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Projektet Framtidens sjukvård
och omsorg
I Ratioakademiens forskningsprojekt Framtidens
sjukvård och omsorg som pågår 2020–2022 undersöks hur ökad effektivitet, kvalitet och tillgänglighet
samt stärkt innovationsförmåga kan uppnås inom
vården och omsorgen. I projektet görs internationella
jämförelser med hjälp av flera index som mäter sjukvårdssystems kvalitet och servicenivå och ett antal
fallstudier av vård- och omsorgssystemen i ett antal
intressanta länder.
Projektets resultat redovisas i rapporter och en sammanfattande slutrapport som presenteras på öppna
seminarier och konferenser.
•

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)

För mer information, se www.ratio.se
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Inledning

Trots att svensk vård och omsorg enligt internationella jämförelser håller hög kvalitet, finns väl kända problem när det gäller
exempelvis tillgänglighet, servicenivå och fungerande vårdkedjor.
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 svar på de utmaningar som finns.
Valet av Schweiz som ett av våra studerade länder beror på att
vi vill hitta olika institutionella lösningar som leder till god hälsa
och en användarfokuserad vård. Schweiz är speciellt intressant
just på grund av bristen på centrala regler – strukturen tycks ha
utvecklats underifrån genom samarbeten, valfrihet och konkurrens, utan att någon enskild aktör – inte ens staten – har lyckats
inta en dominerande position och stöpa vårdorganisationen i
en och samma form. De gemensamma regelsystemen är likväl
ändamålsenliga.Både Schweiz och Sverige klarar sig också väl
i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som
länderna, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och
Schweiz till ett intressant land att lära sig något av. Exemplet
visar att försäkringslösningar och utrymme för lokal anpassning
6
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kan skapa incitament för att överbrygga ansvarsklyftor som i mer
hierarkiska och funktionsorienterade system aldrig åtgärdas.
Syftet med denna rapport är att empiriskt beskriva det schweiziska 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 Schweiziska sjukvårdssystemet
Det schweiziska vårdsystemet karaktäriseras av konkurrens,
samarbete och decentralisering, där staten och de 26 kantonerna,
som ungefärligen motsvarar de svenska regionerna, reglerar den
vård som till stor del bedrivs och finansieras privat. I grunden
baseras systemet på privata försäkringar, som sedan 1996 har
varit obligatoriska i hela Schweiz då man skapade ett konkurrensutsatt system över hela landet med universell täckning. 1
Sedan dess måste alla som bor i Schweiz teckna en individuell
privat sjukförsäkring och flyttar man dit måste man teckna en
försäkring inom tre månader. Schweiz sjukvårds- och omsorgssystem har således i likhet med övriga Kontinentaleuropa tydliga
Bismarcksinslag, där försäkringar står för merparten av vårdens
finansiering och där offentliga, ideella och vinstdrivande aktörer
står för utförandet.
I princip alla invånare har en sjukvårdsförsäkring. Arbetsgivarna
betalar normalt inte försäkringen, som är individuell och därmed
måste köpas för alla i hushållet separat. Försäkringsbolagen får
inte neka enskilda kunder möjlighet att teckna en grundförsäkring. Medan försäkringsbolagen inte får göra vinst på grundförsäkringen, har de möjlighet att göra vinst på de kompletterande
försäkringar som erbjuds. Försäkringsbolagen har därför både

1 Lagen om hälso- och olycksfallsförsäkring (LAMA) från 1911, som enbart gav ett
frivilligt basalt skydd vid sjukdom, ersattes 1996 av efterföljaren LAMal med obligatoriskt medlemskap.
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icke-vinstdrivande dotterbolag som erbjuder grundförsäkringar
och vinstdrivande dotterbolag som erbjuder frivilliga tilläggsförsäkringar. Inslagen av valfrihet är stora. Offentlig finansiering ges
för invånare som saknar möjlighet att själva teckna försäkring
(Daley & Gubb, 2013; De Pietro m.fl., 2015; Sturny, 2019; Forum
för Health Policy, 2017).
Schweiz har ett av de mest polycentriska sjukvårdsystemen 2, med
en mångfald av nivåer för styrning, med ideella, vinstdrivande och
offentliga utförare, stor valfrihet och finansiering som delvis är
offentlig, delvis utgörs av obligatoriska och frivilliga försäkringar.
Egenavgifterna är dessutom relativt höga. Det är också ett av de
bäst fungerande systemen, vad gäller kvalitet, tillgänglighet och
servicenivå.
Det finns 2 201 kommuner och 26 kantoner i Schweiz (BFS, 2020a).
Landet har 8,4 miljoner invånare, vilket gör att kantonerna i snitt
har 320 000 invånare och kommunerna 3 800 invånare. Sett till
hur stora regionala och lokala politiska nivåer i allmänhet är i
Europa framgår att både den regionala och den lokala nivån har
relativt få invånare.
Den federala (nationella) nivån i Schweiz består av parlamentets
två kammare som utser det federala rådet. Detta består i sin tur
av sju ministrar. Socialförsäkringsdepartementet har tillsyn över
de schweiziska sjukvårdsförsäkringsbolagen.
I övrigt regleras det mesta av sjukvården på kantonal nivå. Varje
kanton har sin egen grundlag och en egen lagstiftningsprocess.

2

Se rapport nr. 1: ”Myten om centralisering. Om sjukvården som ett polycentriskt

system.” (Karlson & Lundbäck 2021).
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En hel del frågor hanteras av försäkringbolagens och kantonernas samarbetsorganisation. Dessutom finns en tradition av att
frågor på såväl kantonal som federal nivå kan underställas folkomröstningar. Figur 1 visar översiktligt vilka aktörer som deltar
i beslutsfattandet.

