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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 vårdoch 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)

•

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

•

Rapport nr. 6: ”Sveriges sjukvårdssystem” (Lundbäck 2022)

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 problem vad gäller exempelvis
tillgänglighet, servicenivå och fungerande vårdkedjor. 1) På längre
sikt finns dessutom betydande utmaningar med en åldrande
befolkning, kostsamma behandlingsmetoder och förväntad ökad
efterfrågan på vård och omsorg. Coronakrisen har dessutom
skapat en betydande vårdskuld som ställer ytterligare krav på
ökade resurser och förbättrad effektivitet. Detta gör att det
behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska
kunna finansieras och organiseras för att kunna finna lösningar
på de utmaningar som finns.
När tänkbara förändringar lyfts fram i debatten värderas dessa
ofta utifrån ett perspektiv om att det ska fungera på liknande
sätt som tidigare. Det finns dock skäl att vara mindre spårbunden och i stället se hur andra länder – som också garanterar
hela befolkningen vård – fungerar, vilket bland annat har gjorts
i denna rapportserien.
I den här rapporten sätts den svenska sjukvården i ett internationellt perspektiv. Syftet är att empiriskt beskriva det svenska
sjukvårdssystemet på samma sätt som vi i tidigare rapporter
beskrivit modellerna i Australien, Schweiz och Nederländerna,
som samtliga är välutvecklade välfärdsstater med universell vård
1 Se rapport nr. 1 i Ratioakademiens sjukvårdsprojekt: ”Myten om centralisering.
Om sjukvården som ett polycentriskt system.” (Karlson & Lundbäck 2021).
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och omsorg till alla medborgare. Vissa jämförelser med dessa
länder kommer också göras.
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 svenska sjukvårdssystemet
Sveriges vård- och omsorgssystem är i huvudsak skattefinansierat, även om privata försäkringar har viss betydelse. Knappt
fjorton procent av de anställda i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring av något slag.
Vanligast är offentliga utförare, i form av regionala och kommunala förvaltningsorganisationer, men även vinstdrivande privata
utförare av den offentligt finansierade vården är relativt vanliga.
Ideella eller icke vinstdrivande aktörer är däremot få i ett internationellt perspektiv. Likaså saknas obligatoriska försäkringar. I
detta avseende liknar Sverige Australien 2)
Sveriges kostnader för vård och omsorg utgör 10,9 procent av
BNP, i den övre delen bland våra jämförelseländer och även
inom OECD i stort. Obligatoriska försäkringar förekommer inte
medan skattefinansiering utgör 85 procent, frivilliga försäkringar
en procent och egenavgifter 14 procent av dessa kostnader. I
detta avseende liknar Sverige exempelvis Storbritannien vars
sjukvårdsystem är av utpräglad Beveridgetyp. 3)
Likväl finns vissa polycentriska drag. I Sverige ansvarar regionerna för merparten av sjukvården, medan primärkommunerna
står för äldreomsorg och stöd till personer med funktionshinder.
2

Rapport nr. 2: ”Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar – lärdomar från Australien”

