett väl fungerande for-
mellt och informellt regelverk och normer som sätter gränser 
för aktörernas agerande och hanterar konflikter.
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Det var emellertid i en banbrytande artikel av Vincent Ostrom, 
Charles Tiebout and Robert Warren – publicerad i American 
Political Science Review 1961, ”The Organization of Government 
in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry” – som polycentri-
citet första gången kom att användas för att analysera offentliga 
tjänster gällande stadsutveckling och naturresurser. De förklarar 
begreppet på följande sätt (Ostrom, Warren, Tiebout, 1961: 831): 

”Polycentric” connotes many centres of decision-making 
which are formally independent of each other. Whether 
they actually function independently, or instead con-
stitute an interdependent system of relations, is an 
empirical question in particular cases. To the extent that 
they take each other into account in competitive rela-
tionships, enter into various contractual and cooperative 
undertakings or have recourse to central mechanisms to 
resolve conflicts, the various political jurisdictions in a 
metropolitan area may function in a coherent manner 
with consistent and predictable patterns of interacting 
behavior. To the extent that this is so, they may be said to 
function as a ”system”.

En grundläggande tanke är således att olika typer av konkurrens, 
samarbete eller samverkan mellan de centraliserade enheterna i 
varierande utsträckning utmärker denna typ av system. Inte minst 
är detta viktigt för framväxten av olika typer av normer kring kva-
litet och liknande. Ett polycentriskt system behöver gemensamt 
accepterade regler för konflikthantering och konkurrensvillkor:

[the] many elements are capable of making mutual adjust-
ments for ordering their relationships with one another 
within a general system of rules where each  element acts 
with independence of other elements. (Ostrom, 1972, 57)
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Särskilt viktigt är det förstås med gemensamma institutioner, 
förordningar och resursallokeringssystem i ett helt eller delvis 
skattefinansierat välfärdssystem, såsom vård och omsorg. Dessa 
gemensamma institutioner kan både skapas uppifrån och växa 
fram spontant underifrån.

Frågan om gemensamma institutioner liknar i viss utsträckning 
utmaningen som alla federala politiska system står inför, nämli-
gen att kombinera lokalt eller regionalt lärande och olika orga-
nisationsformer med gemensamma, övergripande institutioner 
(Karlson & Nergelius, 2007; Berggren & Karlson, 2003). I makarna 
Ostroms tidiga forskning (1972, 1976) var denna koppling mel-
lan framgångsrika administrativa reformer och federala system 
uttrycklig. Själva strukturen för samarbetet och ansvarsfördel-
ningen kan dock tänkas växa fram spontant:

Interorganizational arrangements, in that case, would 
manifest market-like characteristics and display both 
efficiency-inducing and error-correcting behavior. 
Coordination in the public sector need not, in those 
circumstances, rely exclusively upon bureaucratic 
 command structures controlled by chief executives. 
Instead, the structure of interorganizational arrange-
ments may create important economic opportunities  
and evoke self-regulating tendencies. (Ostrom and 
Ostrom 1965, 135–136)

Denna form av samarbeten mellan olika typer av lokalt eller 
regionalt förankrade aktörer är viktiga i vården och omsorgen i 
många länder.  I Sverige utgör Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) ett sådant exempel.
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Utmärkande för ett polycentriskt system för välfärdstjänster, i 
kontrast till ett monocentriskt, är att det kan finnas en rad olika 
aktörer som delvis samarbetar och ibland konkurrerar, delvis 
överlappar varandra och utför likartade uppgifter. Att dubbelar-
bete av olika slag kan förekomma behöver dock inte vara negativt 
eller ett tecken på resursslöseri. Det kan i stället vara ett tecken på 
att det finns olika typer av skalfördelar för olika typer av tjänster, 
och att systemet befinner sig i ständig utveckling till följd av att 
olika tjänsteentreprenörer testar nya erbjudanden till vård- och 
omsorgstagarna:

Duplication of functions is assumed to be wasteful and 
inefficient. Presumably efficiency can be increased by 
eliminating ”duplication of services” and ”overlapping 
jurisdictions.” Yet we know that efficiency can be realized 
in a market economy only if multiple firms serve the 
same market. Overlapping service areas and duplicate 
facilities are necessary conditions for the maintenance of 
competition in a market economy. Can we expect simi-
lar forces to operate in a public economy? Ostrom and 
Ostrom 1965, 135–136)

Att ett polycentriskt system bejakar entreprenörskap inom pro-
duktionen av välfärdstjänster är en följd av de producerande 
enheternas autonomi och välfärdskonsumenternas valfrihet. Det 
är också kombinationen av dessa drag som kan förklara varför 
ett polycentriskt system kan tänkas vara mer dynamiskt och 
effektivt över tid än ett monocentriskt. 