Figur 1: Det schweiziska sjukvårdssystemet
(Crivelli & Salari, 2012, egna förenklingar)
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Försäkringsbolag, samt stat, kantoner och kommuner, finansierar
gemensamt vård och omsorg. Försäkringsbolagen finansierar
själva vården, medan de offentliga huvudmännen huvudsakligen
står för allmänprevention och fasta kostnader. Användarna får
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också behovsprövade stöd från både staten och socialförsäkringen. Premierna som betalas till den obligatoriska delen är
reglerade och lika stora oavsett riskgrupp inom varje kanon.
Premierna för helt privata försäkringar är baserade på risk och
oreglerade.
Staten har ett begränsat ansvar för att planera och organisera
sjukvården. Lagstiftning sker givetvis på nationell nivå, men
det mesta av organisatoriska frågor styrs av överenskommelser
mellan kantonerna – exempelvis var högspecialiserad sjukvård
ska bedrivas.
Trots den begränsade storleken har både kommuner och kantoner
viktiga uppgifter och stort självstyre. Sjukvårdsförsäkringar och
utjämningssystem för dessa avser kantonerna och inte Schweiz
som land. Försäkringsbolag med många lågriskmedlemmar betalar
in pengar till en kantonbaserad fond som subventionerar bolag
med höga risker. Förutom ålder och kön används sedan 2012
information om tidigare sjukhusvistelser (De Pietro m.fl., 2015,
s. 102). Detta är förhållandevis ovanligt för en välfärdsstat då
det innebär att utbudet av sjukvård och kostnaden för vården
påtagligt kan variera beroende på var människor bor. Att flytta
från en kanton till en annan kan i extrema fall innebära halverade
alternativt dubblade vårdkostnader för individen.
Några nyckelord som präglar denna modell är: decentralisering,
autonomi och individperspektiv. Decentralisering i och med att
ansvaret för vårdens organisation ligger på en betydligt lägre
organisatorisk nivå än i de flesta andra länder (De Pietro m fl,
2015). Regionerna (kantonerna) och kommunerna har dessutom
större autonomi än i de flesta andra länder (Steiner, R., & Kaiser,
C., 2018). Även om staten bidrar i vissa delar är försäkringarna i
huvudsak finansierade via individuella försäkringar. Vi har här
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ett av få system där försäkringsbolagen aktivt försöker stöpa om
vårdprocessen och där staten inte har några direkta synpunkter
på hur detta går till. Som i övriga Bismarcksystem följer resurserna
individen och inte funktionen.
Försäkringsmodellen ger de enskilda medborgarna stor möjlighet
att inte bara välja vilken vårdgivare man ska besöka, utan även
hur man vill att vården ska organiseras. Samtidigt regleras väldigt
lite i lag – vanligare är överenskommelser mellan huvudmän och
en spontant utvecklad branschpraxis och normer.
Schweiz är också speciellt eftersom man – trots att sjukvårdsförsäkring är obligatorisk – tillåter att medborgarna väljer en hög
självrisk. Självrisken kan variera från motsvarande 3 000 kronor
till mer än 25 000. Det finns också betydande möjligheter att välja
olika lösningar – allt från fritt vårdval på alla nivåer till primärvårdsfokuserade modeller som kräver remiss till specialistvård
(Kreier & Zweifel, 2010).
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Schweizisk sjukvård i internationell
jämförelse
Schweiz kostnader för vård och omsorg utgjorde år 2019 12,1
procent av BNP, att jämföra med Sveriges 10,9 procent samma år
(OECD, 2021). I tabell 1 redovisas sjukvårdsutgifter i förhållande
till BNP inom OECD år 2019.

Tabell 1: Sjukvårdsutgifter i förhållande till
BNP i OECD 2019
Land
USA

Procent av BNP
(2019)

Land

Procent av BNP
(2019)
9,1

17

Finland

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
13

Schweiziska sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare

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. Sett bara till
obligatorisk finansiering är sjukvårdsutgifterna i förhållande till
BNP inte högre än i de flesta andra rika länder.
Sjukvårdsutgifterna varierar mellan länderna, men generellt
gäller att rika länder i allmänhet lägger en större andel av BNP
på sjukvård än vad fattiga länder gör. Schweiz nivå ligger 3,3 procentenheter över genomsnittet och lägger som förväntat betydligt
mer resurser på sjukvård i förhållande till BNP. Man lägger dock
inte i närheten så mycket som USA, vilket antyder att det inte
enbart är ett lands välstånd som avgör dess sjukvårdsutgifter.
Schweiz kostnader för vård och omsorg fördelas på obliga
toriska försäkringar som står för 35 procent, skattefinansiering
30 procent, frivilliga försäkringar för 8 procent och egenavgifter
för 27 procent.
Det som skiljer Schweiz från Sverige är bland annat att sjukvården
till övervägande del finansieras med obligatoriska försäkringar.
Egenavgifterna är generellt sett höga, en följd av att reglerna
tillåter medborgarna att välja höga självrisker. Landet har även
ett större inslag av kompletterande försäkringar än Sverige.
Från OECD finns fyra variabler som tillsammans utgör ett lands
sjukvårdsutgifter per capita:
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1.
2.
3.
4.

Skattefinansierad sjukvård
Sjukvård finansierad med obligatoriska försäkringar
Sjukvård finansierad med frivilliga försäkringar
Sjukvård finansierad med egenavgifter/kontantbetalningar

I tabell 2 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.

Tabell 2: Fördelning av sjukvårdsutgifterna på olika
typer av finansiering (2016, procent) (OECD 2021;
egna beräkningar).
Land
Australien

Obligatoriska
försäkringar

Skattefinansiering

Frivilliga
försäkringar

Egenavgifter

Totalt

1,1

65,2

15,7

18,0

100,0

81,5

0,0

7,6

10,9

100,0

Sverige

0,0

84,8

1,1

14,1

100,0

Schweiz

35,2

30,1

7,9

26,8

100,0

Nederländerna

Schweiz har således en hög grad av obligatorisk finansiering i
form av försäkringar och skatter. Samtidigt skiljer sig landet från
andra europeiska länder då ansvaret för både finansiering och
utförande är mycket decentraliserat. Skattefinansieringen sker
främst på kantonsnivå. Schweiz gjorde det 1996 obligatoriskt för
medborgarna att teckna försäkring – ganska sent för ett av de
rikaste länderna i Europa. Även om det är obligatoriskt att teckna
15
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försäkring är villkoren och avgifterna varierande, det räcker i
princip att försäkra sig mot riktigt höga sjukvårdskostnader.
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 redovisas
fördelningen mellan olika driftsformer för akutsjukhus år 2009
inom OECD-området.
Även går att se att Schweiz präglas av mångfald med många privata akutsjukhus, även om de flesta akutsjukhus är offentliga. Att
de offentliga sjukhusen lever kvar beror i allt väsentligt på att helt
nya privata sjukhus skulle behöva täcka kapitalkostnaderna via
den rörliga försäkringsersättningen – något som kan vara svårt.
Schweiz finns med i tre av de mest betydelsefulla rangordningarna
för sjukvårdskvalitet och placerar sig genomgående högt i dessa.
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.
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Tabell 3: Offentliga och privata akutsjukhus inom
OECD, procent. (Paris m.fl. 2010)
Land

