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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” (Collin, Lundbäck  
& Karlson 2021).

• Rapport nr. 3. ”Nederländernas sjukvårdssystem” 
(Lundbäck 2021)

• Rapport nr. 4. ”Schweiz sjukvårdssystem”  
(Lundbäck 2021)

• Rapport nr. 5. ” Sjukronorsreformen – reformen som 
formade svensk sjukvård” (Lahtinen, Lundbäck & 
Karlson 2021).

För mer information, se www.ratio.se
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Sjukronorsreformen – Reformen som formade svensk sjukvård

Inledning 

En av de viktigaste, och kanske mest bortglömda, reformerna 
inom svensk sjukvård är Sjukronorsreformen år 1970. Den innebar 
att Sverige tog ett avgörande steg mot en så kallad Beveridge-
modell med skattefinansiering och offentligt utförande av vård 
och omsorg. 1) Fram till dess var landstingen ansvariga för den 
slutna vården på sjukhusen, medan primärvården främst sköttes 
av privatpraktiserande husläkare. Majoriteten av läkarna blev 
efter reformen offentligt anställda tjänstemän, med fast lön och 
reglering av sina arbetsförhållanden (Carder & Klingeberg, 1980, 
s. 152–154). 

Reformen innebar även att avgifterna i den offentliga öppna 2) 
vården jämnades ut och försäkringsskyddet stärktes – främst 
för patienter som behövde dyr och omfattande vård, samt för 
pensionärer. 

Mycket talar för att denna reform kom att forma svensk sjukvård 
under lång tid framöver. Många av de problem med bristande 

1 För en utförligare beskrivning, se rapport 1: Karlson & Lundbäck 2021.

2 Till sluten vård räknade man enligt definitionen föreslagen i propositionen (Prop. 
1969:125) vård där patienten tas in på sjukhus, men också halvöppna vårdformer, 
dagsjukhusvård och nattsjukhusvård, samt så kallad femdagarsvård. Till öppen vård 
räknades alla vårdformer där patienten inte intogs på sjukhus. Till det hörde vad vi 
idag skulle kalla primärvård. Av intresse är att preventiva vårdformer rent generellt 
inte täcktes av sjukförsäkringsersättningen enligt den Allmänna försäkringslagen, 
utan för rätt till ersättning förutsattes vanligen att patienten var sjuk.
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tillgänglighet, bristande kontinuitet och liknande som förekom-
mer i dag har sannolikt sin grund i den stora förändring som 
Sjukronorsreformen innebar, inte minst vad gäller avskaffandet 
av de privatpraktiserande allmänläkarna inom primärvården. 
I Danmark, Norge och flera andra europeiska länder är detta 
alltjämt den normala formen för primärvård.

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning över 
Sjukronorsreformen, över reformens mål, samt över den poli-
tiska och ideologiska kontext som föranledde reformen och hur 
den tog sig uttryck i den samtida politiska debatten. Vi kommer 
även att diskutera konsekvenserna. Studien baseras på samman-
ställningar av tidigare forskning, på riksdagsdebatten som ägde 
rum vid godkännandet av reformen och på betänkanden från de 
offentliga utredningar som publicerats före och efter reformen, 
samt på delar av den debatt som följt.

Tidigare forskning om Sjukronorsreformen är begränsad. De 
flesta forskningsartiklarna analyserar beslutsprocesserna och 
institutionerna, och studerar olika aktörers roll vid genomför-
andet. Det mest omfattande verket om Sjukronorsreformen 
är en artikel av Carder och Klingeberg (1980) som tittar på de 
bakomliggande politiska intressena. De finner att många, bland 
annat departement, landsting, sjukvårdshuvudmän och Läkarför-
bundet, var intresserade av att förändra det befintliga systemet. 
En annan artikel är Shenkin (1973) som uppmärksammade flera 
politiska intressen bakom reformen och menade att många motiv 
till reformen inte tydliggjordes i offentliga dokument. 

Det finns också en rad studier som mer kort behandlar Sjukro-
norsreformen, ofta i samband med andra reformer som genom-
fördes under samma tid. Immergut (1990) jämför i sin artikel 
”Veto Points, and Policy Results: A Comparative Analysis of Health 
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Care” läkarnas lobbyverksamhet i Sverige, Schweiz och Frankrike 
och analyserar institutionella faktorer som begränsade läkar-
professionens möjligheter att påverka politiken i samband med 
sjukvårdsreformer. Immergut behandlar även i boken Health 
Politics: Interests and Institutions in Western Europe (Immergut, 
1992) ett liknande ämne, men utvecklar att det var bland annat 
den exekutiva maktens stora makt som gjorde att radikala sjuk-
vårdsreformer kunde drivas igenom utan stark opposition mellan 
1931 och 1969.

Heidenheimer (1980) berör Sjukronorsreformen i sin analys av 
konflikten mellan läkarprofessionens och den offentliga byrå-
kratins intressen. Serner (1980) gör en analys av interaktionen 
mellan lokala och centrala myndigheter i hälsovårdsreformerna 
1945–1980 och hur de medicinska professionerna (tandläkare 
och fysioterapeuter) såg på dessa. I analysen behandlas också 
Sjukronorsreformen. 

Det finns så vitt vi kan bedöma nästan ingen extensiv forskning 
om reformens betydelse för sjukvårdssystemet i sin helhet och 
om hur reformen påverkat sjukvårdens utformning i dag. Ett 
undantag är Örnerheim (2016), som studerar relationen mellan 
läkarprofessionen och den politisk-administrativa sidan ur ett 
historiskt-institutionellt perspektiv och hur samspelet mellan 
dessa påverkar den politiska styrningen av sjukvården genom 
kvalitetssystem. Örnerheim (2016) menar bland annat att det 
rådande planeringsidealet, i kombination med begränsningarna av 
läkarprofessionens autonomi som följde av Sjukronorsreformen, 
skapade incitament för läkarnas engagemang i registerstudier, 
något som i sin tur var en förutsättning för uppkomsten och 
utformningen av kvalitetsregistren i den svenska vården. Sjukro-
norsreformen används på så sätt för att förklara utvecklingen av 
den svenska sjukvårdens kvalitetssystem. Registerstudierna blev 
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läkarnas sätt att hävda sig mot den politiska styrningen, genom 
att bland annat försöka säkra kvalitativ vård och att genom att 
använda registerstudier för att motivera offentlig finansiering 
till medicinsk verksamhet.

Inga offentliga utredningar har gjorts för att undersöka effekterna 
av Sjukronorsreformen och den enda forskning vi funnit som 
försöker härleda de direkta effekterna av reformen på nationell 
nivå är en kvantitativ analys i en kandidatuppsats av Gabrieli 
och Serner (1971), publicerad i Läkartidningen. Studien baseras 
på en enkätundersökning utsänd av Läkarförbundet och jämför 
en rad variabler, såsom väntetider, remisser, intagningar med 
mera, under perioden 1968–1970 (före och efter förändringen) 
(Gabrieli & Serner, 1971).

Det är möjligt att det finns forskning som gjorts på lokal nivå 
eller av Landstingsförbundet eller Socialstyrelsen, men någon 
sådan känner vi inte till. 

De rikaste beskrivningarna av reformens effekter finns i Läkar-
tidningen i form av tillbakablickar av läkares upplevelser av 
reformen. Dessa återfinns i både reportage och debattartiklar, 
där det framkommer att Sjukronorsreformen 30 år eller mer 
efter att den genomförts fortfarande väcker starka känslor hos 
många. (Se exempelvis Medén-Britth, 1999; Schöldström, 1999; 
Gustavson, 2000; Nordlander, 2000, 2006; Werkö, 2000; Gar-
penby, 2020; Ström, 2020).
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Sjukronorsreformens innehåll

Bakgrund 
Sverige hade sedan 1700-talet ett statligt provinsialläkar-
system som erbjöd offentligt organiserad läkarvård (Serner, 
1980). Provinsialläkarna var en sorts distriktsläkare  3) som fanns 
utspridda i landet. Parallellt med detta system var sjukvården 
centrerad kring sjukhus som landstingen hade haft ansvar över 
sedan 1864 (Serner, 1980). 