Ett polycentriskt system är under ständig utveckling tack vare 
konkurrens och frivilligt samarbete mellan olika aktörer. Det som 
i ett statiskt perspektiv kan framstå som ineffektivt kan ibland 
vara en förutsättning för dynamisk effektivitet om det pågår ett 
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ständigt lärande. När det gäller välfärdstjänster kan man säga 
att det förenar ”exit”, valfrihet, och ”voice”, demokratiska val 
och offentlig debatt, som mekanismer för att åstadkomma en 
väl fungerande välfärd, till skillnad från ett monocentriskt som 
enbart förlitar sig på ”voice”. 

Vi noterade tidigare att vård- och omsorgssystemen i de flesta 
länder har polycentriska drag. Faktum är att det även gäller det 
svenska. I Sverige ansvarar regionerna för merparten av sjukvår-
den, medan primärkommunerna står för äldreomsorg och stöd 
till personer med funktionshinder. Statens roll handlar i huvudsak 
om analys, normering och reglering. I övrigt sköts många centrala 
funktioner av kommunernas och regionernas samarbetsorganisa-
tion SKR, vilken kan sägas ha tydliga polycentriska kännetecken. 
Finansieringen är dock i huvudsak offentlig, genom kommunal, 
regional och statlig beskattning, även om privata försäkringar blir 
allt vanligare (Svensk försäkring, 2021). Ungefär 600 000 personer 
i Sverige har privat sjukvårdsförsäkring, oftast via arbetsgiva-
ren. Sjukvårdsförsäkringarna avser i allmänhet specialistvård, 
exempelvis ortopedi, men också primärvård hos allmänläkare. 
Samtidigt finns en mängd tjänsteleverantörer, varav många är 
offentliga förvaltningar, andra är privata vinstdrivande företag 
och vissa ideella organisationer. 
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Polycentrisk finansiering

Dessvärre finns få direkt mått på hur polycentriska olika vård- och 
omsorgssystem är. Ett undantag är dock vårdens och omsorgens 
finansiering där OECD (2019) har tagit fram jämförbara uppgifter 
för olika länder. Från OECD har vi fyra variabler som tillsammans 
utgör ett lands sjukvårdsutgifter per capita. 

1. Skattefinansierad sjukvård
2. Sjukvård finansierad med obligatoriska försäkringar
3. Sjukvård finansierad med frivilliga försäkringar
4. Sjukvård finansierad med egenavgifter/kontantbetalningar

Nedan illustreras fördelningen i Australien, Nederländerna, 
Schweiz och Sverige, som samtliga är välutvecklade välfärdsstater 
med universell vård och omsorg till alla medborgare. Länderna 
liknar således Sverige i dessa avseenden.

För dessa fyra länder är fördelningen på respektive utgiftstyp 
redovisade i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Fördelning av sjukvårdsutgifterna på olika 
typer av finansiering (2016, procent)

Land Obligatoriska 
försäkringar

Skatte- 
finansiering

Frivilliga 
försäk-

ringar

Egen- 
avgifter 

Totalt

Australien 1,1 65,2 15,7 18,0 100,0

Nederländerna 81,5 0,0 7,6 10,9 100,0

Sverige 0,0 84,8 1,1 14,1 100,0

Schweiz 35,2 30,1 7,9 26,8 100,0
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Nederländerna och Sverige framstår som något av ytterligheter: 
i Nederländerna dominerar finansiering genom obligatoriska 
försäkringar, medan svensk sjukvård i mycket hög grad är skat-
tefinansierad. I Nederländernas fall finns dock ett antal olika 
försäkringsbolag att välja mellan, med olika nivåer på självrisker 
med mera. I Sveriges fall ansvarar 21 regioner för sjukvården, 
medan omsorgen i huvudsak ligger på kommunal nivå. Frivilliga 
försäkringar har mycket liten betydelse i Sverige.