Offentliga

Privata ickevinstdrivande

Vinstdrivande
16

Australien

70

14

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
0

Nederländerna

0

100

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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Figur 2: Rangordning HAQ index 2016
(Fullman m.fl., 2018)
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Figur 2 visar rangordningen för de 30 främsta länderna.
I HAQ-indexet som försöker mäta både tillgången och kvaliteten
på sjukvården rankas Schweiz trea, 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, tillgänglighet och effektivitet inom sjukvårdssystemen. Stiftelsen
publicerar olika rapporter som utvärderar sjukvårdssystemens
prestation. Indexet, som endast omfattar 11 länder, bygger på 80
18
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indikatorer (Osborn m.fl., 2016). 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
hälsovårdsutfall och kostnader.
I tabell 4 redovisas indexets totala rangordning och delkategorier
från år 2017.

Tabell 4: Rangordning Commonwealth Fund Index år 2017
Land

CWF
rankning

Vårdprocess

Tillgänglighet

Administrativ
effektivitet

Jämlikhet

Hälsovårdsutfall

Storbritannien

1

1

Australien

2

2

3

3

1

10

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

9

6

10

6

9

9

Frankrike

Kanada

10

9

9

11

10

5

USA

11

5

11

10

11

11

Här ser vi att Schweiz får relativt låga siffror för vårdprocess,
tillgänglighet och administrativ effektivitet. Möjligen betalar
Schweiz här ett pris för sin påtagligt decentraliserade struktur.
Men som vi ska se senare finns exempel på att försäkringsbo19
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lagen själva försöker överbrygga ansvarsklyftor och skapa en
sammanhållen vårdkedja.
Landet hamnar högt vad gäller jämlikhet och hälsovårdsutfall.
Detta är anmärkningsvärt då självriskerna i Schweiz mycket
väl kan uppgå till närmare 25 000 kronor per år. Avgifterna och
självriskerna tenderar dock att vara kopplade till inkomsten,
så att låginkomsttagare ofta betalar mindre för sin vård än
höginkomsttagare.
Euro Health Consumer Index 2018 (EHCI, 2018) är ett index som
syftar till att spegla sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet i 35
länder. Den senaste upplagan av indexet har dessutom fokus på att
mäta och utvärdera mentalsjukvård. Indexet inkluderar därmed
nya variabler, såsom ”väntetiden för att träffa barnpsykiatrikern
för första gången”, ”prevalens av depression” och ”självmordstal”.
Sjukvårdskvaliteten rangordnas enligt en tregradig skala. Varje
indikator får antingen betyget ”grönt”, vilket motsvarar bra, ”gult”
vilket kan tolkas som medel och ”rött”, som är dåligt. Ett grönt
betyg motsvarar tre poäng, ett rött betyg ger endast en poäng.
Därefter summeras och viktas poängen. Den högsta poäng som
ett land kan få är 1 000, det lägsta 333.
Indikatorerna är indelade i sex subkategorier och totalt används
46 olika delindikatorer. Den första subkategorin ”patientens rättigheter och information” handlar bland annat om förekomst av
patientförsäkring, åtkomst till egen journal, samt digitalisering
av vårdbemötandet. Kategorin ”tillgänglighet” analyserar väntetider och tillgång till olika undersökningar. ”Medicinska resultat”
fokuserar på incidens, prevalens och dödlighet på grund av olika
sjukdomar. ”Sjukvårdsystemets generositet” mäter andelen av
specifika ingrepp, antal platser i äldreboenden och offentliga
20
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utgifter som andel av totala utgifter. ”Prevention” analyserar
förekomst av olika åtgärder för att förhindra sjukdomar, såsom
vaccinationer, fysisk aktivitet och tobakavvänjning. ”Läkemedel”
handlar både om tillgången till och användningen av läkemedel.
I tabell 5 redovisas indexets rangordning från 2018.

Tabell 5: Eurohealth Consumer Index 2018
Land

Poäng (max 1000)