(Collin, Lundbäck & Karlson 2021).
3
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Regionerna måste enligt lag erbjuda valfrihet mellan primärvårdsaktörer – i enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV)
som infördes 2009.
Statens roll är i huvudsak att tillhandahålla centrala funktioner,
som analys och normering, liksom regler kring valfrihet och liknande. I övrigt sköts många centrala funktioner av kommunernas
och regionernas samarbetsorganisation Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Finansieringen är i huvudsak offentlig via regional och kommunal beskattning, även om privata försäkringar
blir allt vanligare (se figur 2). Det finns således en mängd olika,
mer eller mindre oberoende beslutsenheter, varav flertalet är
offentliga förvaltningar, men också privata vinstdrivande företag.
För att åstadkomma förändringar och förbättringar krävs dock
ofta centraliserade beslut, eftersom ramarna för regioner och
kommuner sätts av nationell lagstiftning.
I Sverige finns 21 regioner och 290 kommuner (SKR, 2021). Landet
har drygt 10 miljoner invånare, vilket gör att regionerna i snitt
har 500 000 invånare och kommunerna 35 000. Både regioner
och kommuner är därmed av ganska normal storlek i ett europeiskt perspektiv.
Regionerna har ett förhållandevis stort mått av självstyre. De
ansvarar för sjukvårdens organisation inom ramar som sätts
upp av staten. Kommunerna har det primära ansvaret för äldreomsorgen och organiserar utförandet i enlighet med regler och
nationell lagstiftning.
På 1970-talet genomfördes den så kallade sjukronorsreformen
i Sverige. Reformen innebär att Sverige nu har en annorlunda
struktur för primärvården än de flesta andra länderna i Europa.
Fram till dess var landstingen främst ansvariga för den slutna
9
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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. Primärvården organiserades
i vårdcentraler där läkarna och annan personal arbetade som
anställda. Vårdcentralerna var offentligt ägda och drivna. Tanken
med sjukronorsreformen var att rationalisera primärvården och
samtidigt sänka kostnaderna för användarna. Tidigare betalade
medborgarna en viss andel av läkarnas ersättning, i och med
sjukronorsreformen blev maxtaxan för besök i primärvården
högst sju kronor. 4)
Med tiden växte dock kritiken mot en allt mer stelbent och
byråkratisk modell. Efter hård kritik mot brister i kostnadseffektivitet och brist på valfrihet började politikerna under 1980-talet
experimentera med nya lösningar – en trend som i efterhand fått
namnet ”New public management”. På nittiotalet började vissa
kommuner och landsting dessutom tillåta privata vårdproducenter inom den offentligt finansierade välfärden – och det fanns
trots sjukronorsreformen sedan tidigare ett parallellt system
med privata läkare som i stället för att få fast lön via anställning
ersattes via en centralt fastställd taxa.
I dag är både regioner och kommuner stora arbetsgivare. Det
beror på att en stor del av välfärdsverksamheterna i Sverige drivs
i offentlig förvaltningsform. Till skillnad från i de flesta andra länder gäller detta som nämnts även stora delar av sjukvården och
äldreomsorgen. Enligt SCB var endast 20 procent av den anställda
inom hälso- och sjukvården privatanställda år 2019 (SCB, 2021)

4 Se rapport nr. 5: ”Sjukronorsreformen – reformen som formade svensk sjukvård”
(Lahtinen, Lundbäck & Karlson 2021)
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Ungefär 280 000 människor arbetar i regionerna och 900 000
i kommunerna (SKR, 2021). Det kan jämföras med att Nederländerna – med 17 miljoner medborgare – har 155 000 anställda i
kommunerna, trots att kommunerna där har snarlika uppgifter.
I figur 1 visas de viktiga aktörerna och beslutsvägarna i Sverige.
Under regeringen finns ett antal relativt självständiga myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, Läkemedelsverket, Inspektionen för socialförsäkringen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, med
flera som har olika ansvarsområden och uppgifter. Staten stiftar
också lagar som reglerar vård och omsorg.
Vården och omsorgen som sådan är dock i huvudsak ett ansvar
för regioner och kommuner. Dessas gemensamma arbetsgivarorganisation SKR utför också många samordningsuppgifter som i
andra länder kan vara ett ansvar för staten. Nederländerna, som
beskrivs i en tidigare rapport 5), ter sig i flera avseenden mer centralstyrt genom att staten styr i frågor som exempelvis handlar
om ersättningarnas utformning, kanske delvis kanske därför att
det landet saknar starka regioner.
Sverige särskiljer sig annars främst från övriga jämförda länder
i att det saknar försäkringssystem och har förhållandevis få
icke-vinstdrivande aktörer. Inslagen av privata försäkringar och
vinstdrivande utförare motarbetas dessutom ofta från centralt
politiskt håll.
Dessutom är systemen för att utjämna de ekonomiska villkoren
mer långtgående än i de flesta andra länder – detta gäller såväl
utjämningen mellan medborgare som mellan olika regioner.
5

Rapport nr. 3. ”Nederländernas sjukvårdssystem” (Lundbäck 2021)
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Figur 1: Det svenska sjukvårdssystemet
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Dock har Sverige förhållandevis decentraliserad struktur med
polycentriska inslag vad gäller vårdens utförande med betydande
inslag av valfrihet.
Av de fyra länderna som vi studerar 6) är Sverige också det som har
den mest producentorienterade modellen – välfärden levereras
till medborgarna in natura, snarare än att man ger dem resurser
för att efterfråga välfärdstjänster.

6
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Tidigare rapporter behandlar även Australien, Nederländerna och Schweiz.

Sveriges sjukvårdssystem – Framtidens sjukvård och omsorg

Det finns också inslag av rättighetslagstiftning i den svenska
modellen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som infördes 1994, bryter tydligt mot den svenska
traditionen och ger användarna rätt till service. Vi kan även se
att vissa regioner, då framför allt Region Stockholm, tillämpat
ersättningssystem inom specialistsjukvården som i viss mån
bryter av mot den svenska producentorienterade modellen.