Även Australien har hög grad av skattefinansiering, men också 
ett relativt stort inslag av frivilliga försäkringar. I Australien 
uppmanas medborgarna att teckna privata försäkringar, vilka 
även subventioneras med olika skatteincitament. Schweiz har en 
relativt stor andel egenavgifter och en kombination av obliga-
toriska försäkringar och skattefinansiering. Stor variation finns 
även mellan de olika kantonerna.

När det gäller finansieringen framstår Schweiz som det mest 
polycentriska av våra jämförelseländer, och Sverige som det 
minst sådana.

Däremot finns det ingen systematisk statistik som redovisar 
skillnader i vårdens eller omsorgens utförande, det vill säga om 
den utförs i statlig, kommunal, ideell (icke-vinstdrivande) eller 
vinstdrivande regi. Skattefinansierad sjukvård kan naturligtvis 
utföras av samtliga typer av producenter. Det är även relativt 
vanligt, som vi ska se nedan, att privat finansierad vård utförs vid 
offentliga vårdinrättningar. Primärvården drivs dock i de flesta 
länder av läkare som är egna företagare, men det finns undantag. 
Sverige, Finland, Polen, Portugal, Spanien och Italien har i första 
hand offentliga vårdcentraler (OECD, 2010). 
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Ägandet av akutsjukhusen – ett område där statistik faktiskt 
finns – ser också olika ut i olika länder. I tabell 3 nedan redovisas 
fördelningen mellan olika driftformer för akutsjukhus år 2009.

Tabell 3: Offentliga och privata akutsjukhus inom OECD  
(procent) (Paris m.fl., 2010)

Land Offentliga Privata icke-
vinstdrivande

Vinstdrivande

Australien 70 14 16

Belgien 34 66 0

Danmark 97 2 1

Finland 89 0 11

Frankrike 66 9 25

Grekland 69 3 28

Irland 88 0 12

Island 100 0 0

Italien 81 17 2

Japan 26 74 0

Kanada 100 0 0

Korea 10 65 25

Luxemburg 68 29 3

Mexico 65 0 35

Nederländerna 0 100 0

Norge 99 1 0

Nya Zeeland 80 10 10

Polen 95 0 5

Portugal 85 7 8

Schweiz 83 5 12

Slovakien 60 0 40

Spanien 74 17 9

Storbritannien 96 4 0

Sverige 98 0 2

Tjeckien 91 0 9

Turkiet 90 0 10

Tyskland 49 36 15

Österrike 72 19 9
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Som framgår drivs de flesta akutsjukhus i offentlig regi, medan 
vinstdrivande akutsjukhus är förhållandevis ovanliga. I länder 
som Australien och Schweiz utgör dessa dock en betydande 
minoritet. Även Sverige förekommer vinstdrivande akutsjukhus.

I länder där sjukvården växt fram ur frivilliga sammanslutningar 
och ideella organisationer tenderar privata icke-vinstdrivande 
sjukhus att vara vanligare än i länder där framväxten domine-
rats av staten. I exempelvis Nederländerna är alla akutsjukhus 
privata och icke-vinstdrivande, medan exempelvis Kanada och 
Storbritannien främst har statliga. Australien och Schweiz har 
de mest blandade driftsformerna för akutsjukhusen av de fyra 
jämförelseländer vi nämnt ovan.
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Vårdens kvalitet och tillgänglighet

Men hur klarar sig dessa och liknande länders sjukvårdsystem 
när det gäller kvalitet, tillgänglighet och liknande? Dessvärre 
finns ingen etablerad metod för att göra jämförelser av vård- och 
omsorgskvalitet, likt den som görs mellan länder med exempelvis 
BNP per capita. Det finns dock en rad olika index och enkäter som 
mäter olika dimensioner i sjukvårdsystemens effektivitet, pro-
duktivitet, tillgänglighet, patientnöjdhet, rättvisa och så vidare. 

Vi kommer nedan att lite närmare presentera två olika index: 
Health and Access Quality (HAQ) Index, och Commonwealth Fund 
Index. Som kommer att framgå mäter dessa delvis olika aspekter 
av vårdens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet, med delvis 
olika metoder och angreppssätt.

Health and Access Quality Index
Ett av de mest välunderbyggda indexen är Health and Access 
Quality (HAQ) Index som syftar till att utvärdera tillgången och 
kvalitén på sjukvården i 195 länder. Detta index baseras på Global 
Burden of Diseases, Injuries and Risk Factor Study 2016 (härefter 
GBD).