Schweiz

893

Nederländerna

883

Norge

857

Danmark

855

Belgien

849

Finland

839

Luxemburg

809

Sverige

800

Österrike

799

Island

797

Frankrike

796

Tyskland

785

Portugal

754

Tjeckien

731

Estland

729

Storbritannien

728

Slovakien

722

Serbien

699

Spanien

698

Italien

687
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Schweiz ligger här i topp och har tillhört de bäst rankade länderna sedan EHCI för första gången publicerades år 2005. Man
påpekar i rapporten att resultaten antagligen även tidigare varit
väldigt bra, men att den decentraliserade sjukvårdsstrukturen
tidigare har försvårat datainsamlingen (EHCI, 2018, s. 9). Sverige
kom först på plats 8 år 2018.
Schweiz är förvisso ett rikt land med god ekonomi, men det är i
sig ingen garanti för en hög placering – USA hamnar exempelvis
på 29:e plats i samma index. EHCI omfattar tillgänglighet som en
faktor och Schweiz får väldigt goda resultat på just det området.
Det är dock inte enbart tillgängligheten som är god, landet hamnar också i topp när det gäller de medicinska utfallen.
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Vårdens finansiering
Finansieringen av schweizisk vård och omsorg sker genom försäkringar och skatter intagna av kommuner, kantoner och stat.
Därutöver tillkommer egenavgifter och självrisker av olika slag.
Schweiz har som många länder en struktur med tre nivåer och de
lokala politiska nivåerna får sägas ha ett stort ansvar i förhållande
till antalet invånare.
År 2014 fanns det 61 försäkringsbolag som sålde obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Schweiz. Företagen som säljer den obligatoriska
försäkringen måste acceptera alla kunder och får inte göra vinst
på den obligatoriska försäkringen.
De kan dock göra vinst på kompletterande privata försäkringar.
Ungefär en tredjedel av schweizarna har en kompletterande
försäkring, men antalet har över tid minskat då det offentliga
erbjudandet har blivit mer generöst (Kreier & Zweifel, 2010).
Staten lagstiftar om sjukvården. De fyra viktigaste lagarna är
KVG/LAMal som reglerar den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen, MedGB/LPMéd som reglerar den medicinska utbildningen, HMG/LPTh som reglerar läkemedel och medicinskteknisk utrustning, samt den federala lagen om epidemier (De
Pietro m.fl., 2015).
Den regionala nivån, kantonerna, har ett stort ansvar för att
planera vårdens infrastruktur, men reglerar även mycket av det
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som i andra sjukvårdssystem är ett statligt ansvar. Kantonerna
stiftar egna lagar och tolkar de statliga lagarna.
Trots att grundfinansieringen av sjukvården sker via obligatoriska försäkringar har kantonerna en viktig roll i att tillgodose
att infrastrukturen finns på plats. Även om intäkterna för den
löpande verksamheten kommer från försäkringsbolag skulle
premierna vara högre om inte det offentliga investerade i sjukhus
och vårdboenden.
Att de flesta större sjukhus är offentliga eller privata icke-vinstdrivande beror till stor del på att försäkringarna inte täcker
investeringskostnaderna. Att etablera ett sjukhus utan offentliga
subventioner blir svårt givet att priserna är reglerade och relativt
låga. De vinstdrivande sjukhus som finns tenderar därför att vara
specialiserade och generellt betydligt mindre än de offentliga
och stiftelseägda.
Systemet har reformerats i strävan att låta den löpande
ersättningen täcka även merparten av investeringsutgifterna.
Kantonerna finansierar 45 procent av kostnaderna för slutenvården och betalar i enlighet med det schweiziska DRG-systemet
”Swiss DRG”. Även om finansieringen i teorin är neutral gynnas
kantonägda sjukhus som har funnits länge på marknaden och
vars fasta investeringar ofta är avskrivna.
Kommunernas ansvarsområde varierar beroende på storlek.
Större kommuner har i regel ett mer omfattande ansvarsområde
och kan exempelvis driva egna sjukhus. Kommunerna ansvarar
dock i huvudsak för att tillgodose infrastrukturen för äldreomsorg och vård i hemmet via de så kallade Spitexorganisationerna.
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Det är vanligt att små kommuner samarbetar med andra för
att uppfylla sina åtaganden. 67 procent av kommunerna har
mellankommunalt samarbete för att hantera hemtjänst (Spitex)
och 58 procent för att hantera institutionell äldreomsorg. När
det exempelvis gäller äldreboenden sker 57 procent av samarbetet i föreningsform, 22 procent i bolagsform och 21 procent
via juridiskt bindande eller icke-bindande överenskommelser
(Steiner & Kaiser, 2018). Det sistnämnda kan vara att kommun A
exempelvis åter sig att lösa kommun B:s behov av barnomsorg
(Steiner, R., & Kaiser, C., 2018).

Stor valfrihet och stora regionala skillnader
Det schweiziska välfärdssystemet erbjuder valfrihet på olika
nivåer. Dels är det möjligt att välja mellan olika försäkringsgivare,
dels är det möjligt att välja mellan olika välfärdsproducenter när
man väl har behov av vård. Även om regler omgärdar de olika
försäkringarna är möjligheterna att påverka vården genom olika
val stor.
Det finns också en mångfald av organisationsmodeller. Vid sidan
av den traditionella egenavgiftsmodellen (fee-for-service) finns
även familjeläkarmodellen3, Health maintenance organisations
(HMO:er)4 och möjlighet att välja en telemedicinmodell. De olika
modellerna bygger på olika stor integrering av primärvård och
specialistvård – det traditionella försäkringssystemet fungerar

3

Med familjeläkarmodell avses här husläkarmodellen med starkare remisstvång.

4 HMO betyder ”Health maintenance organisation. Det är ursprungligen en term
från USA som betecknar en uttalad integration av rollen som försäkringsgivare och
utförarorganisation. I Schweiz används termen dock mer allmänt för all vård där man
har en integrerad vårdkedja, alltså en organisatorisk samverkan mellan primärvård
och olika former av specialistvård.
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som utgångspunkt om inga avsteg görs. Det råder därmed inte
bara konkurrens mellan utförare, utan konkurrens även mellan
olika sätt att organisera sjukvården (Kreier & Zweifel, 2010).
I Schweiz går det dessutom att välja mellan kantoner, och villkoren för den försäkrade ser olika ut beroende på var man bor.
Vårdens innehåll beror på val på flera olika nivåer:
•
•
•
•
•

Valet av vilken kanton man bosätter sig i
Valet av primärvårdsleverantör
Val av sjukvårdsförsäkring och självrisknivå
Val av HMO eller telemedicin
Val i den nationella politiska processen och politiska val i
kommunen och kantonen

