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Projektet Framtidens sjukvård  
och omsorg

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

Projektets resultat redovisas i rapporter och en sam-
manfattande slutrapport som presenteras på öppna 
seminarier och konferenser. 

• Rapport nr. 1: ”Myten om centralisering. Om 
sjukvården som ett polycentriskt system.” 
(Karlson & Lundbäck 2021).

• Rapport nr. 2: ”Primärvårdsfokus och 
vårdförsäkringar – lärdomar från Australien” 
(Lundbäck, Collin & Karlson 2021).

För mer information, se www.ratio.se
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Inledning 

Trots att svensk vård och omsorg enligt internationella jäm-
förelser håller hög kvalitet, finns väl kända problem när det gäller 
exempelvis tillgänglighet, servicenivå och fungerande vårdkedjor.1) 
På längre sikt finns dessutom stora utmaningar med en åldrande 
befolkning, kostsamma behandlingsmetoder och förväntad ökad 
efterfrågan på vård och omsorg. Därtill har Coronakrisen skapat 
en betydande vårdsskuld som ställer ytterligare krav på ökade 
resurser och förbättrad effektivitet. Detta gör att det behövs 
en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska kunna 
finansieras och organiseras för att kunna finna lösningar på de 
utmaningar som finns.

Australien är här ett intressant exempel vars sjukvårdssystem 
delvis har en liknande bakgrund som Sveriges, men där privata 
försäkringar i dag har en väsentligt större roll och där primär-
vården står i centrum. Australien har också en väsentligt mindre 
sammanblandning mellan finansiering och utförande än Sverige. 

Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jäm-
förelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har 
valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör 
länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant 
land att lära sig något av. 

1 Se rapport nr. 1 i Ratioakademiens sjukvårdsprojekt: ”Myten om centralisering. Om 
sjukvården som ett polycentriskt system.” (Karlson & Lundbäck 2021).
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En rad frågor som ges stor uppmärksamhet i Sverige, såsom kritik 
av privat utförare och tecknandet av privata försäkringar, är inte 
lika kontroversiella i Australien. Både regeringar med Australian 
Labour Party och koalitioner med de borgerliga Liberal-National-
partierna har varit med om att bygga upp systemet. Krav på för-
statligande, ökad centralisering, nya kö-miljarder och så vidare 
lyser, så vitt vi kan bedöma, med sin frånvaro. I stället uppmuntras 
och subventioneras frivilliga försäkringar, samtidigt som privata 
utförare av vård och omsorg har mycket stor betydelse inom 
såväl primär- och specialistvård, som äldreomsorg.

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska 
sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och 
baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska 
vård och omsorgssystemet. 

Vi kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård 
(öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av 
hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. 
Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.
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Det australiensiska sjukvårdsystemet 

Australien har ett omfattande välfärdssystem av anglosaxisk 
modell. Till skillnad från Sveriges generella välfärd är den austra-
liska välfärdsstaten selektiv och skatterna väsentligt lägre (Karlson 
2018). Australien har knappt 26 miljoner invånare (ABS 2021), varav 
71 procent bor i storstadsområden. Landet är en federation med 
sex delstater och tre territorier med stort självbestämmande 
(Utrikesdepartementet 2019). De 537 kommunerna har ett begrän-
sat beslutsmandat. Delstaterna har stort självbestämmande och 
får lagstifta i frågor som inte ligger på federal nivå (exempelvis 
utrikes- och försvarspolitik), men federal lag har företräde framför 
delstatslagar (ALGA 2021; Utrikesdepartementet 2019).

Alla medborgare garanteras vård och omsorg av hög kvalitet. 
Ansvaret för sjukvården är delat mellan delstaterna och den fede-
rala nivån (AHD 2019). Generellt kan sägas att delstaterna ansvarar 
för viss drift och kontroll av sjukvården, medan den federala staten 
står för finansiering, licensiering av personal och övergripande 
regelverk. Detta skiljer sig från det svenska systemet där regio-
nerna är ansvariga för både drift och huvudsaklig finansiering. 
Australiensiska kommuner ansvarar i regel inte för sjukvård, men 
äldrevård och vaccinationer kan falla inom deras ansvarsområden. 
Det förekommer variation mellan delstater och kommuner (ALGA 
2021). Landet har en blandning av offentliga, vinstdrivande och 
icke-vinstdrivande aktörer som delar på utförandet av vården. 
Totalt sett arbetar över 1,3 miljoner människor, ca tolv procent 
av arbetskraften i landet, inom hälso- och sjukvården (ABS 2017).



9

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar – Lärdomar från Australien

Australien skattetryck ligger på 28,5 procent av BNP år 2018, vil-
ket kan jämföras med Sveriges 43,9 procent. Den huvudsakliga 
beskattningen sker på federal nivå. I delstater och kommuner finns 
en begränsad direkt beskattning (ALGA 2021). Landet har en omfat-
tande omfördelning för att kompensera de delstater som inte 
på egen hand samlar in tillräckligt med skattemedel. I dagsläget 
finansieras omfördelningen (s.k. Horizontal Fiscal Equalisation) 
av momsintäkter som samlas in på federal nivå. Systemet kan 
liknas vid det svenska kommunala skatteutjämningssystemet.

Det nuvarande sjukvårdssystemet har växt fram under flera 
decennier av politisk konflikt, där det även funnits stora skillna-
der mellan de olika delstaterna. Den första versionen av dagens 
universella system infördes 1975 under namnet Medibank och 
utvecklades sedermera till dagens Medicare, som infördes 1984. 
Systemet baseras på grundläggande universell sjukvård som 
finansieras av det offentliga och innefattar allmän sjukvård, 
omsorg och subvention av läkemedel. Inledningsvis var det främst 
Australian Labour Party-regeringar som förordade statligt finan-
sierad vård för alla, med efter hand fick systemet även stöd från 
borgerliga koalitionsregeringar med Liberal-National-partierna 
(Collyer, Harley & Short 2015).