HAQ-index använder data från GBD för att beräkna dödligheten 
för 32 olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd som inte bör leda 
till döden om man får adekvat vård. 

Figur 2 nedan visar rangordningen för de 30 främsta länderna.
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I HAQ-indexet som således både försöker mäta tillgången och kva-
liteten på sjukvården rankas Sverige som åtta av de 195 inkluderade 
länderna, Nederländerna är trea, Australien femma och Schweiz 
hamnar på sjunde plats. Island är det land som toppar indexet.

Commonwealth Fund Index
Commonwealth Fund är en privat amerikansk stiftelse med syfte 
att främja kvalitet, tillgänglighet och effektivitet inom sjukvårds-
systemen. Stiftelsen publicerar olika rapporter som utvärderar 
sjukvårdssystemens prestation. Indexet baseras främst på stif-
telsens enkätundersökningar, men också på mer objektiva mått. 

Figur 2: Rangordning HAQ index 2016  
(Fullman m.fl., 2018)
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Indexet, som endast omfattar 11 länder, bygger på 80 indika-
torer. Alla indikatorer, förutom de som rör folkhälsan, utgår 
från enkätsvaren. Enkätundersökningarna riktar sig främst till 
primärvårdsläkare och multisjuka, men även befolkningen i 
allmänhet. Informationen kompletteras med indikatorer från 
Världshälsoorganisationen och OECD när det gäller hälsovårds-
utfall och kostnader. 

I tabell 4 nedan redovisas indexets totala rangordning och del-
kategorier från år 2017.

Tabell 4: Rangordning Commonwealth Fund Index år 2017

Land CWF 
rankning

Vård- 
process

Till- 
gänglig- 

het

Admini- 
strativ 

effekti- 
vitet

Jäm- 
likhet

Hälso- 
vårds- 

utfall

Storbritannien 1 1 3 3 1 10

Australien 2 2 4 1 7 1

Nederländerna 3 4 1 9 2 6

Nya Zeeland 4 3 7 2 8 7

Norge 4 10 5 4 5 3

Sverige 6 11 6 5 3 2

Schweiz 6 7 8 8 4 4

Tyskland 8 8 2 6 6 8

Kanada 9 6 10 6 9 9

Frankrike 10 9 9 11 10 5

USA 11 5 11 10 11 11

Det är intressant att Storbritannien rankas högt på alla punkter 
som bygger på enkätsvaren, men näst sist på det område som 
bygger på faktiska data, nämligen hälsovårdsutfall. NHS uppfat-
tas positivt av befolkningen och är närmast en nationalklenod, 



29

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system

men det är svårt att med konkreta uppgifter påvisa att systemet 
levererar goda hälsovårdsutfall i jämförelse med övriga länder.

Australien har det sjukvårdsystem som har bäst hälsovårds-
utfall och kommer på andra plats i den totala rangordningen 
samt i bedömningen av vårdprocessens samordning. Dock är 
de sämre vad gäller jämlikhet. Nederländerna är trea och har en 
topplacering för tillgänglighet. Sverige och Schweiz kommer 
på delad sjätteplats, med bra resultat på flera områden. Dock 
sticker Sveriges svaga placering ut när det gäller vårdprocessens 
samordning, men Sverige kommer å andra sidan på andra plats 
i hälsovårdsutfall. Intressant att notera är även Nederländernas 
sjukvård med en modell där privata försäkringar, obligatoriska 
och frivilliga, står för finansieringen uppfattas som mer jämlikt 
än Sverige. Även det utpräglat polycentriska Schweiz placeras 
högt i detta avseende.

Efter att ha gått igenom dessa index, som syftar till att rang-
ordna olika länders sjukvårdssystem och bedöma deras presta-
tioner, kan konstateras att resultaten är förhållandevis tydliga 
– Australien, Nederländerna, Schweiz och Sverige rankas högt 
i samtliga index som studerats – trots stora skillnader när det 
gäller hur pass polycentriska de är i olika avseenden. Ett par av 
våra mer polycentriska jämförelseländer klarar sig väl så bra som 
det mer monocentriska Sverige.