Svensk sjukvård i internationell jämförelse
Sveriges kostnad för vård och omsorg utgjorde år 2019 10,9
procent av BNP (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
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Som mått på sjukvårdsutgifter använder vi OECD:s definition av
”current expenditure on health – all financing schemes”. Det är
detta mått som brukar refereras som ”sjukvårdsutgifter i relation
till BNP”. Det är värt att notera att måttet inte bara omfattar skattefinansiering, utan även obligatoriska försäkringar, egenavgifter,
samt eventuella frivilliga försäkringar. Ser vi bara till skattefinansierad sjukvård är sjukvårdsutgifterna i förhållande till BNP
högre i Sverige än i de flesta andra rika länder.
Sjukvårdsutgifterna varierar mellan länderna, men generellt gäller
att rika länder i allmänhet lägger större andel av BNP på sjukvård
än vad fattiga länder gör. Sveriges nivå ligger 2,1 procentenheter
över genomsnittet. Det bör nämnas att OECD:s statistik lades
om 2011 och inkluderar numera vissa omsorgskostnader – Activities of daily living (ADL). Eftersom Sverige har relativt höga
omsorgskostnader har detta gjort att vi numera ligger i toppen,
medan vi tidigare befann oss mer i mitten.
Från OECD har vi fyra variabler som tillsammans utgör ett lands
sjukvårdsutgifter per capita:
1.
2.
3.
4.

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

Nedan illustreras fördelningen i våra jämförelseländer Australien,
Nederländerna, Schweiz och Sverige, som samtliga är välutvecklade välfärdsstater med universell vård och omsorg till alla
medborgare.
För dessa fyra länder är fördelningen på respektive utgiftstyp
redovisade i tabell 2.
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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

Vi ser att Sverige bland dessa fyra länder har den högsta andelen
skattefinansiering. Eftersom resurser i skattefinansierade system
i huvudsak fördelas via budgeter och mer sällan följer brukarna
(även om det också kan förekomma) är det inte uppseendeväckande om länder med en stor andel skattefinansiering också
har stort producentfokus, i meningen att det är skyldigheten
att tillhandahålla service som står i fokus – inte brukarnas rätt
att få stöd och hjälp. Tydligast kan vi se den distinktionen inom
omsorgen – där en del av verksamheten styrs av Socialtjänstlagen medan en del styrs av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
LSS är dock ett exempel på att man även i skattefinansierade
modeller kan ha rättighetslagar. Men eftersom det till skillnad
från i försäkringsmodeller inte finns en aktör som har det samlade kostnadsansvaret på individnivå finns risk för att bristande
kostnadskontroll.
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.
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Ägandet av akutsjukhusen – ett område där internationell statistik
finns – ser också olika ut i olika länder. I tabell 3 nedan redovisas
fördelningen mellan olika driftsformer för akutsjukhus år 2009
inom OECD-området.

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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Som framgår drivs de flesta akutsjukhus i flertalet länder i offentlig
regi, medan vinstdrivande akutsjukhus är förhållandevis ovanliga.
Så är även fallet i Sverige och vi har endast ett akutsjukhus som
drivs i privat regi, nämligen S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Sverige finns med i fyra av de mest betydelsefulla rangordningarna
för sjukvårdskvalitet. Generellt placerar vi oss högt när det gäller
vårdkvalitet, men betydligt sämre avseende vårdprocess och
tillgänglighet. 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

Figur 2: Rangordning HAQ index 2016
(Fullman m.fl., 2018)
Island
Norge
Australien
Finland
Luxemburg
Nederländerna
Schweiz
Andorra
Irland
Italien
Sverige
Japan
Kanada
Österrike
Belgien
Danmark
Frankrike
Nya Zeeland
Spanien
Tyskland
Singapore
Slovenien
Cypern
Grekland
Malta
Storbritannien
Sydkorea
Tjeckien
USA

HAQ

85

88

91

94

97

100
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baseras på Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factor
Study 2016 (härefter GBD).
HAQ-index använder data från GBD för att beräkna dödligheten
för 32 olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd som inte bör leda
till döden om man får adekvat vård.
Figur 2 (sidan innan) visar rangordningen för de 30 främsta
länderna.
I HAQ-indexet som syftar till att mäta både tillgången till och
kvaliteten på sjukvården hamnar Sverige på åttonde plats av de
195 inkluderade länderna. Placeringen bekräftar att Sveriges
sjukvård kvalitetsmässigt tillhör de främsta i världen.