År 1948 publicerades Höjer-rapporten (SOU 1948:14) av Medi-
cinalstyrelsen i samråd med Landstingsförbundet och Stads-
förbundet, där det presenterades ett antal för tiden relativt 
drastiska reformförslag för vården. Man föreslog bland annat 
att sjukvårdshuvudmännen skulle få ansvar för inkomsterna 
från  sjukhusens öppna mottagningar och att den privata delen 
av sjukhusläkarnas inkomster från de öppna mottagningarna 
skulle ersättas av lön. Höjer-utredningen möttes av kritik från 
Läkarförbundet som såg förändringarna som ett potentiellt hot 
för läkarnas ställning och autonomi (Immergut, 1990). Läkarför-
bundet lyckades i samarbete med andra opponenter till reformen 
få regeringen att dra tillbaka förslagen i slutet av 1940-talet. 

3 Distriktsläkare är ett annat namn för allmänläkare eller läkare som är verksam i 
primärvården och kopplad till ett så kallat distrikt. Formellt försvann titeln i samband 
med husläkarreformen 1993, men har levt kvar och används ännu för läkare verksam-
ma i primärvården som har ett geografiskt ansvar. Distriktssköterska är däremot en 
skyddad yrkestitel för sjuksköterskor verksamma med inriktning mot kommunal 
omsorg och särskilda boenden.
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År 1955 blev sjukförsäkringen allmän med inkomstrelaterad 
sjukersättning och subventionerad sjukvård. Det skedde också 
flera reformer som överförde en allt större del av vården från 
provinsialläkare till slutenvården på sjukhusen. Samtidigt ökade 
man stegvis antalet antagningar till läkarutbildningarna med 400 
per år som mål (Heidenheimer, 1980). Landstingen fick alltmer 
ta över ansvaret för hälso- och sjukvården: Redan år 1945 fick 
de ansvar för kroniska patienter och långtidsvård; år 1954 tog 
de över vården av mentalt funktionsnedsatta; år 1959 fick de 
ansvar för finansieringen av mödravården; år 1961 tog de över 
distriktsläkarsystemet 4); och år 1963 övertog de ansvaret för 
provinsialläkarna. Det senare efter kraftigt motstånd och många 
protester från de tidigare statligt anställda läkarna, som befarade 
sämre villkor. Reformen skulle dock få stor betydelse för primär-
vårdens utveckling. Nya tjänster för provinsialläkare inrättades, 
enläkarmottagningarna ersattes efter hand av flerläkarstationer 
och år 1967 tillkom psykiatrisk vård (Carder & Klingeberg, 1980). 

Redan 1959 började reformer som begränsade den privata sjuk-
vården att genomföras. Sedan 1930-talet hade det mesta av den 
öppna läkarvården utförts i privat regi, på de offentliga sjukhusen 
eller privata mottagningar (Serner, 1980, s. 90–100), men år 1959 
förbjöds privata sängplatser vid offentliga sjukhus och sjukhu-
sen fick samtidigt skyldighet att erbjuda öppen vård, något som 
ökade konkurrensen med den privata vården (Immergut, 1990). 
I och med Sjukronorsreformen förbjöds privata mottagningar 
vid offentliga sjukhus och samtidigt blev den offentliga öppna 
vården mer attraktiv genom att ersättningssystemet förenklades. 

Överföringen av uppgifter till sjukhusen och den samtidigt ökande 
efterfrågan på sjukvård satte stor press på den slutna vården i 

4 Detta system kom senare att slås ihop med provinsialläkarsystemet.
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landstingen. I ett betänkande (SOU 1967:63) av Sjukförsäkrings-
utredningen 1961 konstaterades att utbudet av sluten vård inte 
kunde möta den stora efterfrågan. Betänkandet kom att använ-
das som främsta grund för Sjukronorsreformens proposition 
(125:1969).  

Ingen offentlig utredning föregick Sjukronorsreformen, men 
propositionen förbereddes i en kortfattad departementsprome-
moria daterad i februari 1969 (Ds S 1969:2), tio månader innan 
riksdagen godkände propositionen. Departementspromemorian 
byggde främst på Sjukförsäkringsutredningens betänkande (SOU 
1967:63) som sammanfattade en rad utmaningar som satte press 
på slutenvården. Betänkandet konstaterade att den ökande 
medellivslängden och den allt äldre befolkningsstrukturen gav 
upphov till en krympande skattebas och en växande efterfrå-
gan på sjukvård, med förväntan om kraftigt ökade kostnader. 
I betänkandet hänvisade man också till stora framsteg inom 
sjukvården, som dels ledde till flera sjukvårdstjänster, dels gjorde 
att sjukdomstillstånd i stället för att vara kortvariga och dödliga 
nu var långvariga och på så vis dyrare. En annan faktor som 
ansågs öka efterfrågan på sjukvården var en ökad förståelse för 
vårdens betydelse.

Det uppmärksammades också att befolkningens inkomster ökade 
i snabb takt under 1960-talet, och att man förväntade sig att 
sjukvårdskostnaderna skulle öka under de kommande åren. Tidi-
gare utredningar hade i sina utlåtanden argumenterat för att 
en utbyggnad av öppenvården, såväl inom primärvården som 
inom sjukhusens öppenvård, och en styrning av patienter från 
den dyra slutenvården till öppnare vårdformer inom primärvård 
och öppna mottagningar vid sjukhusen kunde dämpa kostnads-
ökningen (se t.ex. SOU 1963:21). Denna övertygelse var också 
central i i Sjukförsäkringsutredningens utlåtande (SOU 1967:63) 
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och i diskussionen som fördes som bakgrund till propositionen 
om Sjukronorsreformen (Prop. 1969:125). 

Reformförslagen
Vid tiden för Sjukronorsreformen var landstingen främst ansvariga 
för den slutna vården på sjukhusen. Primärvården sköttes av 
privatpraktiserande husläkare. Även om patientavgiften i primär-
vården var subventionerad genom den allmänna sjukförsäkringen 
betalade patienten hela kostnaden vid besöket, och fick sedan 
tillbaka pengar från sin försäkringskassa. Sjukhusläkarna var 
anställda hos landstingen, men hade möjlighet att hålla egen privat 
öppenvårdsmottagning på sjukhusen. Det fanns ingen arbetstids-
reglering för läkarna och grundlönen var ungefär hälften av en 
genomsnittlig läkares lön – resten kom från prestationsersättning 
(Ström, 2020). Ju fler patienter som behandlades, desto högre 
lön (Ström, 2020).

Sjukronorsreformen innebar främst en förändring i sättet som 
öppenvården och slutenvården finansierades. Finansieringen av 
läkarvården centraliserades till landstingen, möjligheterna till 
privata läkarmottagningar begränsades betydligt och läkarnas 
roll i finansieringen av sina tjänster försvann och att de flesta 
läkarna kom att bli offentligt anställda tjänstemän. Reformen 
kan ses som centralisering och ökad politisk styrning av sjuk-
vårdens organisation och finansiering i syfte att skapa ökad 
effektivitet och rättvisa. Samtidigt innebar den en förenkling av 
sjukförsäkringssystemet, samt för många patienter en sänkning 
av kostnaderna för vård.

Ur patientens synvinkel handlade det om att betalningen av besök 
hos läkare i öppen vård blev mycket enklare och för patienter 
som krävde omfattande vård eller långtidsvård blev avgifterna 
lägre (Prop 1969:125). 
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Reformen innebar att patienten efter årsskiftet 1970 endast skulle 
betala sju kronor för sitt läkarbesök och att pengarna skulle beta-
las till sjukvårdshuvudmannen, i detta fall landsting eller vissa 
sjukhus, och inte direkt till läkaren. Patienten behövde inte längre 
separat söka ersättning av försäkringskassan, utan det fanns 
redan en överenskommelse om ersättningen så att patienten 
endast behövde betala sin del. Avgiften om sju kronor ersatte 
inte bara besöket i öppen vård utan alla eventuella remisser till 
laboratorie- eller röntgenundersökningar som följde av det första 
besöket, och genom det var tanken att patienten skulle veta den 
totala vårdkostnaden på förhand. Sju kronor beräknades motsvara 
det genomsnittliga priset för vård innan reformen. Så vården 
förväntades hålla samma genomsnittliga kostnad för patienten. 
(Prop. 1969:125, s. 24)

Tidigare hade patienten vid ett läkarbesök vanligen betalat hela 
vårdkostnaden själv ur egen ficka innan ersättning kunde sökas 
från sjukförsäkringen. Patienten kände inte heller alltid i förväg 
till den slutgiltiga kostnaden för vården, eftersom den berodde 
på eventuella remisser som följde av besöket (Prop. 1969:125). 
Det här har använts som förklaringar till varför relativt många 
patienter vände sig till slutenvården för vård som kunde skötas av 
öppenvården (Proposition 1969:125). Slutenvården tog nämligen, 
till skillnad från öppenvården, en fast avgift, i regel fem kronor, 
av patienten per dag varav en del ersattes av sjukförsäkringen. 
Patienten behövde inte separat ansöka om ersättning eftersom 
den redan var inberäknad – till följd av tidigare existerande avtal 
mellan sjukvårdshuvudmannen och försäkringskassorna gällande 
slutenvården (SOU 1967:63).