Till detta kommer även att man kan köpa till extra försäkringar.
Det går att jämföra med Nederländerna och Sverige för att få en
bild av hur valmöjligheterna inom respektive vårdsystem ser ut.
I Nederländerna väljer man enbart försäkringsgivare, däremot
är villkoren inte beroende av bostadsort. I Sverige är villkoren
delvis olika beroende på vilket landsting man är bosatt i, däremot
kan man inte välja finansiär. Via vårdvalet är det dock möjligt att
– precis som i Nederländerna och Schweiz – välja primärvårdsleverantör (husläkare eller, som i Sverige, vårdcentral). I Schweiz
är vårdens utformning därmed starkt beroende både av var man
bosätter sig och av vilken försäkring man väljer att teckna, liksom
av vilken egenavgift man väljer.
Det finns flera olika modeller för vårdens utförande. Grund
modellen i Schweiz är att användarna i princip väljer läkare fritt
och att primärvården och specialister ersätts enligt fastställda
taxor på kantonnivå. Enligt lag finns denna modell alltid tillgäng26
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lig som alternativ. Alternativet husläkarmodellen innebär att
patienterna listar sig hos en husläkare och att de förbinder sig
att vid behov av vård i första hand höra av sig till sin husläkare.
HMO-modellen innebär att användarna går med på att endast
anlita vissa vårdgivare, men att man å andra sidan får en något
lägre premie. Callcenter- eller telemedicinmodellen innebär att
användarna börjar med att kontakta ett callcenter och att man
först därefter hänvisas till en allmänläkare eller specialistläkare.
Den senare liknar den modell som många privata vårdförsäkringar
använder i Sverige.
Det finns utöver detta ett stort mått av konkurrens avseende
premiernas storlek. Patienterna kan själva välja hur högt högkostnadsskydd de ska ha och nivån kan ligga på allt från 300
till 2 500 schweizerfranc (motsvarande ungefär 25 000 svenska
kronor). Dessutom betalar användarna tio procent av kostnaden
över högkostnadsskyddet, upp till ett tak på 700 schweizerfranc
(Kreier & Zweifel, 2010). Det finns därmed en direkt koppling
mellan avgifter och vårdkonsumtion ändå upp till motsvarande
75 000 – 100 000 SEK.
Beslutsfattandet är mer decentraliserat än i många jämförbara
länder. Varje kanton är ett system och sjukvårdsförsäkringen
omfattar inte några mellankantonala resursöverföringar, liknande den nationella resursutjämningen som sker i exempelvis
Sverige och i Nederländerna. Det gör att försäkringspremierna
kan variera mycket, både beroende på användarnas val av försäkring och bostadsort.
Det finns dock nationella rekommendationer om att varje kanton
ska begränsa medborgarnas premier till max åtta procent av den
taxerade inkomsten (Gerritzen m.fl., 2014). Samtliga kantoner
betalar ut stöd till familjer med låg inkomst, men nivån varierar
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något mellan kantonerna. Ungefär 30 procent av schweizarna
tar del av dessa stöd.
Inget hindrar medborgarna att köpa en privat tilläggsförsäkring
för sjukvård. Dessa försäkringar kan till exempel ge tillgång
till tandvård, möjlighet att välja fler sjukhus eller tillgång till
enbäddsrum på sjukhus. Mer kontroversiellt kan de privata försäkringarna även ge tillgång till mer seniora läkare på sjukhusen
(Daley m.fl., 2013).
En del av kostnaderna för äldreomsorgen täcks av de obligatoriska sjukvårdsförsäkringarna, främst den del som omfattar
vård. Vården och omsorgen är behovsprövad och ges vanligen
efter prövning i enlighet med något behovsbedömningsinstrument (exempelvis RAI-RUG5). Personer som inte haft tillräckligt
hög inkomst för att pensionen ska täcka kostnaden för boende
och annan service får ytterligare kompensation via EL/PC (De
Pietro m.fl., 2015), som motsvarar ungefärligen det svenska
bostadstillägget för pensionärer (BTP). Denna senare del är helt
skattefinansierad.
Vård och omsorg i hemmet (Spitex) utförs till en fast timersättning. Kostnaderna för vård i hemmet betalas till största delen
av kommuner och kantoner (45 procent), de obligatoriska sjukvårdsförsäkringarna (30 procent och egenavgifter av de enskilda
hushållen (15 procent) (Kauer, 2017).