Tabell 4: Rangordning Commonwealth Fund Index år 2017
Land

CWF
rankning

Vårdprocess

Tillgänglighet

Administrativ
effektivitet

Jämlikhet

Hälsovårdsutfall

Storbritannien

1

1

3

3

1

10

Australien

2

2

4

1

7

1

Nederländerna

3

4

1

9

2

6

Nya Zeeland

4

3

7

2

8

7

Norge

4

10

5

4

5

3

Sverige

6

11

6

5

3

2

Schweiz

6

7

8

8

4

4

Tyskland

8

8

2

6

6

8

Kanada

9

6

10

6

9

9

Frankrike

10

9

9

11

10

5

USA

11

5

11

10

11

11
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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
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.
Sverige ligger på sjätte plats avseende övergripande utfall, men
presterar svagt vad gäller vårdprocess och tillgänglighet. Undersökningen bekräftar dock att själva vården håller god kvalitet.
Svensk sjukvård betraktas också som mycket jämlik.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skapat ett eget
kvalitetsindex, där 13 indikatorer på vårdkvalitet utgör underlag.
Indikatorerna kommer från OECD Health Data 2017, Världshälsoorganisationen och Europeiska unionen och syftet är att på
ett objektivt sätt spegla vårdkvaliteten i de 16 länder som ingår.
I rapporten från 2018 inkluderas EU15 exklusive Grekland, men
inklusive Norge, Kanada och USA. Grekland exkluderas på grund
av bristen på data. Schweiz och Australien ingår dessvärre inte i
detta index. Varje land får ett värde mellan 0 och 1, där det bästa
landet får 1 och landet med lägst utfall får 0.
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Tabell 5: SKR kvalitetsindex 2018
Land

Index

Sverige

0,83

Norge

0,78

Finland

0,74

Nederländerna

0,70

Belgien

0,66

Tyskland

0,63

Danmark

0,62

Österrike

0,58

Kanada

0,57

Storbritannien

0,55

Frankrike

0,52

USA

0,50

Italien

0,48

Spanien

0,46

Irland

0,45

Portugal

0,40

Sverige hamnar här på första plats. Sätter vi uppnådd kvalitet
i relation till sjukvårdsutgifter tappar Sverige marginellt. Inte
heller justeringar med avseende på folkhälsofaktorer påverkar
rangordningen mer än marginellt.
När SKR tittar på väntetidsstatistik placerar sig Sverige i mitten. Här ser vi återigen det mönster som återkommer i många
andra jämförelser av väntetider och tillgänglighet, nämligen att
försäkringsbaserade system ofta tenderar att prestera bättre än
skattefinansierade när det gäller väntetider och tillgänglighet.
Euro Health Consumer Index 2018 (EHCI 2018) är ett index som
syftar till att spegla sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet i 35
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Tabell 6: 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