Ett mönster som framkommer är att Sveriges utmaningar främst 
gäller tillgänglighet och vårdprocessens samordning. Detta resul-
tat bekräftas i en nyutkommen analys av myndigheten Vård- och 
omsorgsanalys (2021), Vården ut befolkningens perspektiv, som 
baserat på en senare upplaga av Commonwealth Funds enkäter. 
Deras slutsats är att Sverige har svaga resultat när det gäller 
väntetider, kontinuitet och samordning av vårdprocesserna. 
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Exempelvis har Sverige en längre väntetid till vård som inte sker 
på akutmottagning på sjukhus jämfört med de andra undersökta 
länderna. 

I Sverige svarar 37 procent av befolkningen att de fick möjlighet 
att göra ett primärvårdsbesök inom två dagar senaste gången 
de var sjuka. Sverige har här lägst resultat av alla länder i jämfö-
relsen. 70 procent svarar att de fick genomföra ett besök inom 
sju dagar. Men här har Sverige lägst resultat – i flera av länderna 
svarar ungefär 95 procent att de fick genomföra sitt besök inom 
sju dagar. Sverige uppvisar också jämförelsevis långa väntetider till 
specialistvård och till behandling eller operation. Det gäller även 
sett till andelen som fått utföra besök respektive fått behandling 
inom tre månader, vilket ungefär motsvarar vårdgarantin som 
gäller i Sverige. Sverige är också det land där lägst andel svarar 
att det är lätt att få vård på kvällar och helger, på annat sätt än 
via akutmottagningar på sjukhus.

Det finns också brister i hur information överförs till personalen 
på den ordinarie mottagningen efter utskrivning från sjukhus. 
Vidare svarade en lägre andel personer i Sverige att deras ordi-
narie läkare eller vårdpersonal alltid eller oftast känner till viktig 
information om deras sjukdomshistoria, jämfört med de andra 
länderna i undersökningen. Få i Sverige har en ordinarie läkare 
eller sjuksköterska de vanligtvis går till för sin vård. Däremot har 
de flesta en ordinarie mottagning de vanligtvis går till.

En förklaring kan vara att incitamenten att åstadkomma hög 
tillgänglighet och god service gentemot vård- och omsorgsta-
garna är starkare i mer polycentriska system med större inslag 
av autonomi, valfrihet och konkurrens, även när det gäller finan-
siering, än i det svenska sjukvårdsystemet. När lokal förankring 
och, professionalism och yrkeskunnande får ökat genomslag kan 
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det vara lättare att bygga den tillit och det förtroende mellan 
vårdgivare och patient som god vård och omsorg förutsätter.

Utifrån denna jämförelse kan konstateras att vård- och omsorgs-
system som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, 
med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, levererar minst 
lika god vård som mer centraliserade och helt skattefinansierade 
system.
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Myten om centralisering

Förställningen att ökad centralisering och förstatligande skulle 
vara lösningen på dagens och framtidens vård och omsorgsbehov 
verkar således inte stämma. Vård och omsorg kräver kunskaper 
och information om lokala förhållanden som helt enkelt inte låter 
sig centraliseras eller aggregeras inom ramen för ett monon-
centriskt hierarkiskt system. Därmed dock inte sagt att det inte 
behövs samordning och gemensamma institutioner.

Vård och omsorg utmärks dessutom av samproduktion, det vill 
säga att kvaliteten och effektiviteten är beroende av att patien-
terna eller brukarna själva är involverade i produktionen av 
tjänsterna i fråga. När det finns förtroende mellan vårdpersonal 
och patienter kan vårdresultaten förbättras. Det är därför lokal 
autonomi, valfrihet, mångfald, decentralisering och vettiga incita-
ment har viktiga funktioner att fylla inom vården och omsorgen.

En stor hierarkisk organisation tappar lätt kontakten med verk-
samheten. Endast uppgifter som är standardiserade, regelstyrda 
och som inte behöver anpassas till lokala förutsättningar lämpar 
sig väl för centralisering. Att Försäkringskassan är central kan 
sannolikt motiveras med att den styrs av ett centralt regelverk 
och att villkoren måste vara likartade i hela landet. Men även 
i det fallet vet vid att det finns stora problem med effektivitet 
och leveransförmåga. Detta är även tydligt när vi går till snarlika 
uppgifter, som arbetsförmedling. För att hitta tänkbara jobb kan 
det krävas samarbete med det lokala näringslivet och hur ingår 
man sådana när avsteg från det normala måste godkännas av 
högsta centrala nivån (Riksrevisionen, 2019). Ett annat exempel 
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är polisen, där det också finns skäl att fråga sig om resultaten 
har blivit bättre genom ökad centralisering (Statskontoret, 2018).