5

RAI står för ”resident assessment system och RUG för ”resource utilization

groups”. Detta är instrument som kan liknas vid DRG-systemet som används inom
sjukvården och som syftar till att skapa kostnadsmässigt homogena grupper. RAIRUG utgår till skillnad från DRG inte i huvudsak från diagnoser, utan från bedömningar av funktionsnedsättning och vårdbehov.
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Frihet att välja leder till utveckling
Den schweiziska primärvården har tidigare betraktats som svag, i
meningen att statusen och lönenivåerna för läkare i primärvården
har varit lägre än för övriga specialiteter. Riktlinjerna för informationsöverföring mellan primärvård och specialistvård är också
outvecklade. En enkät till experter och beslutsfattare i Schweiz
visar dock att primärvårdens status har förbättrats något mellan
1995 och 2015 (Djalali m.fl., 2015).
De flesta schweizare har en husläkare. Husläkarens roll varierar
dock beroende på om man är ansluten till en så kallad familjeläkarmodell eller en HMO. I dessa alternativa modeller har husläkarna
en mer uttalad koordinerande roll. Specialiserad vård kräver där
en remiss från husläkaren. 57 procent av primärvårdsläkarna
arbetar på mottagningar med endast en läkare (Sturny, 2020).
Resten arbetar på mottagningar med i snitt 4,2 läkare.
När man besöker sin husläkare betalar man hela kostnaden för
besöket, upp till självrisken som kan variera beroende på vilken
försäkring man valt. Dessutom betalar man tio procent av kostnaden för olika tjänster relaterade till besöket.
Ersättningen till läkarna baseras på en prislista som fastställs i
förhandlingar mellan vårdproducenternas organisationer och
kantonerna, men i alternativa modeller kan även capitation förekomma, vilket betyder att läkarna får en fast ersättning per
patient och år.
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Sett ur patienternas perspektiv kan valet av specialistmottagning
vara antingen helt fritt eller föremål för remisstvång. Det senare
kan vara fallet om patienten valt en HMO-modell, en familjeläkarmodell eller en callcentermodell – vilket kan innebära krav på
att den första vårdkontakten ska tas med primärvården.
I princip gäller samma regler för besök hos specialist som hos
husläkare – att patienten betalar den fulla kostnaden upp till det
avtalade högkostnadsskyddet.
Öppen specialistvård tillhandahålls av såväl sjukhus som enskilda
läkare eller läkargrupper. Andelen av den öppna specialistvården som tillhandahålls av sjukhus har i kostnadstermer mer än
fördubblats de senaste 20 åren. Den största delen av den öppna
specialistvården tillhandahålls dock alltjämt utanför sjukhus.
Trenden går också generellt mot en mer uttalad integrering
mellan primärvård och öppen specialistvård (Filliettaz m.fl., 2018).
Ungefär 60 procent av alla läkare inom öppen specialistvård arbetar på mottagningar med endast en läkare. Det finns även grup
praktiker och hälften av läkarna tillhör ett nätverk. Kantonerna
och kommunerna har inga kraftfulla instrument för att styra
etableringen av läkare. Läkartätheten kan variera mycket, det
finns tre gånger så många läkare i vissa kantoner som i andra.
Knappt hälften av alla läkare som arbetar i öppenvården har licens
för att driva laboratorium och det är vanligt att man säljer läkemedel direkt till patienterna. Trots att antalet läkare är relativt
högt är antalet läkarbesök per invånare ungefär i linje med övriga
OECD (Kreier & Zweifel, 2010).
Patienter har i princip rätt att välja slutenvård i vilken kanton
som helst. Precis som i öppenvården betalar patienten själv hela
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kostnaden upp till det högkostnadsskydd som man valt. Om
kostnaden för vården i en annan kanton överskrider kostnaden
i den egna kantonen kan patienten dock komma att debiteras
mellanskillnaden.
Schweiziska sjukhus kan grovt indelas i allmänna och specialiserade sjukhus. De allmänna sjukhusen tillhandahåller akutvård
och ägs i allmänhet av kantonerna. Offentliga sjukhus drivs till
största delen som bolag eller som stiftelser (De Pietro m.fl., 2015,
s. 172). Ungefär 65 procent av alla vårdplatser finns på offentliga
eller privata icke-vinstdrivande sjukhus och resten på privata
vinstdrivande sjukhus. Noterbart är det stora antalet privata vinstdrivande sjukhus. Tabell 7 beskriver närmare fördelningen mellan
olika typer av sjukhus och ägarformer år 2013. Mer än hälften av
sjukhusen är som synes vinstdrivande, men som i andra länder
tenderar dessa ofta att vara mindre och/eller specialiserade.
Och som man kanske bör förvänta sig i ett uttalat polycentriskt
och decentraliserat sjukvårdssystem som det schweiziska finns
en stor blandning av driftsformer.
Det finns fem universitetssjukhus i Schweiz som erbjuder högspecialiserad vård (i Zürich, Basel, Bern, Geneve och Lausanne)
(Oggier, 2015). Utbudet av högt specialiserad vård är som i de
flesta länder koncentrerat till ett fåtal aktörer, men i den mån
det förekommer valfrihet gäller samma regler som för annan
slutenvård. När det gäller kostnadsansvaret gäller samma principer för den högspecialiserade vården som för sjukhusvården.
I samband med att Schweiz gick över till styckprissättning (DRG)
2012 infördes också en mekanism för att säkra vårdkvaliteten.
National Association for Quality Improvement in Hospitals and
Clinics (ANQ) genomför därför löpande kvalitetsmätningar av
somatisk slutenvård, psykiatri och rehabilitering. Dessutom finns
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Tabell 6: Fördelningen mellan olika typer av sjukhus
och ägarformer i Schweiz 2013
Public
General hospitals

Private
non-profit

Private
for profit

Total

34

27

52

113

– University hospitals
(Central hospital, level 1)

4

1

0

5

– High-level care general
hospitals (Central hospital, level 2)

15

4

15

34

– ”Large” basic general hospitals
(level 3)

6

4

8

18

– ”Middle-sized” basic
general hospitals (level 4)

5

6

18

29

– ”Small“ general hospitals (level 5)

4

12

11

27

Specialized hospitals
– Psychiatric clinics (level 1)

27

45

108

180

15

0

6

21

– Psychiatric clinics (level 2)

3

15

13

31

– Rehabilitation clinics

5

10

28

43

– Surgical clinics

0

3

31

34

– Gynaecology/neonatology
clinics

0

2

18

20

– Paediatric clinics

1

2

0

3

– Geriatric clinics

3

2

1

6

– Other specializations
Total

0

11

11

22

61

72

160

293

Source: FOPH, 2015f.

ett antal andra initiativ för att upprätthålla kvaliteten och för att
offentliggöra information för allmänheten och för professionen.

Ansvaret för omsorg delas av många aktörer
Leverantörerna av hemtjänst i Schweiz kallas, som nämnts för
Spitexorganisationer, där Spitex står för Spitalexterne Hilfe und
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Pflege. De som behöver institutionsbaserad omsorg kan välja mellan subventionerade och osubventionerade boenden. Offentliga
och ideella aktörer tar i regel del av offentliga subventioner. Det
finns dock möjlighet att välja omsorg hos privata vinstdrivande
och – i regel – osubventionerade vårdgivare.
De 24 kantonala Spitexorganisationerna samlar 600 lokala
Spitexutförare och utgör fora för utbildning, kvalitetsutveckling
och kommunikation (De Pietro m.fl., 2015). Utförarna är i regel
privata icke-vinstdrivande, men somliga ägs av kommunerna. I
tabell 8 beskrivs de olika former av äldrevård som erbjuds av olika
utförare år 2012. Av utförarna är ungefär två tredjedelar offentliga
eller nonprofit, medan en tredjedel är vinstdrivande. Tjänster i
eget boende utförs i regel av offentliga och nonprofit-aktörer,
även om det finns ett antal vinstdrivande utförare även där.
Samma mönster som när det gäller sjukhusen återkommer – det
finns en mångfald av organisationsformer.