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.
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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
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 6 redovisas indexets rangordning från 2018.
Sverige hamnar här på åttonde plats, kanske ett resultat av att
EHCI väger tillgängligheten något högre än exempelvis SKL-index.
Sverige har ändå tillhört de bäst rankade länderna sedan EHCI
för första gången publicerades år 2005.
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Vårdens finansiering
Långtgående utjämning
Utformningen av den offentliga servicen kan se något olika ut
i olika regioner och kommuner. Men eftersom staten reglerar
de ekonomiska villkoren genom relativt låga maxtaxor för både
sjukvård och äldreomsorg skiljer sig inte de ekonomiska förutsättningarna för medborgarna särskilt mycket mellan olika delar av
landet. Sverige har dessutom ett långtgående skatteutjämningssystem som syftar till att göra villkoren för välfärdsproducenter
och medborgare likartade i hela landet.
Staten delar ut bidrag till regioner och landsting och många av
dessa bidrag är kopplade till att de lokala organisationerna uppnår
olika mål. Totalt fanns år 2020 knappt 200 olika riktade statsbidrag. Ett exempel på riktat stöd är den så kallade kömiljarden, där
kommuner som lyckas korta vårdköerna får bidrag av staten. Det
finns också en större generell del som bland annat används för
att reglera förändringar när det gäller ansvarsfördelning mellan
staten och kommunerna.
Merparten av själva utjämningen av kommunernas ekonomiska
villkor sker dock via det mellankommunala utjämningssystemet,
där vissa kommuner betalar in pengar och andra får bidrag.
Denna del finansieras av kommunerna gemensamt och omfördelningen sker enligt principer som staten lagt fast. Det finns två
slags utjämning, dels kostnadsutjämning, dels inkomstutjämning.
Den första typen syftar till att jämna ut förutsättningarna för
kommunerna att bedriva olika verksamheter, den andra syftar
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till att jämna ut inkomsterna. Ambitionerna är höga – både kostnadsutjämningen och inkomstutjämningen syftar i princip till att
jämna ut de ekonomiska villkoren helt, även om ambitionen är
något lägre inom inkomstutjämningssystemet.
Regionerna bestämmer avgiften för besök i primärvården och
denna brukar ligga i intervallet 100 till 300 kronor, delvis beroende på om man besöker en läkare eller annan personalkategori.
Vissa regioner tillämpar avgiftsfrihet för barn. Avgifterna får dock
inte överstiga 1 500 kronor per år, vilket är ett förhållandevis lågt
avgiftstak sett i ett europeiskt perspektiv.
Det kan sägas finnas tre olika principer för avgiftsuttag i primärvården i EU/OECD. Vissa länder tar ut den fulla kostnaden,
andra länder tar ut en förhållandevis låg patientavgift medan
en tredje grupp har helt avgiftsfri primärvård (OECD, 2020).
Australien och Nederländerna har exempelvis avgiftsfri primärvård, medan man i Schweiz betalar den fulla kostnaden upp till
ett högkostnadsskydd. Sverige tillhör därmed en mellangrupp
bland OECD-länderna.
Utöver kostnader för själva vården betalar patienterna i Sverige
avgifter för medicinskteknisk utrustning, och det separata högkostnadsskyddet för läkemedel är inte samordnat med det för
sjukvården. Patientavgifterna i specialistsjukvården varierar och
kan vara upp till ungefär 300 kronor per besök. Högkostnadsskyddet gäller dock både för primärvård och specialistvård – i
slutenvården är regeln att ett vårddygn kostar patienten 100
kronor.
Kommunerna ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer
med funktionshinder. De samarbetar via organisationen SKR
som hanterar löneförhandlingar och många andra för kommu24
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nerna gemensamma frågor. Utgifterna för äldreomsorg är, sett
i internationellt perspektiv, höga. Kommunerna tar ut skatt för
att lösa sina uppgifter, men det finns ett långtgående kommunalt
utjämningssystem som jämnar ut de ekonomiska villkoren såväl
avseende kostnader som inkomster.
I de flesta kommuner finns möjlighet att välja särskilt boende och
hemtjänst för äldre. I regel är dessa tjänster behovsprövade, men
det finns kommuner som erbjuder hemtjänst till alla medborgare
över en viss ålder. Alla tjänster är i huvudsak skattefinansierade
och de äldre som bor på särskilda boenden betalar i regel hyran
själva. Hyran sätts i allmänhet i nivå med maxgränserna för
de statliga hyresbidrag som utgår som stöd till äldre med låga
inkomster. För de tjänster som erbjuds på boendena finns också
en statligt reglerad maxtaxa, liksom för de tjänster som erbjuds
för äldre som bor i eget boende. Detta maxbelopp ligger för
närvarande på 2 200 kronor i månaden för såväl särskilt boende
som för hemtjänst.
Regionerna har betydande utrymme att planera och organisera
sjukvårdens utförande. De tar ut skatt för detta ändamål, men
omfattas precis som kommunerna av utjämningssystemet, vilket
gör att de ekonomiska villkoren varierar betydligt mindre än
i exempelvis Schweiz. Det är regionerna som bestämmer hur
mycket resurser som ska användas till olika ändamål – även för
primärvården, ett område där det dock enligt lag råder etableringsfrihet inom ramen för vårdvalet. Trots att regionerna ansvarar för både specialistvård och primärvård tenderar samarbetet
mellan dessa nivåer ofta att vara bristfälligt (Nergårdh m.fl., 2018).