I Sjukronorsreformen beslöts att läkaren inte längre skulle kunna 
ta betalt för sina tjänster direkt från patienten, utan skulle i stället 
få all ersättning från sjukvårdshuvudmannen. Privata mottag-
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ningar vid sjukhus förbjöds. Läkaren fick inte längre ta betalt 
utöver den fasta avgiften per patient och fick därför inte mer 
betalt för ytterligare tjänster eller undersökningar. Sjukvårds-
huvudmannen mottog sju kronor från patienten och därtill 31 
kronor direkt från sjukförsäkringen. I reformen avsågs att läkarnas 
löner skulle beslutas genom avtal mellan Läkarförbundet och 
sjukvårdshuvudmännen. (Proposition 1969:125)

Tidigare hade läkaren haft en låg fast grundlön från slutenvården, 
men hade i öppenvården kunnat ta betalt direkt av patienten. 
Avgifterna hade bestämts i avtal mellan läkaren och respektive 
landsting (SOU 1967:63) och på så sätt hade läkarna haft en större 
kontroll över sin lön som sattes på landstingsnivå. Sjukronorsre-
formen innebar att besluten om läkares ersättning nu reglerades 
genom centraliserade avtal på nationell nivå. Den gjorde även 
att löner mellan olika läkarspecialiseringar jämnades ut (Carder 
& Klingeberg, 1980). Förändringen i betalningen för öppen vård 
gjorde också läkare mer intresserade av en fast totallön snarare 
än ackordslön. Rörlig ersättning hade tidigare varit attraktivt 
eftersom läkare kunde få in mera intäkter genom att ta emot fler 
patienter. Efter reformen var ersättningen per patient så låg att 
det inte längre var särskilt lönsamt att ta extra många patienter. 
Ackordslönen hade också varit ett sätt för landstingen att locka 
till sig kunniga läkare. (Card & Klingeberg, 1980)

Reformen blev början till slutet för privata husläkare och vård-
avdelningar, och därmed även för prestationsersättningen. 
Som ett resultat blev majoriteten av läkarna offentligt anställda 
tjänstemän, med fast lön och arbetstidsreglering (Carder & 
Klingeberg, 1980). 

Reformen innebar att avgifterna i den offentliga öppna  vården 
jämnades ut och försäkringsskyddet stärktes främst för patienter 
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som behövde dyr och omfattande vård samt för pensionärer. En 
höjning av arbetsgivaravgifterna skulle finansiera det mesta (200 
miljoner kronor) av den förväntade ökningen i utbetalningarna av 
ersättning, medan statens del av de ökade utgifterna skulle betalas 
genom att mentalsjukvårdsbidraget till sjukvårdshuvudmännen 
drogs in och samma summa om 50 miljoner kronor skulle i stäl-
let gå som statsbidrag till den allmänna sjukförsäkringen (Prop. 
1969:125). Sjukvårdshuvudmännen med ansvaret att tillhandahålla 
vården kom att på kort sikt stå för kostnadsökningarna utöver 
de beräknade 250 miljonerna.

För att finansiera de ökade kostnaderna för sjukförsäkringen 
höjde man i samband med reformen arbetsgivarnas sjukförsäk-
ringsavgift från 2,6 procent till 2,9 procent av avgiftsunderlaget 
(motsvarande cirka 200 miljoner kronor). Försäkringen fick också 
50 miljoners tillskott i statsbidrag, vilket i statens budget var 
tänkt skulle kompenseras av att staten avskaffade mentalvårds-
bidraget till landstingen (Prop. 1969:125). På så sätt förväntades 
nettokostnaderna för staten vara begränsad.

Reformen omfattade även förändringar av ersättningssystemet 
i slutenvården. Med bakgrund av att landstingen planerade att 
höja avgifterna för slutenvården från i regel fem kronor per dag 
till i regel tio kronor per dag beslöts i Sjukronorsreformen att 
sjukvårdsersättningen skulle anpassas till det nya beloppet så 
att de ökade avgifterna inte skulle medföra betydande kost-
nadsökningar för de patienter som hade rätt till sjukförsäkring 
och sjukdagpenning (Prop. 1969:125, s. 17). De höjda slutenvårds-
avgifterna kunde däremot potentiellt ha konsekvenser för dem 
som hade rätt till pension och på grund av det inte hade rätt till 
sjukpenning eller sjukvårdsersättning på fulla villkor. Enligt 4 
kap. 3 § AFL fick den som hade rätt att lyfta pension rätt att lyfta 
sjukpenning eller sjukhusvårdsersättning i högst sammanlagt 
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180 dagar (Prop. 1969:125, s.16). I Sjukronorsreformen förlängdes 
därför karenstiden till 365 dagar (Prop. 1969:125, s. 17). 

Många av remissinstanserna som behandlat departementsprome-
morian (Ds S 1969:2) bakom Sjukronorsreformen ansåg att en 
karenstid över 180 dagar var för mycket (Prop. 1969:125, s. 103). 
Ett omdiskuterat problem inom sjukvårdssystemet var nämligen 
det så kallade överskottsproblemet, som hänvisade till att en stor 
grupp långtidssjuka patienter tack vare diverse stöd såsom sjuk-
penning, sjukhusvårdsersättning och pensioner kunde samla ett 
överskott av pengamedel. Den främsta källan till överskottet var 
pensionerna (SOU 1967:63; Prop.1969:125). Eftersom majoriteten 
av de långtidssjuka tillhörde den äldre befolkningen (SOU 1967:63), 
innebar det sannolikt att överskottsproblemen skulle öka.

De låga kostnaderna för offentlig vård som följde av reformen 
ledde till att den privata vården inte kunde tävla med den offent-
liga (Carder & Klingeberg, 1980). Regleringen innebar en tydlig 
prioritering av den offentliga vården, som gjordes billigare och 
enklare för patienten. Det gamla systemet i öppenvården, enligt 
vilket patienten betalar hela summan först och sedan söker 
ersättning hos sin försäkringskassa, behölls tills vidare hos privata 
läkare, även om ett intresse för att införliva privatpraktiserande 
läkare i liknande system uttrycktes i samband med propositionen 
(Prop. 1969:125). I riksdagsdebatten kritiserades reformförslaget 
för att de privata läkarna inte redan var inkorporerade och man 
ansåg att det skulle göra privat vård mycket mindre attraktiv 
jämfört med den offentliga (Riksdagsprotokoll 1969). Den privata 
öppenvården följde det gamla ersättningssystemet fram tills att 
även den införlivades i ersättningssystemet några år senare.

Reformen har således beskrivits som ett tydligt steg mot en 
rationalisering av Sveriges sjukvårdssystem, ett steg mot en 
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politisering av hälsa- och sjukvård och en minskning av läkarens 
professionella roll i utformningen av den svenska vården (Card 
& Klingeberg, 1980).
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Politiska idéer och intressen  
bakom reformen

Immergut (1992) menar att den svenska sjukvårdspolitiken under 
stora delar av 1900-talet kännetecknades av att regeringens makt 
att driva igenom reformer var stor och att offentliga utredningar 
var en del av det system som gjorde detta möjligt. Trots veton från 
första kammaren och trots majoritetsförändringar i riksdagen 
eller ändringar i regeringen fortsatte policybeslut att beredas av 
de utsedda kommittéerna utan avbrott (Immergut, 1992). Den 
socialdemokratiska majoriteten i båda riksdagskamrarna gjorde 
att oppositionen inte kunde stoppa processen. Intressegrupper 
kunde heller inte lägga in veto mot lagförslag, utan allt avgjordes 
i riksdagens omröstningar. Systemet med offentliga utredningar 
och det rådande remissystemet kom att isolera det politiska 
beslutsfattandet från konflikter mellan den verkställande makten 
och riksdagen (Immergut, 1992). 

Den idémässiga kontexten
Sjukronorsreformen genomfördes i en ideologisk kontext präglad 
av tron på rationalisering, storskalighet, jämlikhet och statlig 
styrning. Efterkrigstidens Sverige präglades av en stark ekono-
misk tillväxt som varade ända fram till oljekrisen under 1970-
talet. Konsumtionen ökade och det skedde flera strukturella 
förändringar, såsom en kraftig urbanisering och att kvinnornas 
roll i arbetslivet ökade. Levnadsstandarden ökade kraftigt under 
perioden och sysselsättningen var hög. 