Det australiensiska sjukvårdssystemet har sitt ursprung i de 
militärsjukhus som fanns när landet var en brittisk fångkoloni. 
Redan tidigt hade staten en viktig roll för sjukvårdens finansiering. 
Men till skillnad från det brittiska så kallade Beveridgesystemet, 
ansvarar staten i första hand för finansieringen och i mindre 
utsträckning för produktionen (Collyer, Harley & Short 2015). 
Sjukvården organiseras främst på regional nivå och landet rankas 
högt i flera internationella kvalitetsindex. På dessa sätt liknar 
Australien Sverige. 
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Till skillnad från Sverige finns i det australiensiska systemet dock 
sedan länge fler privata aktörer, större andel egenavgifter och 
ett större fokus på privata sjukvårdsförsäkringar. Primärvården 
baseras på privatpraktiserande allmänläkare. Australien kan 
sägas sakna en motsvarighet till Sveriges ”Sjukronorsreform” på 
1970-talet, då privata husläkare i stor utsträckning övergick till 
att bli offentligt anställda tjänstemän. Primärvården i Australien 
har också större betydelse.

Utbudet av privata omsorgs- och vårdgivare är stort i de urbana 
områdena, men mindre på landsbygden. I vissa stater, såsom 
Northern Territory, med en hög andel urinvånare finns det vård-
centraler som är specialiserade på vanliga problem inom de 
grupperna (se vidare under Vård för urinvånare). Vårdutbudet i 
de olika delstaterna skiljer sig till viss del åt, även om det omfat-
tande skatteutjämningssystemet syftar till att råda bot på det. 

Alla medborgare har således rätt till grundläggande sjuk- och 
hälsovård, men de uppmuntras att teckna privata försäkringar 
för att få valfrihet och högre servicenivå inom specialistvården. 
Vården och försäkringsbehovet varierar till viss del beroende på 
var i landet man bor. Australien har även relativt höga egenav-
gifter för vård.

I Australien är folkhälsan generellt sett god. Till specifika hälso-
problem i landet räknas den betydligt sämre hälsan hos urinvå-
narna samt utmaningar som kommer med det varma och soliga 
klimatet. Exempelvis är hudcancer vanligt. Landets urinvånare, 
aboriginer och torresundsöbor, lever alltjämt under sämre mate-
riella och sociala förhållanden och har en förväntad livslängd som 
är ungefär tio år kortare än majoritetsinvånarna. 
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Konstateras kan att Australiens vård- och omsorgssystem har 
tydliga polycentriska inslag, med en mängd olika beslutsenhe-
ter och nivåer, var och en med betydande autonomi, och där 
välfärdsanvändarna har betydande valfrihet. Systemen utmärks 
genomgående av en blandning av privat och offentligt vad gäller 
vårdens och omsorgens utförande, och oftast dess finansiering. 
Motpolen till ett polycentriskt system är ett monocentriskt, där 
det endast finns en beslutsfattare och en finansiär, oftast staten.2)

Den federala staten är dock den dominerande aktören vad gäller 
sjukvårdens styrning och finansiering. Det är staten som stiftar 
lagar och sätter upp villkoren för försäkringsbolagen, regionerna 
och kommunerna.

2 För ytterligare information om polycentriska vårdsystem, se rapport nr. 1 i 
 Ratioakademiens sjukvårdsprojekt: ”Myten om centralisering. Om sjukvården som  
ett polycentriskt system.” (Karlson & Lundbäck 2021).
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Australiens sjukvård i  
internationell jämförelse

Australiens kostnader för vård och omsorg utgjorde år 2019 9,3 
procent av BNP, att jämföra med Sveriges 10,9 procent samma 
år (OECD 2019). I tabell 1 nedan redovisas sjukvårdsutgifter i för-
hållande till BNP inom OECD år 2019.

Tabell 1: Sjukvårdsutgifter i förhållande till  
BNP i OECD 2019
Land Procent av BNP 

(2019)
Land Procent av BNP 

(2019)

USA 17 Finland 9,1

Schweiz 12,1 Spanien 9

Tyskland 11,7 Island 8,8

Frankrike 11,2 Italien 8,7

Japan 11,1 Slovenien 8,3

Sverige 10,9 Korea 8

Kanada 10,8 Grekland 7,8

Norge 10,5 Tjeckien 7,8

Österrike 10,4 Israel 7,5

Belgien 10,3 Slovakien 6,9

Storbritannien 10,3 Estland 6,8

Danmark 10 Irland 6,8

Nederländerna 10 Litauen 6,8

Portugal 9,6 Ungern 6,4

Australien 9,3 Lettland 6,3

Nya Zeeland 9,3 Polen 6,3

Chile 9,1 Luxemburg 5,4

OECD GENOMSNITT 8,8
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Som mått på sjukvårdsutgifter använder vi OECD:s definition 
av ”current expenditure on health – all financing schemes”. Det 
är detta mått som brukar refereras som ”sjukvårdsutgifter i 
relation till BNP”. Det är värt att notera att måttet inte bara 
omfattar skattefinansiering, utan även obligatoriska försäkringar, 
egenavgifter, samt eventuella frivilliga försäkringar. Ser vi bara 
till skattefinansierad sjukvård är sjukvårdsutgifterna i förhållande 
till BNP lägre i Australien än i de flesta andra rika länder. 

Sjukvårdsutgifterna varierar mellan länderna, men generellt 
gäller att rika länder i allmänhet lägger större andel av BNP på 
sjukvård än vad fattiga länder gör. Australiens nivå ligger 0,5 
procentenheter över genomsnittet och landet kan inte sägas 
sticka ut särskilt i den bemärkelsen. Däremot har Australien en 
relativt hög andel finansiering via privata försäkringar och höga 
egenavgifter.

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 och är därför intressanta 
att jämföra med.

För dessa fyra länder är fördelningen på respektive utgiftstyp 
redovisade i tabell 2 (s. 14). 
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Tabell 2: Fördelning av sjukvårdsutgifterna på olika 
typer av finansiering (2016, procent) (OECD 2016;  
egna beräkningar).
Land Obligatoriska 

försäkringar
Skatte- 

finansiering
Frivilliga 

försäkringar
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

Schweiz 35,2 30,1 7,9 26,8 100,0 

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

I likhet med Sverige har även Australien en hög grad av skatte-
finansiering, men också ett relativt stort inslag av frivilliga för-
säkringar och egenavgifter, det vill säga kontantbetalningar. I 
Australien uppmanas medborgarna att teckna privata försäk-
ringar, vilka även subventioneras med olika skatteincitament. 