Liten men växande marknad för privata försäkringar
Svensk sjukvård och omsorg har förändrats påtagligt de senaste
30 åren. I början av 1970-talet inordnades primärvården i det
25
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offentliga systemet och läkarna blev då anställda på vårdcentraler. Efter sjukronorsreformen och fram till 1980 levererades
välfärdstjänster därför nästan uteslutande av offentliga förvaltningsorganisationer. Även apoteken stöptes under 70-talet om
i denna struktur.
Den svenska sjukvårdsideologin var under drygt två decennier präglad av aversion mot privata inslag. Tankar om att det
skulle kunna finnas andra aktörer i välfärden, exempelvis ideella
organisationer eller vinstdrivande företag, bemöttes i början av
1980-talet med att välfärd inte är som »Kentucky Fried Chicken«
(Svanborg-Sjövall 2011).
Pendeln har dock svängt tillbaka, i dag består utförarledet både
av förvaltningsorganisationer och privata vinstdrivande aktörer.
Det finns även ett litet antal icke-vinstdrivande aktörer. Fast även
om mycket av vården och omsorgen numera bedrivs av privata
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aktörer är det endast ett större akutsjukhus som drivs i privat
regi. S:t Görans sjukhus i Stockholm uppfattas generellt som ett
gott exempel och har blivit ett skyltfönster för ett av de få företag,
Capio, som lyckas exportera sjukhusvård och hela vårdkoncept
i Europa. Capio, som alltså driver S:t Görans sjukhus, har verksamhet i Frankrike, Spanien och Storbritannien.
Ungefär 690 000 personer i Sverige, ett växande antal, har privat
sjukvårdsförsäkring – oftast via arbetsgivaren (SOU 2021:80).
Privat sjukvård är sedan några år inte en avdragsgill förmån för
arbetsgivarna, men många har ändå valt ett erbjuda försäkringar
till sina anställda. I figur 3 presenteras antalet privata sjukförsäkring i Sverige 2010 – 2019.
Sjukvårdsförsäkringarna avser i allmänhet specialistvård, exempelvis ortopedi, men också primärvård hos allmänläkare. Akutsjukvård och mer omfattande slutenvård ligger oftast utanför
försäkringarna (Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar
2021). Ett skäl till att sjukvårdsförsäkringarna blivit populära är att
de erbjuder en koordinering av vårdinsatserna som ofta saknas
i det offentliga sjukvårdssystemet. Vanligt är att försäkringar
använder sig av telemedicin, där en kvalificerad sjuksköterska
eller liknande gör en direkt bedömning av vårdbehovet och slussar
patienten vidare direkt till lämplig primär- eller specialistvård.
År 2016 finansierade de privata försäkringarna 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer. Utan sjukvårdsförsäkring skulle
denna vård i stället ha behövt utföras inom den offentliga vården
(Svensk Försäkring, 2020). Trots detta motarbetas försäkringslösningar politiskt. Regeringen har tillsatt särskild utredning i
frågan som förespråkar ökad statlig kontroll över frågor som rör
de privata sjukvårdsförsäkringarna (SOU 2021:80).
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Enligt OECD, som bearbetat data från Svensk Försäkring, uppgår
premierna för de frivilliga sjukvårdsförsäkringarna till mindre
än 0,1 procent av BNP, att jämföra med närmare en procent i
länder som Nederländerna och Schweiz. Totalt sett står frivilliga
privata försäkringarna för endast drygt en procent av hälso- och
sjukvårdens finansiering i Sverige, medan de uppgår till knappt 8
procent i Schweiz och Nederländerna, och närmare 16 procent
i Australien.
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Strukturen politiskt bestämd
I det svenska skattefinansierade sjukvårdssystemet är det
politiska beslut som avgör vilka uppgifter som olika delar av
vårdsystemet ska utföra. Detta gäller visserligen i större eller
mindre utsträckning även för försäkringsfinansierade system,
men utrymmet för att förändra gränserna för ansvaret kan i
sådana system vara något större.