Under 1960-talet fördes tidens tro på storskalighet, planering 
och rationaliseringar in till den offentliga sektorns verksamheter. 
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Dessa idéer om organisering härstammade i betydande utsträck-
ning från Förenta staternas militär. Enligt det sättet att tänka 
skulle alla verksamheter underordnas ett system av noggrann, 
långsiktig planering. Men rationaliseringsidéerna innebar även 
ökad flexibilitet – att planeringen i den offentliga verksamheten 
skulle vara en strukturerad process där man noga övervägde olika 
alternativa åtgärder och baserade sitt val på empirisk kunskap 
från forskning. Grundtanken var ett mål-medel-tänkande och 
en tonvikt på policyanalys. Planeringen av all verksamhet skulle 
enligt denna strömning också dokumenteras i en central plan, 
något som stödde tanken om att staten skulle ha en central roll 
i styrningen av verksamheten (Wittrock & Lindström, 1984).

Mycket av det som hände i politiken under 1960- och 1970-talet 
präglades även av det Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) och 
den fackliga Landsorganisationen (LO), som under den här tiden 
hade ett tätt samarbete. Tidigare hade Socialdemokraterna och 
fackföreningarna tenderat se marknaden, tillväxten och struktur-
rationaliseringen som ett medel för välstånd och jämlikhet, men 
under 1960-talet började man ifrågasätta detta och upplevde nu 
i stället att det fanns motsättningar mellan tillväxt och samhällets 
intressen. Privata marknaden och dess aktörer anklagades för allt-
för snabba strukturomvandlingar som utsatte arbetstagare för stor 
press när de måste anpassa sig till nya förhållanden. Under 1960-
talet sattes jämlikheten i fokus för Socialdemokraterna, samtidigt 
som deras syn på jämlikhet förändrades och kom att betyda ett 
system där alla bemöts lika och alla skillnader i status och förde-
lar jämnas ut. Det fanns även en tro på statlig centralisering och 
styrning av näringspolitiken och en skepticism till privata aktörers 
förmåga att agera i enlighet med samhällets intressen. Målet med 
den statliga styrningen var effektivitet genom rationalisering, och 
trygghet för dem som utsattes för strukturomvandlingar (se Malm 
Lindberg, 2014 för en överblick av forskningslitteraturen om detta).



21

Sjukronorsreformen – Reformen som formade svensk sjukvård

Sjukronorsreformen kan ses som en av flera reformer under 
1960- till 1970-talen med ovan beskrivna mål och verklighetsupp-
fattning. Det låg i tiden att ge den offentliga sektorn ökad kontroll 
genom att centralisera verksamheter, utförandet och ansvaret, 
och genom att begränsa möjligheterna för privat verksamhet.

Sjukvårdsreformens proposition (Prop. 1969:125) uttrycker ett 
tydligt mål om att utveckla den offentliga öppna vårdens roll i 
samhället. Det finns en stark tro på en statlig styrning och cen-
traliserade beslut om sjukvårdssystemet. Reformen beskrivs i 
Statsrådets protokoll 19 december 1969 som en ” … förstärkning 
av den öppna läkarvården i samhällets regi … ” (Statsrådets pro-
tokoll, i Prop. 1969:125, s. 10). 

Eftersom den slutna vården ansågs vara den stora kostnadsdri-
varen för sjukvårdshuvudmännen försökte man också minska 
kostnaderna genom att styra patienterna från den slutna vår-
den mot den öppna vården (Carder & Klingeberg, 1980; Prop. 
1969:125). Den här idén förekom i offentliga utredningar sedan 
flera år tillbaka (se exempelvis SOU 1948:14; SOU 1963:21, s. 23). 

Tanken var att personal med hög kompetens inte ska behöva vårda 
patienter som de med lägre kompetens skulle kunna vårda, för 
att spara resurser skulle patienter vårdas på lägsta möjliga nivå 
(SOU 1963:21, s. 23). För att kunna överföra mer patienter till den 
öppna vården krävdes en utbyggnad av densamma. Landstings-
förbundet ansåg dock att man genom att styra om patienterna 
till den öppna vården skulle kunna skapa förutsättningar för att 
förstärka öppenvården (Prop. 1969:125, s. 93). 

En annan central rationaliseringsaspekt av reformen var för-
enklingen av sjukförsäkringsersättningen i den öppna vården. 
Det nya ersättningssystemet, där transaktionerna skedde direkt 
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mellan Försäkringskassan och sjukvårdshuvudmannen, ansågs ge 
administrativa kostnadsbesparingar (Prop. 1969:125). Också för 
patienten fanns fördelar. Patienten skulle ha mer information 
om de slutgiltiga kostnaderna och skulle inte behöva vända sig 
till Försäkringskassan för ersättning (Prop. 1969:125). 

Det fanns också andra incitament som förvrängde efterfrågan 
på sluten vård. Ett sådant som togs upp i Sjukförsäkringsutred-
ningens utlåtande (SOU 1967:63) var att vårdavgiften för lång-
tidssjuka var mycket lägre än kostnaden för inackordering på 
ålderdomshem, vilket innebar att det fanns incitament för dem 
som behövde åldringsvård att söka sig till sjukvården i stället för 
till ålderdomshemmen, något man hoppades skulle förändras när 
slutenvårdsavgiften höjdes.

I det betänkande av Sjukförsäkringsutredningen 1961 (SOU 
1967:63) som föregick propositionen förekommer däremot inga 
förslag eller rekommendationer om att förbjuda den privata läkar-
vården och inte heller gällande läkarens rätt att ta direkt betalt 
av patienten. Tankarna har däremot funnits långt tidigare och 
verkar kunna härledas från andra tidigare utredningar, särskilt 
Höjer-utredningen (SOU 1948:14), som man dock valt att inte 
hänvisa till i propositionen. En möjlig orsak är att denna utred-
ning hade varit starkt kontroversiell när den publicerades och 
hade gett upphov till ett starkt enat motstånd inom läkarkåren 
(Heidenheimer, 1980, s. 121–124). 

Det framgår även att tanken om begränsning av privat läkarmot-
tagning på sjukhus och av läkares rätt att ta direkt betalt av patien-
ten var en överenskommelse mellan Socialdepartementet och 
sjukvårdshuvudmännen (Statsrådets protokoll, i Prop. 125, s.16). 
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Olika intressenters betydelse
Carder och Klingeberg (1980) lyfter upp flera politiska intressen 
bakom Sjukronorsreformen. Ett av dessa var landstingen. Deras 
makt i riksdagen var väldigt stark under tvåkammarriksdagen (som 
fanns kvar till 1969), eftersom den första kammarens ledamöter 
valdes indirekt från bland annat landstingens representanter 
(Serner, 1980). 

Sedan landstingen tagit över ansvaret för hälso- och sjukvår-
den hade de haft svårigheter att täcka de stigande kostnaderna 
för vården. Landstingsförbundet ville att mer av vården skulle 
styras bort från sluten vård mot primärvård och annan öppen 
vård, eftersom det var många patienter som föredrog att gå till 
den mer resurskrävande slutenvården för ärenden som hade 
kunnat skötas i öppenvården. Genom att förenkla patientens 
betalning i öppenvården hoppades de kunna göra det. På slutet 
av 1960-talet meddelade landstingen att de planerade höja slu-
tenvårdens dagliga patientavgift från fem kronor per dag till tio 
kronor per dag (SOU 1967:63), vilket satte frågan om sjukvårdens 
finansiering på den socialdemokratiska regeringens agenda. 
Höjda sjukvårdsavgifter skulle inte tas emot positivt av det 
Socialdemokratiska arbetarepartiets väljare och var därför ett 
sätt för landstingen att provocera fram en åtgärd av regeringen 
(Carder & Klingeberg, 1980). 

Sjukvårdspolitiken under 1900-talets första hälft hade också 
präglats av starka motsättningar mellan läkarnas och Social-
demokraternas intressen. Under den senare delen av 1920-
talet förekom ett överutbud av läkare på arbetsmarknaden och 
läkarnas intresseorganisationer försökte pressa läkarutbild-
ningen att ta in färre till utbildningarna för att förbättra läkar-
nas arbetsvillkor. Samtidigt var antalet läkare i förhållande till 
befolkningen lägre än i de nordiska grannländerna, något som 
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Socialdemokraterna ville åtgärda genom att ytterligare öka 
platserna på läkarutbildningen och genom att ta in flera läkare 
från utlandet (Heidenheimer, 1980). 