Det finns ingen systematisk statistik som redovisar skillnader i 
vårdens eller omsorgens utförande i olika länder, 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. 

Ägandet av akutsjukhusen – ett område där internationell statistik 
finns – ser också olika ut i olika länder. I tabell 3 nedan redovisas 
fördelningen mellan olika driftformer för akutsjukhus år 2009 
inom OECD-området.

Som framgår drivs de flesta akutsjukhus i flertalet länder i offentlig 
regi, medan vinstdrivande akutsjukhus är förhållandevis ovanliga. 
I länder som Australien utgör dessa dock en betydande minoritet. 
Även i Sverige förekommer vinstdrivande akutsjukhus. Australien 
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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 82 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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har även ett betydande antal ideella eller icke-vinstdrivande 
privata akutsjukhus, vilket saknas i Sverige.

Australien ingår i OECD, men inkluderas dessvärre inte i flera av 
de vanligaste internationella jämförelserna av sjukvård. I de index 
där landet finns representerat placerar sig Australien dock högt.
Ett av de mest välunderbyggda indexen är Health and Access 
Quality (HAQ) Index, som syftar till att utvärdera tillgången och 
kvaliteten 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 1 visar rangordningen för de 30 främsta länderna.

I HAQ-indexet som försöker mäta både tillgången och kvaliteten 
på sjukvården rankas Australien femma, medan Sverige hamnar 
på åttonde plats av de 195 inkluderade länderna.

Ett annat viktigt index görs av Commonwealth Fund, som är 
en privat amerikansk stiftelse med syfte att främja kvalitet, till-
gänglighet och effektivitet inom sjukvårdssystemen. Stiftelsen 
publicerar olika rapporter som utvärderar sjukvårdssystemens 
prestation. Indexet, som endast omfattar 11 länder, bygger på 
80 indikatorer. 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. 
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Figur 1: Rangordning HAQ index 2016  
(Fullman m.fl., 2018)
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I tabell 4 redovisas indexets totala rangordning och delkategorier 
från år 2017 (s. 18).

Australien har bäst hälsovårdsutfall och kommer på andra plats 
i den totala rangordningen samt i bedömningen av vårdproces-
sens samordning. Australien presterar också mycket bra vad 
gäller vårdprocess, tillgänglighet och administrativ effektivitet. 
Landet har dock sämre utfall avseende jämlikhet, en fråga vi ska 
återkomma till. Faktum är att detta är det område där Sverige 
presterar bättre än Australien.



18

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar – Lärdomar från Australien

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
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Vårdens finansiering

Det australiensiska sjukvårds- och omsorgssystemet finansieras 
till största delen av det offentliga. Staten och delstaterna står 
tillsammans för 65,2 procent av finansieringen (OECD 2016). Lägger 
vi även till obligatoriska försäkringar blir summan 66,3 procent. 
Privata kontantbetalningar och ersättningar från försäkringsbolag 
står också för en väsentlig del. I figur 2 illustreras finansierings-
modellen i det australiensiska sjuk- och omsorgssystemet.

Figur 2: Finansieringsmodellen i det australiensiska 
systemet (Ducket & Willcox 2015)
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Vård- och omsorgsgivarna finansieras således oftast genom en 
kombination av offentligt stöd, egenavgifter (out of pocket pay-
ments) och olika försäkringar, medan hushållen betalar nationella 
och regionala skatter, egenavgifter och skattesubventionerade 
försäkringspremier. Även ideella stiftelser och liknande bidrar 
till finansieringen. Olika finansiärers andel av den totala sjuk-
vårdsfinansieringen illustreras i figur 3.

Figur 3: Olika finansiärers andel av den totala  
sjukvårdsfinansieringen (OECD 2016) 

18 %
Egenavgifter

66,3 %
Skattefinansiering

15,7 %
Frivilliga försäkringar

Jämfört med Sverige är andelen icke-offentlig finansiering hög. 
De svenska hushållens sjukvårdsbetalningar utöver skatt står 
för sammanlagt 15,2 procent av de totala utgifterna 2016, att 
jämföra med att den australiska siffran (som alltså inkluderar 
både egenavgifter och försäkringsbetalningar) som uppgår till 
ca 36 procent (OECD 2016). 

Grunden är offentlig finansiering
De offentliga kostnaderna för landets vård och omsorg delas 
mellan delstaterna och den federala nivån. Historiskt har del-
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staterna haft en större roll i tillhandahållandet av sjukvård, men 
i och med Medicare-reformen 1984 tog staten över delar av 
ansvaret – främst för finansieringen. I dag finansierar staten och 
delstaterna båda betydande delar av systemet, men har samti-
digt olika förutsättningar att samla in skatt. Totalt sett står den 
federala staten för 81,4 procent av de nationella skatteintäkterna, 
delstaterna för 15,4 procent (som till största delen utgörs av 
arbetsgivaravgifter) och kommunerna för 3,4 procent (Ducket 
& Willcox 2015). Detta är en stor skillnad gentemot Sverige där 
kommuner och regioner står för huvuddelen av skatteuppbörden 
till vård och omsorg.

Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar (förutom stora delar 
av sjukvården är delstaterna även ansvariga för utbildning och 
kollektivtrafik) hanteras genom öronmärkta bidrag Specific pur-
pose payments (SPP:s) från den federala staten till delstaterna. 

Utöver ordinarie skatter betalas också vad som kallas för the 
Medical Levy, två procent av den beskattningsbara inkomsten för 
individer, som går till finansiering av den offentliga sjukvården 
(ATO 2020a). Den som inte nyttjar Medicare, är tillfälligt boende 
eller uppfyller särskilda medicinska kriterier kan ansöka om 
att undantas från denna avgift genom det så kallade Medicare 
levy-undantaget (ATO 2020a). Låginkomsttagare kan också ansöka 
om en minskning eller total reduktion av avgiften, sådana undan-
tag görs för den som tjänar under 22 000 AUD (helt undantagna), 
respektive 28 000 AUD (delvis undantagna) (ATO 2020a).