Ett förstatligande av hälso- och sjukvården skulle skapa en enorm 
byråkrati med 250 000 anställda, vilket kan jämföras med dagens 
229 000 årsarbetskrafter i myndigheter under regeringen, där 
sambandet mellan ansvar och mandat skulle bli i det närmste 
obefintligt. Dessutom skulle ett stort antal lokala och regionalt 
förtroendevalda komma ersättas av statliga tjänstemän (SKR, 
2020). De problem som redan i dag finns när det gäller ledarskap 
och styrning skulle knappast minska genom ytterligare steg mot 
centralisering och tayloristiska modeller (Ford, 2019).

Centrala lösningar förutsätter homogenitet, men också att man 
på förhand vet vad som är bäst för de lokala enheterna. Vet man 
inte det försvårar centrala, monocentriska strukturer besluts-
fattandet. Det blir svårt att påverka personalen på exempelvis 
en lokal vårdcentral i Arvika när man måste gå omvägen via den 
nationella organisationen – där högsta chefen kanske finns i 
Stockholm. Starka professioner som läkare och sjuksköterskor, 
som utgår från forskning och beprövad erfarenhet i mötet med 
patienter och brukare, behöver den handlingsfrihet som ofta 
endast kan uppnås i mindre organisationer. Försök att styra 
offentligt anställda inom vården via ekonomiska incitament leder 
ofta till suboptimering och erfarenheterna från många av de 
experiment som skett inom ramen för New Public Management är 
nedslående. Styckprisersättning har ofta lett till överproduktion 
och experiment med köp/sälj-modeller har fallit på att verksam-
heter som inte håller budget ytterst har kunnat förlita sig på att 
mer pengar ändå tillförs om verksamheten krisar.

En viktig slutsats är därför att inte bara se till den statiska effek-
tiviteten, utan även till den dynamiska. Det handlar om förmågan 
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att lära, förändras och utvecklas. Entreprenörskap måste bejakas. 
Sannolikt är det här polycentriska system, som bejakar auto-
nomi, självständiga initiativ, lokala eller regionala samarbeten 
och kombinerar ”exit”, och ”voice” för att åstadkomma en bättre 
vård och omsorg, har sin största styrka.
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Bejaka ansvar, samarbete och innovation

Det vore klokt att bejaka och förstärka de polycentriska dra-
gen inom den svenska sjukvården och omsorgen, för att stärka 
incitamenten till utveckling och lärande. Den statliga politiska 
styrningen är redan i dag stark genom IVO:s tillståndsprövning och 
tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Detsamma 
gäller Socialstyrelsens föreskrifter, uppföljningar och utvärde-
ringar, ofta redan i dag på regeringens uppdrag. Självklart behövs 
gemensamma regler och föreskrifter, men detaljstyrningen borde 
snarare minska än öka om ansvarstagande och innovationskraft 
ska kunna öka lokalt. Ett exempel på det senare är gemensamma 
journalsystem som exempelvis såväl Australien som Schweiz har 
infört. Även här har Sverige en del att lära.

Det gäller även finansieringen. Förbud eller ytterligare inskränk-
ningar för privata alternativ skulle med största sannolikhet för-
svaga vårdens och omsorgens innovationsförmåga. Ett exempel 
är när de privata nätläkarna i Sverige har fört in nya arbetssätt 
som den offentliga vården sedan tar efter. Ett annat är privata 
försäkringsbolag som möter behovet av samordning med callcen-
termodeller – där sjuksköterskor ofta står för en första bedöm-
ning. Försäkringsbolagen säljer en produkt på en öppen marknad, 
men ser ändå att det behövs en koordinerande instans innan 
användaren möter läkaren. Vidare utvecklas nya tjänster inom 
ramen för äldre-RUT – tjänster som kanske inte i dag tillhandahålls 
inom den kommunala hemtjänsten. RUT-tjänsterna kan därför 
fungera som ett slags experimentverkstad och en värdemätare på 
vad äldre egentligen behöver och vill ha hjälp med. Kommunerna 
kan därefter kopiera och imitera dessa tjänster och integrera nya 
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element i den kommunala hemtjänsten. Att närmare studera hur 
lärprocesser av detta slag ser ut vore värdefullt.