Relationerna mellan Läkarförbundet och regeringen var 
ansträngda sedan Höjer-rapporten 1948, (Heidenheimer, 1980). 
Det kom att leda till att Läkarförbundet åsidosattes när den 
socialdemokratiska regeringen från 1950-talet och framåt bör-
jade införa allt fler radikala reformer som i princip innebar att 
Höjer-utredningens förslag verkställdes (Immergut, 1990, s. 411).

Efter att den tidigare ordföranden för Läkarförbundet, Dag Knut-
son, som fört fram en politik med fokus på professionell autonomi, 
avgått, kunde Läkarförbundet omformas från att haft ett starkt 
fokus på professionell autonomi till att bli mer likt ett fackförbund 
(Carder & Klingeberg, 1980). Det nya Läkarförbundet hade, enligt 
Card och Klingeberg (1980), mycket att vinna på att genomdriva 
reformen för att institutionalisera Läkarförbundets nya roll som 
fackförbund. Speciellt de yngre läkarna, som generellt tjänade 
mycket sämre än de äldre läkarna, hade också intresse av att 
jämna ut läkarnas löner. Möjligheterna till privatmottagning i 
öppen vård gynnade i stor utsträckning äldre läkare och vissa 
specialister (Carder & Klingeberg, 1980). 

Medan Carder och Klingeberg (1980) betonar Läkarförbundets 
intressen i att stödja reformen, menar Immergut (1990) i stället 
att det inte var i Läkarförbundets intresse att gå med på denna. 
Hon förklarar i stället Läkarförbundets agerande med att politiska 
institutionella faktorer ledde till att Läkarförbundet inte hade 
annat val än att acceptera Sjukronorsreformen. 

Det fanns sannolikt strategiska orsaker till att den social-
demokratiska regeringen och landstingen ville begränsa privat-
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mottagningar på sjukhusen. Socialdemokraterna hade som 
framgått länge haft en ansträngd relation med Läkarförbundet 
(Heidenheimer, 1980). En begränsning av privat läkarvård kunde 
vara ett sätt att ta kontroll över läkarnas arbete och samhällets 
kostnader för sjukvården. Samtidigt reflekterade detta även 
socialdemokratins minskade tillit till näringslivets förmåga att 
fördela resurser jämlikt och deras syn på den privata sektorn 
som ett hot mot socialdemokratiska mål såsom jämlikhet (Malm 
Lindberg, 2014).
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Teman och mål i riksdagsdebatten

I den följande riksdagsdebatten kom Sjukronorsreformens mål 
och metoder att diskuteras. Här tydliggörs de idéer och intres-
sen som kom att forma svensk sjukvård. Tanken om den privata 
läkarvården som ett hot mot rättvis vård för patienten märks 
exempelvis i socialminister Sven Asplings inledande tal i den 
Andra kammarens riksdagsdebatt, där han sade följande:

”Ett läkarbesök betyder sålunda ofta att patienten får 
lägga ut ett ganska stort belopp i arvode till läkaren. 
Även sedan patienten har fått ut sin återbäring från 
försäkringskassan kan kvarstå en betydande kostnad, 
som får betalas av patienten. Detta gäller i ännu högre 
grad vid besök på sådana privatmottagningar som 
bedrivs av en del läkare på sjukhusen — dessa pri-
vatarvoden är ofta betydligt högre än de belopp som 
berättigar till ersättning från försäkringskassan enligt 
återbäringstaxan.” 

(Riksdagsprotokoll 1969:39 AK, s. 12)

I sina remissutlåtanden till Socialdepartementets promemoria 
hade många instanser, såsom bland annat Riksförsäkringsverket, 
Socialstyrelsen, Statens handikappråd, Spri 5), Svenska kommun-
förbundet, Försäkringskasseförbundet och flera arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer, uttryckt en önskan om att privata 

5 Institutet SPRI (Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings och Rationaliseringsin-
stitut) bildades av staten och sjukvårdshuvudmännen år 1968. 
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läkare införlivas i ett ersättningssystem liknande det som före-
slagits i propositionen. 

Statsrådet, lyfter även speciellt fram argumentet att den offentliga 
öppna vården annars riskerar överbelastas (Prop. 1969:125, s. 94). 
Däremot ville man genomföra reformen utan att införliva privata 
läkare direkt, eftersom Riksförsäkringsverkets utredning om att 
omfatta även den privata sektorn i det nya ersättningssystemet 
inte hunnit remissbehandlas. Förespråkarna ansåg att privatlä-
karna kunde införlivas i systemet senare, medan kritikerna, främst 
representerade i Moderata samlingspartiet, ville att beslut om 
införlivandet av privatläkare skulle ske innan beslutet om refor-
men i sin helhet fattades (se Mot. 1969:1085; Riksdagsprotokoll, 
1969:39 FK, s.78). Privatläkarna kom att införlivas i systemet år 
1975 (SOU 1979:1, s. 19–20), fem år efter att reformen genomförts.

Moderaterna var inte övertygade om att uteslutande av privat 
verksamhet var nödvändigt. De pekade på en rad negativa aspek-
ter av att utesluta privat verksamhet, bland annat ett slöseri 
med resurser när läkare efter arbetstid inte skulle tillåtas hålla 
mottagning på sjukhus (Riksdagsprotokoll AK, 1969:39, s. 19), men 
också en farhåga att reformen skulle försämra tillgängligheten 
av läkare (Riksdagsprotokoll AK, 1969:39, s. 18–19). Förutom 
denna diskussion förekommer ingen nämnvärd diskussion som 
ifrågasätter statlig styrning och centralisering inom sjukvården. 
Det verkar snarare som att det är underförstått att hälso- och 
sjukvård främst ska skötas av den offentliga sektorn. 

Ett annat övergripande ideologiskt mål bakom propositionen 
framkommer i propositionen och i riksdagsdebatten. Den bak-
omliggande departementspromemorian beskriver reformen som 
ett steg mot en jämlikare och rättvisare sjukvård och uttrycker i 
propositionen tanken att en utjämning av kostnaderna för vård 
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mellan patienter är ett mål i sig (Prop. 1969:39, s.34). Själva refor-
men innebar som nämnts att patientens kostnad för sjukvården 
inom öppenvården blev densamma för all typ av vård, en sänkning 
av avgifterna för sjukvården för dem som krävde omfattande 
vård, samt ett ökat sjukförsäkringsskydd för pensionärer inom 
sluten vård (Prop. 1969:39).

Socialminister Aspling framhäver att reformen är en jämlikhets-
reform för att den skapar ekonomisk utjämning (Riksdagspro-
tokoll 1969:39 AK, s. 41). Han inleder ärendet i andra kammaren 
med att argumentera för att patienterna betalar läkare dyra 
avgifter för sin vård och beskriver reformen bland annat som 
en förbättring av försäkringsskyddet främst för de som kräver 
omfattande och dyr läkarvård och för pensionärer (AK, s. 12-13). 

Tanken om att reformen är ett steg mot en mer rättvis och 
jämlik resursfördelning i vården uttrycks främst av det Social-
demokratiska arbetarepartiet, men också några ledamöter från 
Folkpartiet tar upp jämlikhet som ett mål (Riksdagsprotokoll FK, 
1969:39, s. 83; Riksdagsprotokoll AK, 1969:39, s. 50). Center partiet 
höll en låg profil under riksdagsdebatten, men ifrågasatte inte 
att reformen skulle öka jämlikheten eller tron att den kunde öka 
effektiviteten i sjukvårdssystemet.

Inom Moderata samlingspartiet framhöll man främst förenk-
lingen av ersättningssystemet och de olika rationaliseringsåt-
gärderna som stöd för reformen (Riksdagsprotokoll 1916:39 FK, 
s. 100). Det fanns även enstaka representanter som halvhjärtat 
uppmärksammade en jämlikhetsaspekt av reformen (Riksdags-
protokoll AK, 1969:39, s. 50). Frågor om privata läkarpraktikers 
roll i sjukvårdssystemet diskuterades främst av företrädare för 
Moderata samlingspartiet, men kom väsentligt längre ner på 
prioriteringslistan hos de andra riksdagspartierna.
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Stödet för rationaliseringen av vården fanns hos alla riksdags-
partier (Riksdagsprotokoll FK 1969:39). Riksdagsledamot Fraenkel 
från Folkpartiet beskriver väl hur man såg reformen som en 
rationalisering av sjukvårdssystemet och hur även detta parti 
stödde just denna aspekt:

”Jag skulle vilja betrakta denna reform som en admi-
nistratörernas, rationaliseringsexperternas, sociono-
mernas och ekonomernas reform. Jag förstår så väl, 
att man bland landstingens sjukvårdsadministratörer 
är förtjust över de förenklingar som här sker. Jag 
skall gärna erkänna att förenklingarna är många och 
betydelsefulla.” 