Att delstaterna historiskt varit primärt ansvariga för sjukvården 
och att den till viss del skiljer sig åt mellan olika stater gör att 
den ofta blir en valfråga i delstatsvalen (Ducket 2018). 
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Höga egenavgifter 
Det är vanligt med egenavgifter, eller kontantbetalningar, i 
Australien. Vid primärvårdsbesök är vården oftast avgiftsfri, 
men privata aktörer får sätta egna vårdavgifter som dock bara 
ersätts av det offentliga enligt den taxa som fastslås i Medicare 
Benefits Schedule (MBS) och Medicare (OECD 2015). Vid remisser till 
specialistvård eller annan hälsovård kan patienten behöva betala 
upp till 15 procent av vårdkostnaden. I många fall täcks den kost-
naden av privata sjukvårdsförsäkringar, men även patienter som 
har en sådan kan få betala en självrisk i samband med behandling. 

Medicare innefattar ett högkostnadsskydd för den som behöver 
regelbundna läkarbesök eller tester (Services Australia 2019). 
Även mediciner, som betalas av den enskilde, omfattas av ett 
högkostnadsskydd inom ramen för the Pharmaceutical Benefits 
Scheme (PBS) (AHD 2019). Högkostnadsskyddet träder i kraft när 
den enskilde spenderat mellan 300 och 1 500 AUD (motsvarande 
1 900–9 400 SEK). Skyddet gäller endast vissa utvalda mediciner, 
men täcker in de flesta besvär. Den som vill köpa läkemedel från 
specifika tillverkare eller har speciella preferenser får stå för 
mellanskillnaden själv. PBS finansieras av den federala staten. 

Tandvård, fysioterapi, syn- och hörselhjälpmedel, akupunktur 
(som inte är rekommenderad av läkare) och liknande hälsovårds-
service tillhör så kallad ”Allied Health” och täcks inte av Medicare, 
men kan finansieras av en försäkring (Services Australia 2019). 
Denna del bekostas således av den enskilde genom kontantbe-
talningar eller privat försäkring (MBS 2020). 

Egenavgifterna uppgick 2016 till 18 procent av de totala sjuk-
vårdskostnaderna motsvarande ca 1 560 USD (ca 13 160 SEK3)) per 

3 Genomsnittlig växelkurs 2021, USD-SEK
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person och år (OECD 2016). Till dessa räknas såväl medicin som 
självrisker vid försäkringsbetalningar och kontantbetalningar för 
vård. Detta är högt om man betänker att andelen som betalas 
via privata sjukvårdsförsäkringar endast uppgår till 15,7 procent 
av de totala sjukvårdskostnaderna. Om man ser till länder med 
huvudsakligen offentlig sjukvårdsfinansiering är detta dock är 
en avsevärd andel. Även i Sverige ligger egenavgifterna på 14,1 
procent (OECD 2016).

Privata försäkringar viktigt inslag
Genom subventioner, skattetillägg och tilläggsavgifter uppmunt-
rar Australien befolkningen att, som komplement till den offentligt 
finansierade vården, skaffa privata sjukvårdsförsäkringar. 2019 
hade 44 procent av alla australiensare en privat sjukvårdsför-
säkring (AIHW 2020).

I den offentliga sjukvården, Medicare, ingår rätten att avgiftsfritt 
få besöka sjukhus som en offentligvårdspatient. Då får man dock 
inte välja läkare eller tidpunkt för sitt besök (AHD 2019). Med en 
försäkring får man däremot i de flesta fall välja läkare, sjukhus 
och tid för sitt besök. Betalningar kan antingen ske genom att 
vårdgivare skickar en faktura till den federala staten som sedan 
ger ersättning för behandlingen (så kallad bulk billing), men det 
förekommer också att välfärdsanvändaren debiteras av vårdgiv-
aren direkt vid besöket och sedan kompenseras med ersättning 
från staten i efterhand. Det står producenterna fritt att välja 
vilket av dessa system de vill använda. I båda fallen ersätter 
staten endast kostnader enligt i förväg fastställda schabloner för 
godkända behandlingar, specificerade i MBS (HealthDirect 2020). 
En försäkringsinnehavare kan alltid välja huruvida denne vill 
bli behandlad som försäkrings- eller offentligvårdspatient. Att 
välja försäkringsspåret innebär att Medicare täcker 75 procent 
av kostnaderna för vård inom MBS medan resterade 25 procent 
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faktureras patienten eller dennes försäkringsbolag. Dessa 25 
procent kan inbegripa allmänna vårdkostnader, men även sådant 
som övernattning på sjukhuset, förbrukningsprodukter, medicin, 
proteser eller medicinska tester.

Välfärdsanvändare i Australien måste således förlita sig på privata 
sjukvårdsförsäkringar för att kunna få ökad valfrihet och bättre 
service inom sjukvården. Inom äldreomsorgen finns en större 
valfrihet, men också där förväntas den enskilde betala för service 
utöver den offentliga. 

De flesta försäkringsbolagen är öppna för alla och det är förbjudet 
för försäkringsbolag att neka kunder på grund av dålig hälsa 
eller hög ålder. En rad olika regleringar och villkor som syftar till 
att undvika klassiska försäkringsproblem som snedvridet urval 
av patienter, överdrivet risktagande och liknande är kopplade 
till de försäkringar som ger rätt till subventioner och skatte-
avdrag. Utförare har inte rätt att neka vårdtagare att teckna 
försäkring eller att sätta individuella premier på försäkringarna 
(Commonwealth Ombudsman, 2021Cc). Alla försäkringstagare 
måste erbjudas samma premie oavsett om de tillhör en riskgrupp 
eller ej (så kallad community rating) (Commonwealth Ombudsman 
2021c).