Tabell 7: Former av äldrevård som erbjuds av olika utförare
i Schweiz 2012

Number of providers

Total

Percentage

Non-profit
(charitable
and public)

For-profit
(companies)

Individual
health care
workers

1 522

100.0

617

273

100.0

632

100.0

100.0

100.0

Number of providers that offer the following services
Long-term care

1 508

99.1

605

98.1

271

99.3

632

Subacute and
intermediate care

144

9.5

120

19.4

13

4.8

11

1.7

Housekeeping and
social services

736

48.4

531

86.1

176

64.5

29

4.6

Meals

282

18.5

262

42.5

19

7.0

1

0.2

Others

446

29.3

367

59.5

56

20.5

23

3.6

Source: FSO, 2014o.
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Utförarna erbjuder såväl vård som olika hushållsnära tjänster,
exempelvis måltider. Ungefär 220 000 personer, motsvar
ande knappt tre procent av befolkningen, får hjälp av Spitexorganisationer.
Det finns också ålderdomshem och vårdhem, det vi i Sverige
kallar särskilt boende. Dessa kan vara av olika former; offentliga, ideella och vinstdrivande. De vinstdrivande boendena får
i allmänhet inte ta del av offentliga subventioner. För de vårdhem som får subventioner ser regelverken olika ut beroende
på kanton.
Eftersom priset på grund av subventionerna är lågt överskrider
efterfrågad kvantitet i allmänhet utbudet. Det gör att valfriheten
är begränsad och priset är högt om man väljer ett icke-subventionerat, vinstdrivande, boende. I glesbygd har de offentliga
boendena i regel lokala monopol.
Kostnaderna för de subventionerade vårdgivarna delas upp i
”pensionskosten” och ”pflege”. Det förstnämnda begreppet inkluderar hyra och det man kallar ADL och IADL – activities of daily
living och instrumental activities of daily living. Denna del betalas
huvudsakligen av brukarna själva eller från det särskilda stödet
EL/PC. Dock är avgifterna i regel på olika sätt subventionerade
av kantoner och kommuner, reglerna för dessa subventioner ser
olika ut i de olika kantonerna. Omsorg och hyra (pensionskosten)
utgör i snitt 57 procent av de totala kostnaderna för omsorgen
och själva vården 43 procent. Vårdtagarna själva står för kostnaden för omsorgen, men om inkomsterna inte räcker till utbetalas
stöd från EL/PC (supplementary benefits).
Det andra begreppet, vård, omfattar dels sjukvård, dels mediciner
och medicinskteknisk utrustning. Denna del betalas till 49 procent
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av sjukförsäkringen, 36 procent av kantonen eller kommunen och
till 15 procent av patienten själv (BFS, 2020b).
Användarna har möjlighet att välja mellan olika leverantörer av
äldreomsorg och den obligatoriska sjukvårdsförsäkringens bidrag
till kostnaden beror på resultatet vid behovsbedömningen (De
Pietro m.fl., 2015, s. 187). Det råder dock i allmänhet långa köer
till äldreomsorg, vilket beror på att priserna på grund av subventioner är lägre än marknadspriset. Som en följd av detta har
särskilda boenden i praktiken ofta lokala monopol och valfrihet
är därför begränsad, speciellt i glesbygd.
Sexton procent av den schweiziska befolkningen över 80 år
erbjuds institutionell äldrevård och omsorg utanför sjukhus, något
mer än Sveriges tolv procent (OECD, 2021). Trettiosju procent av
befolkningen får stöd i hemmet, vilket kan jämföras med trettio
procent i Sverige. Sammantaget innebär det att en stor andel av
den äldre befolkningen får något slags stöd.

Överenskommelser snarare än statliga direktiv
The Conference of the Cantonal Ministers of Public Health (GDK/
CDS) spelar en viktig roll för att koordinera kantonernas verksamhet. Med undantag för den högspecialiserade vården är rekommendationerna inte bindande. Staten har representation, men
inte rösträtt. GDK/CDS och staten träffar ofta överenskommelser
för att utveckla specifika områden, exempel på detta är e-hälsa,
nationella vårdstrategier och den medicinska utbildningen (De
Pietro m.fl., 2015).
Som i de flesta andra länder finns olika offentliga och privata
ackrediteringssystem som syftar till att garantera att alla läkare
har tillräcklig kompetens. The Swiss Institute for Continuing
Medical Education (SWIF) ansvarar för att utbildningsstandarden
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är tillräckligt hög. Den främsta källan till information om husläkare och specialister är dock alltjämt andra familjemedlemmar
och vänner (De Pietro m.fl., 2015, s. 72). Det är kantonerna som
ansvarar för att ackreditera läkare och det finns olika krav på
regelbunden vidareutbildning (De Pietro m.fl., 2015, s. 45)
Kantonerna utfärdar sjukhuslistor och vård som utförs på dessa
sjukhus ersätts av kantonerna och de obligatoriska sjukvårdsförsäkringarna tillsammans. Listorna omfattar i allmänhet de flesta
sjukhus i kantonen, men kan specificera att vissa sjukhus bara
får utföra vissa ingrepp. Listorna omfattar dessutom sjukhus i
andra kantoner för att komplettera det egna utbudet (De Pietro
m.fl., 2015, s. 173).
Kantonerna har 2009, under hot om nationell lagstiftning, träffat
ett avtal om högspecialiserad vård (De Pietro m.fl., 2015, s. 41).
På 29 områden anges i avtalet var sjukvården kan bedrivas och
vilka kvalitetskriterier som gäller. Conference of the Cantonal
Ministers of Public Health (GDK/CDS) ansvarar för att ta fram
rekommendationerna. GDK/CDS kan liknas vid svenska Sveriges
kommuner och regioner (SKR).