(Riksdagsprotokoll AK, 1969:39, s. 30)

Trots viss skepticism över huruvida de föreslagna förändring-
arna i sjukvårdssystemet och ersättningssystemet skulle leda 
till kostnadsbesparingar och bättre vård för patienten, uttryckte 
Moderata samlingspartiet sitt stöd för dessa åtgärder, men 
med önskan om att det skulle planeras noggrannare och att 
utredningar om kostnaderna skulle göras innan beslutet togs 
(Riksdagsprotokoll AK, 1969:39, s. 36). 

Kritik mot reformen kom främst och starkast från det Mode-
rata samlingspartiet som ansåg att reformen var illa förberedd 
(Riksdagsprotokoll FK 1969:39, s. 82). De menade att sjukvårds-
huvudmännen hade fått för kort tid att förbereda sig för refor-
mens införande och att det var för tidigt att genomföra den 
innan avtal gällande läkarnas arbetsvillkor hade nåtts i arbets-
marknadsförhandlingarna mellan Läkarförbundet och Lands-
tingsförbundet. (Riksdagsprotokoll 1969:39 FK, s. 80–81; Riks-
dagsprotokoll 1969:39 AK, s. 36). 
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Moderata samlingspartiet ansåg vidare att man borde vänta med 
reformen tills privatläkarna kunde inkorporeras (Riksdagspro-
tokoll FK 1969:39, s. 100) i den och att man innan genomförandet 
borde göra en grundläggande offentlig utredning av reformens 
förväntade kostnader (Riksdagsprotokoll FK 1969:39, s. 70–71). 
De anklagade även regeringen för att genomföra reformen lätt-
vindigt, eftersom det inte var staten som stod för notan. De 
hänvisade till att den största delen skulle betalas av arbetsgi-
varavgifter och att sjukvårdshuvudmännen skulle bli de som 
betalade för eventuella kostnadsöverskridanden (Riksdagspro-
tokoll FK 1969:39, s. 73).

Ledamot Kaijser, som representerade Moderata samlingspartiet 
och samtidigt hade en läkarbakgrund, förhöll sig skeptisk till att 
de positiva effekterna av reformen verkligen översteg de poten-
tiella negativa effekterna som han menade var ökade köer till 
vård, i synnerhet till röntgen- och laboratorieundersökningar, 
sämre möjligheter till en kontinuitet i läkarkontakten och admi-
nistrativa svårigheter att snabbt reagera på de nya förhållandena 
(Riksdagsprotokoll AK 1969:39, s. 75).

Att reformen genomfördes för fort hördes också från både Cen-
terpartiet och Folkpartiet, som annars stödde förändringarna. 
Ledamot Ferdinand från Centerpartiet gav sitt stöd till ledamot 
Kaijsers motion om att skjuta upp motionen med ett halvår 
(Riksdagsprotokoll FK 1969:39, s. 87). Fru Hamrin-Thorell från 
Folkpartiet uttrycker tydligt sin skepticism över det förhastade 
framläggandet: 

”Det är inte rimligt att i höstriksdagens sista timme 
få en proposition framlagd med en så vittomfattande 
social reform som denna. Det är inte bara utskottet och 
riksdagen som under stark tidsbrist har måst hasta 
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igenom denna fråga. Den har, som jag redan nämnde, 
inte heller kunnat debatteras av allmänheten.”

(Riksdagsprotokoll 1969:39 FK, s. 84)

Även ledamot Eriksson från det Socialdemokratiska arbetarepar-
tiet hade tillsammans med en ledamot Wiklund från Folkpartiet 
lagt fram en motion om uppskov ifall” … det under utskottsbe-
handlingen står klart att patienternas rätt till god läkarvård vid 
reformens start den 1 januari 1970 icke kan tryggas … ” (Mot. AK, 
1969:1252). 

Oro för patientkontakten, i synnerhet för tiden direkt efter 
reformens införande, uttrycks också av representanter från 
alla partier (Riksdagsprotokoll FK, 1969:39; Riksdagsprotokoll 
AK, 1969:39).

Trots Moderata samlingspartiets kritik mot förslaget förhöll de 
sig relativt passiva och accepterade att reformen skulle genom-
föras. De uttryckte sitt stöd för reformens rationaliseringsmål 
flera gånger (Riksdagsprotokoll 1969:39, FK; Riksdagsprotokoll 
AK, 1969:39, s. 36), trots att representanter också hade uttryckt 
skepticism över huruvida effekten skulle bli positiv (Riksdags-
protokoll 1969:39, FK, s. 75). Inte ens den ljudligaste kritikern, 
ledamot Kaijser från Moderata samlingspartiet, lade in något 
förslag om att förkasta reformen. I stället, efter att någon påpe-
kat att inget sådant förslag getts, uttryckte han sitt stöd för 
reformens mål:

”Herr talman! Det är alldeles riktigt som fru Ham-
rin-Thorell sade, att jag inte har yrkat avslag på den 
föreslagna sjukvårdsreformen. Jag har framhållit nöd-
vändigheten av att det goda som denna reform för med 
sig inte skall förfuskas när den träder i kraft. Detta har 
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för mig varit ett av motiven till att den skulle skjutas 
på framtiden.” 

(Riksdagsprotokoll 1969:39, s. 86)

Också andra representanter för det Moderata samlingspartiet 
uttryckte sitt stöd för reformens grundtankar. Nedan följer ett 
uttalande av ledamot Lidgård från Moderata samlingspartiet:

”I senare delen av sitt anförande sade statsrådet Asp-
ling att vi från moderata samlingspartiet skulle vilja 
förhindra denna reform. Det finns inget underlag för 
ett sådant uttalande. Vi har sagt att här föreligger 
sådana administrativa trassligheter att det vore önsk-
värt om reformen uppsköts ett halvår.” 

(Riksdagsprotokoll 1969:39, s. 115) 

Moderaterna hade däremot föreslagit att reformen skulle upp-
skjutas till den 1 juni 1970 (Mot. FK, 1969:1085) eller till ett ode-
finierat senare tillfälle (Mot. AK, 1969:1252). 

Liberalerna uttryckte sitt fulla stöd för reformen (Riksdags-
protokoll FK, 1969:39, s. 84) och flera representanter från Center-
partiet, som i allmänhet höll en relativt låg profil under denna 
frågas behandling, uttryckte också sitt stöd (Riksdagsprotokoll 
AK, 1969:39, s. 46; Riksdagsprotokoll 1969:39 FK, s. 87–88).
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Sjukronorssystemets effekter 

När reformen hade genomförts fanns önskemål om en offentlig 
utredning av dess effekter, men i senare motioner framkommer 
att denna utredning inte blev av eftersom riksdagen ansåg att 
Socialstyrelsens, Socialdepartementets, Riksförsäkringsverkets 
och Landstingsförbundets uppföljningar var tillräckliga (Mot. 
1974:1343). Sjukronorsreformens effekter är därför svåra att i 
efterhand klarlägga. Ingen senare offentlig utredning har gjorts 
för att uppskatta effekterna av reformen och inga andra större 
undersökningar har till vår vetskap genomförts. 

Det finns dock skäl att tro att Sjukronorsreformen haft långsiktig 
betydelse för svensk sjukvård. Reformen ses som ett avgörande 
steg som Sverige tog mot en så kallad Beveridgemodell, med 
skattefinansiering och offentligt utförande av vård och omsorg 
som utmärkande drag. 

Visserligen hade staten och landstingen även tidigare haft en 
viktig roll inom svensk sjukvård och steg i samma riktning hade 
tagits tidigare under 1960-talet, men det var med Sjukronorsre-
formen 1970 som planering, finansiering och utförande av vård 
och omsorg i stort kom att överföras i offentlig och politiskt styrd 
regi. Landstingen hade tidigare främst varit ansvariga för den 
slutna vården på sjukhusen, medan primärvården främst sköt-
tes av privatpraktiserande husläkare och patienterna betalade 
hela kostnaden vid besöket, och fick sedan tillbaka pengar från 
Försäkringskassan. Även de landstingsanställda sjukhusläkarna 
hade möjlighet att ha egen öppenvårdsmottagning, med privata 
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patienter på sjukhusen. Med reformen blev majoriteten av läkarna 
offentligt anställda tjänstemän, med fast lön och arbetsreglering.