I Australien finns två olika typer av sjukvårdsförsäkringar. Den 
ena typen täcker vård som normalt sett ingår i det universella 
vårdprogrammet Medicare, men ger valfrihet och företräde för 
försäkringsinnehavare. Den andra typen täcker behandlingar 
som inte ingår i Medicare, exempelvis tandvård, fysioterapi och 
optik. Användare kan ha en av dessa två typer eller en kombinerad 
variant. Staten tillhandahåller också behovsprövade skatteavdrag 
för kostnaden för försäkringen (AHD 2019).
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Det finns knappt 40 ideella och vinstdrivande försäkringsgivare 
i landet (Commonwealth Ombudsman 2021b). Av dessa har de 
fem största aktörerna mer än halva marknaden, medan många 
mindre aktörer lever på speciella marknadssegment, så som vissa 
yrkesgrupper eller geografiskt avgränsade grupper (Falk 2021). 
Privata sjukvårdsförsäkringar stimuleras av det offentliga på 
framför allt tre sätt, en skattesubvention, en tilläggsavgift för 
den som tecknar försäkring sent i livet och ett skattetillägg som 
läggs på höginkomsttagare som inte tecknar försäkring. 

Skattesubventionen, the private health insurance rebate, är ett 
skatteavdrag som syftar till att minska den enskildes försäk-
ringsbetalning. Avdraget baseras på den enskildes inkomst och 
klingar av ju mer den enskilde tjänar. Höginkomsttagare får 
inte göra något avdrag alls (Commonwealth Ombudsman 2021c). 
Bedömningen görs på individuell nivå i singelhushåll, men på 
familjenivå (gemensam inkomst för två makar) i samborelationer 
eller äktenskap (ATO 2020b). Avdraget gäller även om man får sin 
försäkring från en arbetsgivare eller annan finansiär (ATO 2020b). 

Tilläggsavgiften, Lifetime health cover (LHC), är ett federalt ini-
tiativ med syfte att få folk att teckna försäkring tidigare i livet. 
Den som tecknar en försäkring först efter att ha fyllt 31 år åläggs 
enligt bestämmelsen att betala två procent extra per år över 30. 
Exempelvis betalar en person som fyllt 40 år och tecknar privat 
sjukvårdsförsäkring för första gången 20 procent extra i försäk-
ringspremie (två procent multiplicerat med tio år) och 22 procent 
om personen fyllt 41 år. Påslaget stryks när en försäkringstagare 
har haft försäkring i tio efterföljande år och har en övre gräns 
på 70 procent. Den tidigare nämnda subventionen räknas inte 
på det extra påslaget, utan enbart på grundpremien (ATO 2020b).
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Medicare levy surcharge (MLS) är ett annat initiativ som består 
av ett skattetillägg som läggs på individer som tjänar över en 
viss summa och inte tecknat någon sjukvårdsförsäkring. Inkomst 
beräknas i de här fallen enligt ett speciellt system, men något 
förenklat kan man säga att den som tjänar över 90 000 AUD 
(180 000 AUD för sambos) per år åläggs skattetillägget på mellan en 
och två procent av den beskattningsbara inkomsten (ATO 2020b). 

Tabell 5: Incitament för att teckna privata  
sjukförsäkringar.
Incitament Baseras på

Skattesubvention vid försäkringsinnehav Inkomst

Premiepåslag om >30 år vid första försäkringstillfället Ålder

Skattetillägg utan försäkringsinnehav Inkomst

Sverige 0,0

Systemet kan jämföras med det svenska. I Sverige är det jäm-
förelsevis ovanligt att ha en privat sjukvårdsförsäkring. År 2018 
var cirka 600 000 svenskar, ungefär sex procent, försäkrade. 90 
procent av dessa hade så kallade gruppförsäkringar tecknade 
via sina arbetsgivare eller fackförbund. Bland dessa 90 procent 
var två tredjedelar tecknade av arbetsgivare (Vårdanalys 2020). 
Vidare är privata sjukvårdsförsäkringar, sedan 1 juli 2018, i Sverige 
en skattepliktig förmån, vilket minskar incitamenten för företag 
att teckna gruppförsäkringar för sina anställda. Det australien-
siska systemet ger däremot ökade incitament att skaffa privata 
försäkringar, vilket ökar den totala finansieringen i systemet 
och kan frigöra plats i det offentliga systemet. I Australien var 
44 procent av befolkningen försäkrad år 2019.
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Primärvården i centrum

Sjukvården i Australien är primärvårdstung och relativt få fall, 14 
procent, blir remitterade till specialister eller andra sjukvårds-
aktörer (Britt m.fl. 2016:XIV). 45 procent av de praktiserande 
läkarna är allmänläkare (OECD 2017). Allmänläkarna och vårdcen-
tralerna är den enda vägen in i sjukvårdssystemet, eftersom det, 
till skillnad från i Sverige, råder remisstvång för att få träffa en 
specialist eller ta sig vidare i sjukvården på andra sätt.4) 

I Sverige är 15 procent av de praktiserande läkarna allmänläkare 
(FHM 2020) och andelen läkare som arbetar i primärvården är 
internationellt sett låg. I många svenska regioner råder inget 
remisstvång och det är möjligt för den enskilde att skriva en så 
kallad egenremiss för att själv söka vård i olika delar av sjukvårds-
systemet (Region Stockholm 2019).

Allmänläkare, General practitioners (GPs), möter patienter på 
privatpraktiker, vårdcentraler, sjukhus och i hemmet. De kan jobba 
privat, i ideella eller vinstdrivande inrättningar och i offentlig regi. 
De erbjuder behandlingar, skriver ut mediciner och slussar även 
vidare patienter till specialistvård eller andra delar av sjukvården, 
som kiropraktik eller fysioterapi (Ducket & Willcox 2015). 

Primärvården domineras av privata vinstdrivande sjukvårds-
aktörer, även om offentliga och ideella aktörer också finns (Ducket 

4 I Sverige bestämmer de enskilda regionerna om det ska råda remisstvång för 
olika typer av specialistvård eller inte. Vilken vård som kräver remiss varierar således.
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& Willcox 2015). I Sverige har andelen vårdcentraler som drivs 
i privat regi har ökat från drygt 25 procent år 2007 till över 40 
procent år 2019. Vanligast är det i Stockholm, där två av tre 
vårdcentraler drivs i privat regi. Ovanligast är det i Norrbotten 
och Västerbotten, där drygt var tionde vårdcentral drivs privat 
(Ekonomifakta 2021).