En mer generell iakttagelse är att det svenska sjukvårdssystemet 
i dag är mer orienterat mot att leverera enskilda tjänster än att 
uppfylla individers samlade behov. Denna funktionsorientering 
har naturligtvis fördelar i termer av demokratisk förankring och 
kan bidra till att öka möjligheterna till specialisering, med det 
finns även nackdelar. En tydlig sådan nackdel är att det saknas 
en koordinerande instans som binder samman alla de sjukvårds- 
och omsorgstjänster som vi behöver.

Försäkringssystem är ofta mer orienterade mot att lösa indivi-
ders problem och när det råder valfrihet mellan konkurrerande 
försäkringsbolag finns det ett incitament för dessa att agera 
proaktivt. Om det inte löser användarnas problem finns en risk att 
de går till ett annat försäkringsbolag. För att påverka kommunen, 
däremot, måste användaren antingen agera politiskt eller flytta 
till en annan kommun – åtgärder som antingen tar lång tid eller 
kräver mycket stora investeringar av den enskilde.

Eftersom Sverige sett i ett internationellt perspektiv är mycket 
funktionsorienterat finns det goda skäl att fundera över om vi 
kan lära av länder som är mer individ- eller användarorienterade. 
Framtida studier kan visa om vi kan göra vården och omsorgen 
mer användarorienterad och förbättra incitamenten för sam-
ordning. Har man i dessa system hittat sätt att överbrygga de 
ansvarsklyftor som i Sverige anses vara ett stort problem och 
som leder till suboptimering?

Ett sätt kan vara att tillåta och stimulera alternativa modeller. 
Allra bäst är om sådana modeller kan uppstå spontant – utan 
myndigheternas explicita godkännande. Problemet med försöks-
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projekt som Tiohundra i Norrtälje 2)  är att de sällan får efterföljare. 
Trots att det finns många element som kan tillämpas i hela landet 
tenderar den starka funktionsorienteringen att sätta käppar i 
hjulet för utveckling. Där kan vi se Schweiz som en kontrast, där 
försäkringsbolagen har större möjlighet att välja lösningar där 
olika funktioner koordineras och där man försöker hitta sätt att 
bygga hängrännor för att förbinda stuprören. Incitamenten till att 
ständigt utveckla systemet är helt enkelt bättre i detta avseende.

2 Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Det är 
ett försök att slå ihop den vanligtvis kommunala äldreomsorgen och den regionala 
sjukvården i en och samma organisation för att undvika de problem som annars ofta 
uppstår med otydliga ansvarsförhållanden i glappet mellan regionernas och kommu-
nernas verksamhetsområden (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 2021).
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Avslutande diskussion

Vård- och omsorgssystemen i de flesta länder utgörs av en bland-
ning av privat och offentligt vad gäller utförande och finansiering. 
De kombinerar ideella, vinstdrivande och offentliga utförare som 
verkar och samverkar sida vid sida inom ramen för system där 
finansieringen delvis är offentlig, delvis utgörs av obligatoriska 
och frivilliga försäkringar. Det finns en mängd olika beslutsen-
heter och nivåer, var och en med betydande autonomi, och där 
patienterna eller välfärdsanvändarna har betydande valfrihet.  

Dessa system klarar sig lika bra och i vissa fall bättre än mer 
centraliserade och helt skattefinansierade system när det gäller 
vårdens och omsorgens kvalitet och tillgänglighet. Detta kan 
vara vägen framåt även för Sverige, snarare än ökade offentliga 
resurser, centralisering, förstatligande och liknande. 

Sveriges utmaningar när det gäller tillgänglighet, väntetider, kon-
tinuitet och samordning av vårdprocesserna löses sannolikt bättre 
genom valfrihet, mångfald, decentralisering och incitament. 

Ett polycentriskt system stimulerar experimenterande, samar-
bete och lärande, och kan därmed bidra till dynamisk effektivitet. 
Med större inslag av försäkringslösningar kan incitamenten till 
samordning och service öka. När lokal förankring och professio-
nalism och yrkeskunnande får ökat genomslag kan det också vara 
lättare att bygga den tillit och det förtroende mellan vårdgivare 
och patient som god vård och omsorg förutsätter. 

Sverige borde våga öppna upp för en sådan utveckling, snarare 
än att ta ytterligare steg mot centralisering och förstatligande.
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