Reformen grundades i en tro bland i stort sett alla politiker om 
att ökad effektivitet och tillgänglighet inom vård och omsorg 
skulle kunna uppnås med hjälp av storskalighet, ökad planering 
och rationaliseringar. Och att det var politiken - såväl på riksnivå 
genom lagstiftning som på landstingsnivå genom att ansvara för 
vårdens utförande, finansiering och dess personal - som skulle 
leverera detta. 

Ett viktigt mål var att bromsa kostnadsökningarna i vården. Men 
sjukvårdskostnaderna fortsatte att stiga även efter Sjukronors-
reformen (SOU 1979:78, s. 126). En stor del av kostnadsökningarna 
under 1970-talet bestod av pris- och löneökningar (SOU 1979:78, 
s. 126). Den sämre ekonomiska situationen på 1970-talet och de 
höga sjukvårdsutgifterna ledde till att landstingen successivt 
höjde sina avgifter för sjukvården. År 1979 hade avgiften stigit 
till 20 kronor och möjligheterna för ett skydd mot alltför höga 
kostnader diskuterades (SOU 1979:1 s. 19). 

I figur 1 bredvid beskrivs de svenska hälso- och vårdutgifterna 
som andel av BNP från 1970 till 2020  6):

Som framgår ökade dessa utgifter under hela 1970-talet, och 
även på längre sikt. Detta är förvisso inget unikt för Sverige – en 
rad olika faktorer, varav flera nämnts i SOU 1967:63, medverkade 
till en ökad efterfrågan på vård och omsorg. 

6 År 2011 förändrade OECD principerna för beräkning av sjukvårdsutgifter (SHA), 
vilket innebär att fler aktiviteter inom äldreomsorgen numera klassificeras som sjuk-
vård. Detta medförde att andelen välfärdsutgifter som hänförs till sjukvårdsutgifter i 
Sverige ökade med närmare två procentenheter.
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Figur 1: Svenska hälso- och vårdutgifterna som andel av 
BNP från 1970 till 2020 (OECD Health Statistics, 2020)
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Ett annat mål var att Sjukronorsreformen skulle stärka den 
offentliga öppenvården och styra patienter dit. Men nästan 
direkt efter genomförandet fanns det många röster som menade 
att processen gick för långsamt. I sin motion (Mot. 1974:1343) 
menar herr Werner från Malmö att öppenvården, och i syn-
nerhet provinsialläkarvården, drabbats av långa köer som inte 
verkade minska. Likaså skriver Swartling (2006) i sin artikel över 
allmänmedicinens historia, publicerad i Läkartidningen, att 
Sjukronorsreformen ledde till att många som vanligen besökte 
sjukhus därefter hänvisades till provinsialläkarna, men att pri-
märvården var underdimensionerad för att kunna hantera de nya 
patientströmmarna. En utbyggnad av den öppna vården låg på 
agendan i många utredningar efter 1970 och enligt en rapport 
av Stockholmsregionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning dröjde 
det till 1983 innan primärvården förstärktes ordentligt (Forslund 
& Wettermark, 2019). 

Under 1970-talet lyfts frågor om en kontinuerlig patientkontakt 
på agendan (Se t.ex. Mot. 1978/79:2627), något som antyder att 
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det här problemet blev mera synligt eller aktuellt under tiden 
efter reformen. År 1977 tillsattes Kontinuitetsutredningen, som 
hade i uppdrag att utreda hur den kontinuerliga patientkontakten 
kunde förbättras (SOU 1977:66; SOU 1978:74). Kanske är detta en 
följd av Sjukronorsreformen och andra samtida reformer, eller 
så är det bara ytterligare ett steg i den rationalisering av vården 
som pågick under den tiden. Bland de politiker som krävt en 
förbättring av förutsättningarna för en kontinuerlig läkarkon-
takt har det funnits en uppfattning om att Sjukronorsreformen 
försvårat detta (Mot 1978/79:2627). 

I figur 2 och 3 beskrivs utvecklingen av antalet besök i den 
offentliga öppenvården mellan 1967 och 1979.

Figur 2: Antal röntgenundersökningar i öppen och  
sluten vård 1967–1979. 

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS). Sveriges hälso- och sjukvård 1911–1979. OBS: Kvaliteten på de 
bakomliggande uppgifterna kan variera över tid.
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Figur 3: Antal besök i öppen vård vid offentliga 
 anläggningar 1960–1979. 

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS). Sveriges hälso- och sjukvård 1911–1979. OBS: Inkluderar inte prov-
insial- eller stadsdistriktläkarmottagningar. Kvaliteten på de bakomliggande uppgifterna kan variera över tid. 

Enligt statistiken i figur 3 innebar reformen åtminstone på kort 
sikt ingen tydlig ökning i tillväxttakten av antalet patientbesök 
i den öppna offentliga vården, utan den följdes i stället av en 
nedgång i patientbesöken från och med 1971 fram till 1973, då 
besöken återigen fortsatte öka.  I slutenvården fortsatte antalet 
patienter per dag att öka efter reformen fram till 1973, då tren-
den planade ut och övergick i en minskning av dagliga patienter, 
vilket illustreras i figur 4. Även om den senare ökningen i antalet 
besök i öppenvården från år 1973 skulle vara en försenad effekt 
av Sjukronorsreformen, är den ökningen inte tillräckligt stor för 
att härleda att reformen ledde till en snabbare utveckling av den 
öppna vården. Antalet besök i den öppna vården hade nått en 
högre nivå om den fortsatt enligt samma trend som 1960-1970. 
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Figur 4: Antal patienter per dag i den slutna  
vården 1955–1979.  

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS). Sveriges hälso- och sjukvård 1911–1979. 

Dessvärre varierar kvaliteten och innehållet i statistiken mycket 
över tiden och man bör därför inte dra alltför långtgående slut-
satser från figurerna. Offentliga utredningar under 1970-talet 
kan dock ge en generell bild av de problem som återstod att lösa 
efter reformen, varav en del kanske uppstod som resultat av den. 
Några centrala problem som förekom i SOU:er efter reformen var 
svårigheten att säkra en kontinuerlig läkarkontakt för patien-
terna (SOU 1978:74) och skenande sjukvårdskostnader (1979:78, 
s. 365). När det gäller den offentliga debatten förekommer också 
mycket klagomål över långa vårdköer och en långsam utbyggnad 
av primärvården (se Swartling, 2006; Mot. 1974:1343).

Primärvårdens alltjämt förhållandevis svaga ställning i Sverige 
kan illustreras av den låga andelen allmänläkare i det svenska 
systemet. I tabell 1 redovisas fördelningen mellan allmänläkare 
eller generalister och specialister i olika länder.
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Figur 5: Fördelning generalister och  
specialistläkare 2015.
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1. Generalistst include general practitioners/family doctors and other generalist (non-specialist) medical practitioners.
2. Specialists include paediatricians, obstetricians/gynaccologists, psychiatrists, medical, surgical and other specialists.
3. In Ireland and Portugal, most generalists are not GPs (”family doctors”), but rather non-specialist doctors working in hospitals or other settings.
Source: OECD Health Statistics 2017.

Sverige är som framgår ett av de länder som har lägst andel läkare 
med generalistkompetens.

Det finns också andra effekter som, med stöd av hälsoekonomisk 
teori och forskning, eventuellt kan härledas till Sjukronorsrefor-
men. De långa vårdköerna förklaras ofta med att svenska läka-
res produktivitet är låg jämfört med andra länder, vilket några 
studier antyder (Annell, 2005). Den lägre produktiviteten skulle 
kunna förklaras med de svenska läkarnas fasta löner, med stöd 
i studier som visar att vissa indikatorer på läkarproduktiviteten 
är lägre när lönen inte är prestationsbaserad (Gosden m.fl., 1999, 
enligt Annell, 2005). Resultaten från de studier som har gjorts 
om kompensationstypens effekter på läkarproduktiviteten bör 
dock tas med en nypa salt, eftersom de sällan har möjligheten att 
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använda sig av tillräckligt bra metoder för att fastställa ett kausalt 
samband. Av liknande orsaker är det svårt att med säkerhet säga 
att Sveriges läkare är mindre produktiva än andra. Jämförelser 
mellan länder är inte alltid möjliga på grund av att sjukvårdssyste-
mens komplexitet gör det svårt att jämföra exempelvis vårdköer 
mellan länder med olika sjukvårdssystem. 