I Australien får alltså privata aktörer sätta egna vårdavgifter, men 
de blir bara ersatta av det offentliga enligt den taxa som fastslås 
i MBS och Medicare (OECD 2015). Privata sjukvårdsförsäkringar 
eller egenavgifter kan täcka ytterligare kostnader. Det är vanligt 
att allmänläkare arbetar i små verksamheter med bara några få 
anställda och många har begränsad kontakt med andra delar 
av professionen (OECD 2015). Andelen ensampraktiker har dock 
minskat och låg 2014 på 8,7 procent ( jämfört med 12,3 procent 
år 2005) till förmån för något större vårdinrättningar med minst 
6–7 allmänläkare anställda.

Alternativ med vårdbesök i hemmet (liknande det gamla hus-
läkarsystemet i Sverige) erbjuds via Hospital in the Home (HIH) 
(Viney m.fl. 2001), men lejonparten av primärvården bedrivs på 
vårdcentraler av varierande storlek. Den som behöver vård kan 
välja om man vill nyttja sin personliga försäkring eller gå vägen 
genom det offentliga systemet, det senare innebär att man inte 
har någon nytta av sin försäkring. 

82 procent av den vuxna befolkningen uppger att de besöker en 
vårdcentral minst en gång om året. Alltmedan den andelen har 
varit konstant över tid, har vårdbesöken de senaste åren blivit 
längre då patienterna sökt vård för fler och mer komplicerade 
åkommor (Ducket & Willcox 2015). Huvuddelen (över 80 procent) 
av de primärvårdsbesök som görs är 15–20 minuter och inklude-
rar kliniska undersökningar, patienthistorik, rekommendationer 
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och implementering av insatser för att åtgärda problem (Ducket 
& Willcox 2015). 

Samordning, telemedicin och elektroniska informationssystem
Primärvården står i centrum för den australiensiska sjukvården. 
Det är allmänläkarna och vårdcentralerna som skriver remisser 
och ser till att vården samordnas. Allmänläkare kan remittera 
till specialistvård, men relativt få allmänläkarbesök leder till 
sådan remittering. År 2015–2016 ledde 16 av 100 besök till vidare 
remisser. Huvuddelen av vården samordnas följaktligen redan 
inom primärvården. Att söka sig till akutmottagningar för enkla 
åkommor, som i Sverige, tycks inte förekomma. 

Det finns även 31 så kallade primärvårdsnätverk (Primary health 
networks (PHN) som koordinerar sjukvårdstjänster inom olika 
områden. De arbetar med att ge stöd till sjukvårdsinstitutioner 
och vårdanställda för att förbättra patientvård, koordinera olika 
delar av sjukvårdssystemet, bedöma vårdbehov och att tillhanda-
hålla olika ytterligare tjänster som kan behövas i områdena – 
exempelvis informationskampanjer, jourtjänster eller fortbildning 
av allmänläkare (AHD 2019).

I en utvärdering från 2018 fastslås att PHN arbetar strategiskt 
och långsiktigt med lokala aktörer och sinsemellan, men att 
denna typ av arbete kräver tid. En annan fördel som lyfts fram 
med PHN:s är att de kan lösa problem på lokal nivå, i dialog med 
redan kontrakterade eller nya utförare (Ernst & Young, Australia 
2018:2). I Sverige medger Kommunallagen (3:8) att kommuner och 
regioner ingår kommunalförbund för att klara av sina uppdrag 
vilka till viss del kan ses som en liknande sorts institution. 

Flera organisationer och vårdcentraler erbjuder sjukvårdsråd-
givning via telefon. 2006 grundades National Health Call Centre 
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Network (känt som HealthDirect) som samordnar den här typen av 
rådgivning på nationell nivå. Delstaterna Victoria och Queensland 
har dock separata tjänster. Utöver dessa driver även andra aktörer 
liknande telefontjänster. Syftet med verksamheten är att avlasta 
vårdcentraler och fysiska vårdgivare, stötta patienter i egenvård 
och att öka tillgängligheten för människor som bor i mer rurala 
områden (Ducket & Willcox 2015:209f). Systemet fyller liknande 
funktioner som det svenska 1177 Vårdguiden. 

Den federala staten tillhandahåller vidare det internetbaserade 
journalsystemet My health record där alla medborgare kan skapa 
personliga konton innehållandes diagnoser, medicinska utlåtan-
den och relevant information. Den digitala journalen står under 
patientens kontroll, men man kan ge åtkomst åt olika hälsoak-
törer att både skriva i och hämta uppgifter ur den. I december 
2020 hade 22,7 miljoner australiensare använt tjänsten genom att 
ladda upp någon form av data i den (ADHA 2019). 90 procent av alla 
apotek, 90 procent av allmänläkare och 94 procent av alla sjukhus 
rapporterar att de använder systemet aktivt. Anslutningsgraden är 
lika hög hos privata som offentliga aktörer (ADHA 2020). Möjlighet 
att lätt komma åt journaldata och patientens makt över den 
antas förenkla byten mellan olika hälsoproducenter och öka 
konsumentmakten. Systemet kan jämföras med det svenska av 
SKR samägda bolaget Inera, där regioner, kommuner och privata 
vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till det 
elektroniskt samordnade informationssystemet.

Vård för urinvånare
1971 öppnade den första vårdcentralen för urinvånare och 2013 
fanns det drygt 200 sådana vårdcentraler i landet. 141 av dessa 
drivs av en typ av föreningar som kallas ACCHS (Aboriginal and 
Torres Strait Islander Community Controlled Health Services), 44 
av staten och ytterligare ungefär 20 av icke-statliga aktörer. Dessa 
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vårdinrättningar har en hög andel anställda som är urinvånare 
och är i första hand lokaliserade i rurala områden där andelen 
urinvånare är stor. 2013 betjänade man 417 000 patienter, varav 75 
procent definierade sig som urinvånare. Samtliga vårdinrättningar 
riktade mot urinvånare finansieras av staten och erhåller extra 
stöd jämfört med allmänna vårdinrättningar (Ducket & Willcox 
2015). Vid dessa inrättningar finns bland annat särskilda läkare för 
aboriginer och torressundsöbor. De har varierande specialiteter, 
men särskild utbildning i att jobba med de båda marginalise-
rade urbefolkningsgrupperna. För att licensieras krävs, förutom 
medicinsk utbildning, en identitet eller acceptans som tillhö-
rande någon av grupperna, goda engelskkunskaper och ett tomt 
belastningsregister. Läkare för aboriginer och torressundsöbor 
arbetar parallellt med den vanliga sjukvården och anställs särskilt 
på de ovan nämnda klinikerna i rurala områden eller med fokus på 
aboriginer och torressundsöbor (Queensland Government 2020).