Primärvården förhållandevis svag
Primärvården är regionernas ansvar, men år 2009 infördes en
lag som gör det obligatoriskt för regionerna att erbjuda valfrihet
mellan privata och offentliga utförare. Enligt lag ska man även
kunna välja en fast läkarkontakt, men i praktiken är det vanligt
att listade patienter får träffa olika läkare vid sina besök på primärvårdens vårdcentraler. Utbudet av välfärdstjänster regleras
av staten, men den exakta utformningen – exempelvis andelen
privata leverantörer – kan variera mycket mellan olika kommuner
och regioner, vilket vi återkommer till längre fram.
Ersättningen till vårdgivarna, i regel vårdcentraler, i primärvården
baseras i allmänhet på hur många som har listat sig hos respektive
vårdgivare och anpassas efter hur stora förväntade vårdbehov
individerna har. Vanligen använder landstingen Adjusted clinical
groups (ACG) utvecklat vid Johns Hopkinsuniversitetet.
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Regionerna får själva utforma ersättningen, men enligt Lagen
om valfrihetssystem (LOV) måste ersättningen vara rättvis och
neutral. LOV bygger i sin tur på Lagen om offentlig upphandling
(LOU) och ytterst på Europeiska unionens upphandlingsdirektiv.
Trots ambitionerna om att sätta primärvården i centrum tycks
det svårt att rucka på tendensen att remittera i väg komplicerade
fall. Sverige har en tredjedel så stor andel läkare i allmänmedicin som exempelvis Nederländerna – ett land som kan sägas ha
satt primärvården i centrum. Även Australien har en stor andel
specialister i allmänmedicin. Den statliga utredningen »En god
och nära vård« (SOU 2019:29) pekade på att primärvården och
fragmenteringen av vården är Sveriges största organisatoriska
problem, vilket är en bild som bekräftas av Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys 2017) och
Commonwealths undersökningar (Commonwealth Fund 2017)
om medborgarnas upplevelser av primärvården.
Regionerna tenderar att fokusera på specialistvården och det
tycks inte som om vårdvalet gjort att primärvården prioriteras
högre. Möjligen har effekten blivit den motsatta – då primärvården i ökad utsträckning uppfattas som en angelägenhet för
de enskilda vårdgivarna, medan specialistvården och sjukhusen
på ett annat sätt kommer in i regionernas planering. Kanske
ter det sig därför lättare att spara på primärvården än på den
specialiserade vården. Vårdgarantierna och de ekonomiska incitamenten för att minska vårdköerna – som ofta huvudsakligen
gäller specialistvården – kan även ha bidragit till detta.
Det är frivilligt att lista sig hos en vårdgivare och att välja läkare
hos denna vårdgivare. På grund av stor personalomsättning är
det dock sällan som löftet om fast läkarkontakt kan upprätthållas
i praktiken. Sverige har således inget husläkarsystem, till skillnad
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från i Australien, Nederländerna och delvis Schweiz. Det är värt
att notera att även våra nordiska grannländer, Danmark och
Norge, har husläkarsystem.
Primärvården har ungefär samma typ av ansvar i hela Sverige,
även om inriktningen och omfattningen kan variera beroende
på hur de olika regionerna valt att lägga upp ersättningssystem
och arbetsuppgifter. Vissa patienter med kroniska sjukdomar
har en direkt relation med specialistvården och det är vanligt att
patienter remitteras vidare till en specialist. Detta kan leda till
långa ledtider och väntan, trots att regeringen upprepade gånger
infört vårdgarantier. Dessa har ibland kombinerats med både
ekonomiska incitament och ibland bestått av överenskommelser
mellan staten och regionernas samarbetsorganisation SKR.
I vissa regioner har primärvården visst kostnadsansvar även för den
vård som inte utförs på vårdcentralen. Tanken är att vårdgivarna
ska undvika att i onödan remittera användare till specialistvården
och i största möjliga utsträckning hantera patienterna själva.
Primärvården levereras av både förvaltningsorganisationer, privata kedjor och enstaka privata aktörer utan koppling till större
kedjor. Även om konkurrensen inte har lett till att privata aktörer
etablerat sig i stor skala i hela landet tycks vårdvalet inte på ett
avgörande sätt ha påverkat primärvårdens arbetssätt.
Figur 4 visar hur driftsformen för vårdcentraler varierar. Vissa
regioner, som Stockholm, har nästan enbart privata utförare
medan andra, som Västerbotten, nästan uteslutande har offentliga
utförare. Trots att regionerna enligt lag ska tillhandahålla valfrihet
är det alltså stora skillnader, vilket också till stor del beror på de
geografiska förutsättningarna och befolkningstätheten.
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Figur 4: Privata vårdcentraler (Ekonomifakta, 2021)
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Välfärdsanvändarna eller patienterna Sverige har stora möjlig
heter att välja vem som ska utföra vården, däremot är det svårare
att påverka hur vården utförs. Strukturen i sjukvårdssystemet
definieras via politiska beslut och uppdelningen i primärvård,
specialistvård och slutenvård eller högspecialiserad vård är med
några undantag likadan överallt. Patienterna kan välja inom ramen
för systemet, men vårdgivarnas ansvar och uppgifter definieras
ytterst av centralt fastställda politiska ramar. Valfriheten kan
därmed på ytan se större ut än den faktiskt är. Förändringar av
strukturen är i regel ett politiskt beslut.
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Ansvaret för sjukvården ligger på regionerna, men det finns
avtal som medger fri rörlighet mellan regionerna – den som vill
kan därför välja att få specialistvård eller primärvård i ett annat
landsting. Man listar sig dock i regel på en primärvårdsgivare i
den region där man bor.
Medborgarnas möjlighet att i realiteten påverka välfärdstjänsterna går i stor utsträckning genom politiken. Medborgarna kan
förstås välja vårdcentral eller äldreboende, men det blir lite som
att välja mellan blåbärssylt och lingonsylt. Vill man ha något annat
än sylt måste man gå den politiska vägen. Taxor, kvalitetsnivå och
struktur är i stor utsträckning fastlagda på förhand.
Medborgarna kan därmed påverka vård och omsorg på följande
sätt:
• Val i den nationella politiska processen och politiska val i
kommunen och regionen
• Valet av vilken region och kommun man bosätter sig i
• Val av vårdgivare – vårdcentral, specialistvård eller
äldreomsorg
Däremot är det svårare för patienter och enskilda vårdgivare att
själva påverka den grundläggande strukturen - om man vill byta
högre självrisker mot lägre skatt eller om man vill ha en integrerad vårdorganisation, av den typ som förekommer i exempelvis
Schweiz. Försök att på politisk väg förändra strukturen förekommer dock, mer om detta i avsnittet om projektet Tiohundra nedan.