Reformen sammanföll också med att Läkarförbundets roll gick 
från att göra anspråk på hur läkarens arbete var utformat till att bli 
mer likt ett fackförbund (Card & Klingeberg, 1980). Dessa föränd-
ringar av läkarens roll skedde på flera håll i Europa och har av en 
del beskrivits som ”the de-professionalization of doctors” (Nord-
gren, 2000, s. 1). Sättet på vilket Sjukronorsreformen genomförts 
har av många ansetts representera en åsidosättning av läkaräm-
betets professionella synpunkter i den politiska debatten om 
vårdreformer (Card & Klingeberg, 1980).  

Under 1970- och 1980-talet minskade läkarnas officiella arbets-
tider, vilket sannolikt var en följd av begränsade möjligheter att 
öka inkomsterna genom arbete. Detta efter en rad reformer 
som ökade skattetrycket på höginkomsttagare och på grund 
av införandet av fasta löner (Annell, 2005). Att arbetstiderna 
egentligen minskade är inte klart, eftersom en del menar att 
minskningen åtminstone delvis ersattes av obetald övertid (se 
t.ex. Meden-Britth, 1999). 

Brist på läkare ansågs innan reformen vara ett problem (SOU 
1971:68, s. 28) och i huvudbetänkandet av Läkartjänstutredningen 
1969 (SOU 1971:68 s. 28), observerades att normaliseringen av 
läkarnas arbetstider och övergången till fast lön, som en följd av 
Sjukronorsreformen, kunde förvärra läkarbristen. Vid 1970-talets 
slut såg man en brist på specifikt privata läkare (SOU 1979:78), 
men inte någon större brist på övriga läkare eftersom det största 
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hindren för utbyggnaden av sjukvården just då var ekonomiska 
(SOU 1979:78, s. 365). 

Enligt ett betänkande av hälso- och sjukvårdsutredningen, till-
satt 1975, hade antalet besök inom privatläkarvården minskat 
successivt under 1970-talet, från ca 4,8 miljoner per år i början av 
1970-talet till ca 3,2 miljoner per år 1977 (SOU 1979:78, s.82) 7). Att 
den privata verksamheten under 1970-talet fått ge vika för den 
offentliga märks exempelvis av att privatläkarvårdens andel av de 
öppna läkarvårdsbesöken har gått från 26 procent år 1966 till 15 
procent år 1976 (SOU 1979:78, s. 79), och 1980 var ca 90 procent 
av den öppna läkarvården som erbjöds offentlig vård (Serner, 
1980, s. 100). Det är möjligt att de försämrade förutsättningarna 
för privat öppenvård på grund av Sjukronorsreformen var en 
delorsak till minskningen, men det är svårt att urskilja effekten 
av specifikt Sjukronorsreformen jämfört med andra reformer 
under samma tid.

7 Baserat på statistik från Riksförsäkringsverket. Statistiken omfattar endast försäk-
ringsanslutna verksamma läkare.

Tabell 1: Årliga läkarbesök 1966 och 1976.

Årliga läkarbesök 1966 Årliga läkarbesök 1976

Läkarkategori Antal, milj. Procent Antal, milj. Procent
Sjukhusläkare 8,4 50 10,6 52

Allmänläkare 4,1 24 6,2 29

Specialistläkare

 vid vårdcentraler

- - 0,9 4

Privatpraktiker 4,4 26 3,3 15

Summa 16,9 100 21,0 100

Källa: Mål och medel för hälso- och sjukvården (SOU 1979:78), s. 79.
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Den typ av problem som diskuterats ovan präglar alltjämt svensk 
sjukvård. Enligt Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys (2021) 
har Sverige svaga resultat när det gäller väntetider, kontinuitet 
och samordning av vårdprocesserna. I rapporten Vården ut befolk-
ningens perspektiv, som är baserad på en undersökning gjord för 
Commonwealth Fund där 11 utvecklade länders sjukvårdssystem 
jämförs, svarar 37 procent av befolkningen i Sverige 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 jämförelsen. Sjuttio 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 speci-
alistvård 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 lägsta andelen svarar att 
det är lätt att få vård på kvällar och helger, på annat sätt än via 
akutmottagningar på 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 viktig förklaring kan vara att incitamenten att åstadkomma hög 
tillgänglighet och god service gentemot vård- och omsorgsta-
garna är starkare i system med större inslag av autonomi, valfrihet 
och konkurrens, även när det gäller finansiering, än i det svenska 
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sjukvårdsystemet. När lokal förankring och, professionalism och 
yrkeskunnande får ökat genomslag kan det vara lättare att bygga 
den tillit och det förtroende mellan vårdgivare och patient som 
god vård och omsorg förutsätter. 8) Här kan Sjukronorsrefor-
mens avskaffande av de privatpraktiserande allmänläkarna inom 
primärvården vara en bidragande orsak. I de flesta utvecklade 
länders sjukvårdsystem, inklusive våra grannländer Danmark 
och Norge, är detta alltjämt den normala formen av primärvård.

I en rapport från Vård- och omsorgsanalys (2017), där primär-
vården i Europa analyseras, konstateras:

”Generellt uppvisar flertalet länder i studien större 
satsningar på primärvården i jämförelse med Sverige. 
Såväl andelen allmänläkare av den totala läkarkåren 
som antalet läkarbesök per invånare i öppenvården är 
betydligt lägre i Sverige. Dessa resultat överensstäm-
mer med bedömningar av medborgare och patienter 
att tillgängligheten är sämre i svensk primärvård. Den 
svenska primärvården uppvisar även sämre resultat 
när det gäller kontinuitet, undvikbar slutenvård och 
potentiellt undvikbara besök vid akutmottagning.”

I försäkringsbaserade modeller, som i Tyskland, Nederländerna 
och Schweiz, är primärvården i regel baserad på privatprakti-
serande allmänläkare. Figur 6 visar dock att det även i skat-
tefinansierade system är ovanligt att primärvården bedrivs i 
offentlig regi.

Man kan spekulera i orsakerna till att de flesta länder valt denna 
driftsform just för primärvården, när vården i övrigt ofta drivs i 

8 För en mer utförlig analys, se Karlson & Lundbäck (2021).
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Figur 6: Dominerande ägarform i primärvården   

ideell och offentlig regi. En förklaring kan vara att privata vård-
givare är mer responsiva och har lättare att skapa en personlig 
relation till sina patienter. Norge valde till och med att förstärka 
denna relation genom den så kallade Fastlegereformen, som 
genomfördes år 2001. Syftet var att garantera alla medborgare 
en fast husläkare.

Källa: Vård- och omsorgsanalys, 2017
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Det bör dock noteras att Norge även lägger relativt sett mer 
resurser på primärvården och att det finns nästan dubbelt så 
många allmänläkare per invånare där än i Sverige (Vård- och 
omsorgsanalys, 2017). Orsaken till att Sverige har en lägre till-
gänglighet och kontinuitet i primärvården beror därmed san-
nolikt på flera faktorer, varav driftsformen kan vara en.
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Avslutande diskussion

Sverige har sedan länge väl dokumenterade brister i vårdens 
tillgänglighet, dåligt fungerande vårdkedjor och en svag primär-
vård (Vård- och omsorgsanalys 2021). Enligt Tillitsdelegationens 
aktuella utredning (SOU 2021:59) har problemen kontinuerligt 
ökat redan innan Covid-19. De konstaterar att trots att vi har haft 
vårdgaranti sedan 1990-talet, och lagstadgad sedan 2010, har allt 
färre patienter fått sitt första besök eller sin beslutade åtgärd i 
den specialiserade vården inom vårdgarantins ram, det viss säga 
inom 90 dagar. Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter 
på operation eller annan åtgärd i specialiserad vård (exklusive 
patientvald väntan) enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på 
vantetider.se. Av dessa hade 33 476 väntat längre än 90 dagar (SOU 
2021:59, s. 77). Många har väntat i flera år på första besök eller på 
operation. Med Covid-19-pandemin har köerna ökat ytterligare.

Det är anmärkningsvärt att dessa problem till och med förvärrats 
över tid trots ökad central styrning, kömiljarder och en lagregle-
rad vårdgaranti. En rimlig hypotes är därför att det finns brister i 
själva sjukvårdssystemets konstruktion som inte kan lösas genom 
den typ av åtgärder som hittills prövats. Som framgått i analysen 
ovan kan Sjukronorsreformen 1970 vara en – av flera – avgörande 
beslut som format det svenska vård- och omsorgssystemet. Det 
var då Sverige, präglat av den tidens starka tro på politisk styrning, 
tog ett avgörande steg mot en så kallad Beveridgemodell med 
skattefinansiering och offentligt utförande av vård och omsorg. 
För framtiden kan det rimligen vara värt att pröva andra sätt att 
lösa vårdens problem.
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