Specialistvård med privata och offentliga huvudmän
Specialistvård i Australien ges som framgått i både privat och 
offentlig regi. Precis som i primärvården ger Medicare rätt till i 
stort sett kostnadsfri vård på ett offentligt sjukhus, men en rad 
fördelar tillkommer den med en privat sjukvårdsförsäkring. 

Specialistvård bedrivs både i offentlig och privat regi och är jämnt 
fördelat mellan de båda typerna. Det finns 701 offentliga och 630 
privata sjukhus i landet, sjukhusen varierar mycket i storlek och 
inriktning. Av de offentliga sjukhusen är 30 så kall ade Principal 
Referral Hospitals och anses ha kapacitet för att motta de allra 
flesta typer av patienter, 27 av dessa är belägna i storstadsom-
råden (NAUSP 2019). Specialistläkare arbetar i ungefär lika stor 
utsträckning på privata som offentliga sjukhus, av totalt 27 987 full-
tidstjänster som fanns i privat och offentlig vård 2015 fanns 48,8 
procent på offentliga och 51,2 procent vid privata sjukhus (AIHW 
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2016). I Sverige finns enbart ett privat akutsjukhus, S:t Görans, och 
18 procent av medarbetarna i vården totalt är anställda privat. I 
primärvården är andelen dock högre, 40 procent (Almega 2019).

År 2016 fanns det ca 94 000 sängar på australiensiska sjukhus. 
Detta innebär att sängtätheten är ungefär fyra bäddar per 1 000 
invånare. Av dessa är 61 000 tillhandahållna av den offentliga 
vården, medan 33 100 bäddar finns i den privata sjukvården. Det 
australiensiska snittet kan jämföras med OECD-snittet på 4,8, 
men ligger samtidigt över Sveriges motsvarande på 2,6. Värt att 
notera är att den relativa andelen privata vårdplatser är hög i 
förhållande till andra länder. 

Det offentliga tillhandahåller dock en större andel slutenvårds-
platser, medan öppen specialistvård är jämnt fördelad mellan 
privata och offentliga aktörer. Av de privata sjukhusen är 60 
procent vinstdrivande, 30 procent består av religiösa eller väl-
görenhetssjukhus och den resterande delen drivs av andra ideella 
aktörer (AIHW 2014). Även detta är en hög andel kommersiella 
aktörer internationellt sett. Skattemässigt är vården som inte 
är vinstdrivande befriad från moms (GST) och uppbär generella 
lättnader på inkomstskatten (ATO 2017). 

Det förekommer även en del samarbete mellan privat och offentlig 
vård. Exempelvis är det vanligt att det offentliga köper vård av 
privata aktörer. 2011–2012 köptes runt 62 000 sjukhusinläggningar 
från privata aktörer. Det förekommer också en del samarbete 
kring resursdelning, exempelvis delade 50 privata sjukhus lokaler, 
utrustning och personal med offentliga aktörer. Det förekommer 
också att privata aktörer finansierar och bygger sjukhus i utbyte 
mot löften om att senare få bedriva verksamhet i lokalerna (AIHW 
2014). Den här typen av samarbete förekommer även i Sverige. 
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Högspecialiserad vård bedrivs, likt i Sverige, vid universitets-
sjukhus runt om i landet. De mest folkrika delstaterna New 
South Wales, Victoria och Queensland har flest sådana sjukhus. 
Liksom för den generella specialistvården råder remisskrav till 
den högspecialiserade vården. Som patient blir man i regel remit-
terad till högspecialiserad vård efter besök hos allmänläkare på 
vårdcentral. 

Äldreomsorg
Landets äldreomsorg är uppdelad i tre delar: hemtjänst, kortsiktig 
omsorg och vård på äldreboende. Vilken hjälp den äldre är i 
behov av bedöms av en offentlig tjänsteman på ett fysiskt möte 
i individens hem och baseras på ålder och individens fysiska och 
mentala tillstånd. Personer över 65 år (50 år för aboriginer och 
torressundsöbor) och som bedöms behöva någon typ av omsorg 
för att klara sin vardag får vård. 

Generellt delas betalningen mellan den federala staten och använ-
daren, beroende på den senares betalningsförmåga. Utförandet 
kan ligga på antingen en offentlig, vinstdrivande eller ideell 
privat aktör (MyAgedCare 2021b). En ny äldreomsorgsreform 
Commonwealth Living Longer Living Better lanserades 2013 med 
syfte att lägga mer fokus på konsumentmakt och konsumento-
rienterad omsorg (Parliament of Australia 2013).

Användare har stor valfrihet på äldreomsorgsmarknaden. Det 
finns en rad hemsidor, både kommersiellt, ideellt och offentligt 
tillhandahållna, som hjälper brukare att välja utförare. I det här 
avseendet liknar Sverige och Australien varandra. 

Äldreomsorg i Australien utförs av en blandning av offentliga, 
kommersiella, ideella och enskilda aktörer. Likt i det övriga 
sjukvårdssystemet utgör det offentliga grunden för äldrevård, 
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och finns tillgängligt för hela befolkningen. Genom denna ser-
vice tillhandahålls alltifrån hemtjänst, kortsiktig omsorg (såsom 
rehabilitering eller tillfällig sjukgymnastik) och äldreboenden 
behovsprövat. Den som har en högre inkomst eller pension för-
väntas således själv betala för sin omsorg. Australien möjliggör 
för enskilda närstående till de äldre att arbeta som hemvårdare 
eller vårdgivare. Som hemvårdare är man berättigad till antingen 
lön eller stödbidrag från staten för sitt arbete. En vårdgivare kan 
dessutom vara berättigad till olika subventioner och rabatter. 
Även personer över 65 år (pensionsåldern i Australien) kan arbeta 
som hemvårdare, men behöver då välja att antingen ta ut sådan 
statlig ersättning eller pension. Liknande möjligheter finns för 
den som vill ta hand om en person med funktionsnedsättning 
eller ett allvarligt medicinskt tillstånd (Services Australia 2021). 
Systemet liknar den ersättning man i Sverige kan få inom Lagen 
om assistansersättning (LASS).