Från kaos till koordinering
Bland vårdproducenterna förekommer enskilda näringsidkare,
vinstdrivande aktörer, icke-vinstdrivande organisationer och
offentliga enheter. Som i de flesta andra länder tenderar de större
allmänna sjukhusen att vara icke-vinstdrivande eller offentliga,
medan specialiserade mindre sjukhus ofta är privat ägda och
vinstdrivande. I primärvården och den öppna specialistvården
är nästan alla utförare privata, även om det bör noteras att
sjukhus ofta bedriver öppen specialistvård i konkurrens med
privata utförare.
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Ersättningen till vårdgivarna är i allmänhet reglerad i enlighet
med kantonbaserade taxor, men det finns möjlighet för vårdproducenter att teckna andra typer av avtal – exempelvis capitation i
primärvården. Capitation innebär att vårdgivaren betalas ett fast
belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av
vårdinsats. Inom öppenvården är den reglerade egenavgiftsersättningen basplattan och det alternativ som tillämpas om inget
annat specificeras.
Integrerad vård i form av HMO:er blir allt vanligare. I Schweiz avser
begreppet HMO en uttalad integrering, där primärvårdsläkarna
arbetar som anställda i vårdorganisationen. Ersättningen kan vara
lön eller en fast ersättning per patient, det vill säga capitation.
Detta skiljer den schweiziska definitionen från exempelvis USA
där de ingående läkarna kan vara egna företagare. Schweiziska
HMO:er omfattar alltid primärvården och kan även inkludera
öppen specialistvård. Till skillnad från i USA ingår dock inte
slutenvård på sjukhus (Kreier & Zweifel, 2010). Detta begränsar
möjligheten för en HMO att förhandla priser med sjukhus. Dock
kan de styra patientflödena genom att remisstvång råder och
därigenom åstadkomma högre effektivitet.
Genom att välja en HMO, en telemedicinmodell eller en familjeläkarmodell begränsar patienten sin egen valfrihet, men kan å
andra sidan få en lägre försäkringspremie eller förbättrade villkor i andra avseenden. I en svensk kontext kan denna möjlighet
att välja bort valfriheten tyckas märklig, men är inte så mycket
annorlunda än att vi kan välja mellan att bosätta oss i ett landsting
som har eller ett som saknar remisstvång. Även val av exempelvis
försäkringsbolag, bank eller pensionsförvaltare innebär ofta att
man frivilligt begränsar sin valfrihet i vissa avseenden.
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I Schweiz finns även andra typer av kontraktsbaserad vård. En
schweizisk PPO (prefered provider organisation) innebär att
användaren ansluter sig till ett nätverk av läkare och får välja
någon av dessa. Som ytterligare ett alternativ finns husläkarmodellen där användaren förbinder sig att i första hand gå till
husläkaren. Ersättningen utgår dock enligt den vanliga egenavgiftstaxan och inte genom capitation. Slutligen finns modellen
med telemedicin, där användaren vid ohälsa i första hand kontaktar ett callcenter som ger vidare instruktioner.
Över tid har andelen som väljer en alternativ modell, och därmed
begränsar sin egen valfrihet, ökat betydligt. Sextiofem procent av
alla användare hade 2015 valt en försäkring som baseras på något
slags managed care, alltså husläkarmodellen, HMO-modellen eller
telemedicin (Kauer, 2017). Man kan säga att detta är en form av
kontraktsstyrd vård som skapar sammankopplade vårdkedjor. I
figur 2 visas ökningen av kontaktsstyrd vård i Schweiz från 1999
till 2013.

Figur 3: Ökningen av kontraktstyrd vår i Schweiz från
1999 till 2013 (Kauer, 2017).
100
90

procent

80

HMO/IPA with capitation
PPO without capitation
Telemedicine

70
60
50
40
30
20
10
0
1999

00

01

02

03

04

Source: own calculations, Datenpool (Sasis).

38

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

Schweiziska sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare

Kontraktsstyrd vård tenderar att höja effektiviteten, vilket leder
till att användarna får en lägre försäkringspremie. Det kan emellertid vara svårt att uppskatta om premiesänkningen beror på
att de användare som valt valfrihetsbegränsande planer har lägre
risk för höga vårdkostnader än de som stannar kvar i försäkringar
med full valfrihet. Ekonometriska skattningar antyder att effektivitetsvinsten utgör två tredjedelar av kostnadsminskningen,
medan selektionseffekter står för den sista tredjedelen (Kreier
& Zweifel, 2010).
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Sammanfattning och lärdomar
Det schweiziska vård- och omsorgssystemet är utpräglat polycentriskt med en mångfald av oberoende beslutscentra, med
privata ideella, privata vinstdrivande och offentliga utförare på
lokal, regional och nationell nivå. Finansieringen baseras främst
på obligatoriska försäkringar, men även frivilliga försäkringar,
egenavgifter och skattefinansiering är viktigt. Välfärdsanvändarna,
eller patienterna, har mycket stor valfrihet vad gäller finansiering
och utförande av vård och omsorg. De kan välja mellan olika
grader av självrisker, genom att flytta mellan kantoner, genom
att välja försäkring och genom att välja mellan olika vårdgivare.
Samtidigt garanteras alla medborgare grundläggande vård och
omsorg. Variationerna i utbudet av sjukvård och kostnaden för
vården är dock stora beroende på var människor bor.
Intressant är att systemet levererar mycket hög kvalitet, tillgänglighet och servicenivå, trots avsaknaden av central styrning
och resursfördelning. I stället åstadkoms de goda resultaten
genom kontinuerlig konkurrens och konflikthantering. Många
organisatoriska frågor styrs av överenskommelser mellan kantonerna, men också genom att försäkringbolagen har incitament
att erbjuda olika former av kontraktsbaserad vård som bidrar till
väl fungerande vårdkedjor och hög tillgänglighet. Gemensamma
regelsystem, normer och branschpraxis växer i huvudsak fram
spontant underifrån.
Schweiz skiljer sig från andra länder i EU och Nordamerika då
det är ytterst svårt att fatta centrala beslut. Landet blir därför ett
40

Schweiziska sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare

intressant exempel på vad som händer om de centrala kanalerna
för beslutsfattande blockeras. Men det visar sig att institutioner
för att hantera olika gemensamma angelägenheter i stället växer
fram underifrån. I stället för statliga utredningar och regleringsbrev hanteras frågorna genom samarbetsorgan liknande den
svenska Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mest intressant
är kanske att lösningarna inte är uppenbart mindre effektiva
och ändamålsenliga än i länder där det är lätt att fatta centrala
politiska beslut. Det är exempelvis inte uppenbart att sjukvården
i Schweiz är underlägsen den i Storbritannien – som har ett helt
statligt centraliserat system.
Detta innebär också att systemet är under ständig utveckling:
förmåga till lärande är stor. Försäkringsmodellen och den stora
valfriheten ger de enskilda medborgarna stor möjlighet att inte
bara välja vilken vårdgivare man ska besöka, utan även hur man
vill att vården ska organiseras, vilket skapar starka incitament till
utveckling. En bidragande orsak till att så är fallet är inslagen av
privat finansiering och privat utförande av vården och omsorgen.
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