Privata utförare är varken subventionerade eller reglerade av den 
federala staten, men på delstatsnivå förekommer regleringar. 
Privata aktörer tillhandahåller både hemtjänst och äldreboenden 
och dessutom olika typer av självständiga boenden i pensio-
närsbyar (retirement villages) eller andra typer av arrangemang 
(MyAgedCare 2021c). Såväl icke-vinstdrivande som vinstdrivande 
aktörer förekommer på marknaden. Traditionellt sett har ideella 
och offentliga aktörer varit de dominerande producenterna, men 
under 2000-talet har allt fler vinstdrivande aktörer etablerat sig. 
I dag är de kommersiella (privata vinstdrivande) aktörerna störst. 
De allra flesta får dock äldreomsorg av en närstående. Totalt 
rapporterar 1,3 av alla de 4,1 miljoner invånare som är över 65 år 
att de får någon form av assistans eller omsorg i sin vardag, en 
klar majoritet av sådant stöd är dock av enklare form i hemmet.
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Det är svårt att jämföra ovanstående siffra med Sverige, eftersom 
insatserna skiljer sig till viss del men en grov jämförelse är att 16 
procent av de som var 65 år eller äldre i Sverige får någon typ av 
insats enligt socialtjänstlagen. Totalt rör det sig om 329 000 av 
de drygt två miljoner invånarna över 65 år (Socialstyrelsen 2020).
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Sammanfattning och lärdomar

Det är intressant att ett vård- och omsorgssystem som på många 
sett skiljer sig från det svenska klarar sig lika bra eller bättre i de 
internationella utvärderingar som redovisats. Trots att en lägre 
andel av BNP satsas tycks Australien ha något bättre hälsovårds-
utfall, bättre fungerande vårdprocesser, högre tillgänglighet och 
högre administrativ effektivitet. 

Det australiensiska vård- och omsorgssystemet är utpräglat 
polycentriskt med en rad oberoende beslutscentra, med offent-
liga, privata ideella och privata vinstdrivande utförare på lokal 
och nationell nivå. Finansieringen baseras i stor utsträckning på 
skatter, men även egenavgifter och försäkringspremier är viktiga. 
Den federala staten stiftar också lagar och sätter upp villkoren för 
försäkringsbolagen, delstaterna och kommunerna. Utmärkande 
är att det finns många politiska styrmedel som syftar till att 
få befolkningen att skaffa privata sjukvårdsförsäkringar, vilket 
bidragit till att nästan halva befolkningen har sådana. Ett annat 
intressant inslag är att primärvårdsnätverken och det nyligen 
skapade samarbetsorganet NFRC som från början var frivilligt, 
men senare ombildats genom federala beslut

I jämförelse med Sverige spelar primärvården en mer central roll. 
Där sker den absoluta merparten av vården, och remisstvång 
gäller. Vid primärvårdsbesök är vården oftast avgiftsfri, men vid 
remisser till specialistvård eller annan hälsovård behöver patien-
ten ofta betala upp till 15 procent av vårdkostnaden. I många fall 
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täcks den kostnaden av privata sjukvårdsförsäkringar, men även 
patienter som har en sådan kan få betala en självrisk. 

Australiens sjukvård- och omsorgssystem är således en sorts 
hybrid mellan privat och offentligt, precis som på många andra håll 
i världen. Trots att systemet enligt internationella jämförelser leve-
rerar väl, står det inte utan brister av olika slag. Exempelvis finns 
en kritik mot kötider till operationer och specialistvård, särskilt 
för de patienter som saknar vårdförsäkring (Dixit & Sambasivan 
2018). Vissa menar även att marknadsinslagen driver fram en 
överkonsumtion av vård bland dem som har råd, med minskad 
jämlikhet som följd (Law 2011; Collyer; Harley & Short 2015).

Det område där Australien i internationella jämförelser rangord-
nas lägre än Sverige är också vårdens jämlikhet, vilket sannolikt 
just förklaras av höga egenavgifter och de frivilliga försäkringarna. 
Samtidigt garanteras alla invånare precis som i Sverige vård och 
omsorg av hög kvalitet genom den stora offentliga finansieringen. 
I Australien dominerar en rättvisesyn som brukar betecknas med 
”fair-go”, vilket kan översättas med att alla ska ha lika möjligheter 
(Karlson 2018), till skillnad från den svenska synen på rättvisa som 
jämlikhet eller lika utfall.5) Detta synssätt präglar det australienska 
välfärdsstaten i allmänhet, som är selektiv snarare än generell, 
inklusive vården och omsorgen. Med en sådan rättvisesyn är inte 
alla skillnader i sig orättvisa. 

Det australiensiska systemet levererar mycket hög kvalitet och 
tillgänglighet, och erbjuder dessutom goda möjligheter för använ-
darna att påverka kvaliteten och för nya aktörer att etablera sig i 

5 För en kritisk analys av olika rättvisebegrepp och deras konsekvenser, se 
 Ratioakademien 2020. 
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systemet. Möjligheten för den enskilde patienten och vårdtagaren 
att påverka vård och omsorg kan därmed ske genom:

• Politiska val på nationell, delstats- och kommunal nivå
• Valet av i vilken delstat eller kommun man bosätter sig
• Val av sjukvårdsförsäkring och självrisknivå
• Val av vårdgivare och läkare

Den stora valfriheten och inslagen av privat finansiering och privat 
utförande av vården och omsorgen bidrar till det australiensiska 
sjukvårdsystemets goda utfall. Incitamenten till effektivitet, sam-
ordning, tillgänglighet och service är helt enkelt mycket bättre 
än i ett mer centraliserat och helt skattefinansierat system. Även 
primärvårdens centrala roll bidrar till detta.

I dessa avseenden torde viktiga lärdomar finnas för Sverige.
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