En relativt effektiv och transparent specialistvård
Den öppna specialistvården kan både bedrivas på sjukhus och
på specialistkliniker, som ofta är privatägda. Det är upp till regionerna om de vill tillåta fritt vårdval inom specialistvården och
om det ska råda remisstvång för specialistvård. Reglerna varierar
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mellan olika regioner och specialiteter. Dock tillämpar samtliga
regioner remisstvång för medicinsk service, det vill säga röntgenundersökningar och provtagningar. 7)
Generellt råder dock fritt val för patienter som fått remiss till
en specialist och det finns även möjlighet att skriva en så kallad
egenremiss. Man kan välja öppen specialistvård i en annan region
och EU:s patientrörlighetsdirektiv gör det dessutom möjligt att
välja vård utomlands – om det handlar om sjukdomar eller sjukdomstillstånd som skulle ha behandlats i Sverige. Ersättningen är
dock maximalt vad det kostar att få motsvarande vård i Sverige.
Specialistkliniker och specialistläkare får ersättning på olika sätt
beroende på region. Det förekommer allt från öppenvårds-DRG 8)
till episodbaserad ersättning. Det är dock sällan som en aktör har
det övergripande ansvar för alla insatser som rör en viss patient
– på det sätt som förekommer med managed care som HMO:s,
telemedicin och i försäkringsbaserade modeller.
Inom de delar av specialistsjukvården som ersätts baserat på
prestation har det ibland förekommit suboptimering, i meningen
att nyttan av ytterligare åtgärder på marginalen understiger
kostnaden. Det utförs med andra ord för många prestationer.
Ett intressant exempel är när Region Stockholm övergick från
att ersätta magnetröntgen eller MRI-undersökningar via globala
budgeter till att använda styckprisersättning och fri etablering.

7 https://1177.se/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss
8

DRG står för Diagnosrelaterade grupper och är ett sätt att klassificera sluten-

vårdspatienter i homogena grupper. Ofta används DRG även för att gruppera vårdtillfällen på ett sätt som möjliggör prissättning av sjukhusens produktion. Normalt
finns i slutevården ungefär 500 diagnosrelaterade grupper. DRG har även anpassats
för användning inom öppenvården och kallas på ”öppenvårds-DRG”.
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Konsekvensen blev starkt ökande kostnader, något som regionen
var tvungen att parera med hjälp av striktare remisskrav och
sänkta ersättningsnivåer.
Det finns också exempel på att politikerna behövt parera förändringar i omvärlden eller förändringar orsakade av den tekniska
utvecklingen. Ett exempel är patientrörlighetsdirektivet i EU, som
gör att regionerna tvingas förhålla sig utbudet i andra länder. Ett
annat exempel är att så kallade nätläkare etablerat sig inom ramen
för vårdvalet och erbjuder digitala besök, ursprungligen till samma
ersättning som för de fysiska besöken. Efter hand har regionerna
dock justerat ner ersättningen för digitala konsultationer.
För regionerna innebär detta både möjligheter och utmaningar.
Befintliga aktörer måste på något sätt svara på konkurrensen,
antingen genom att konkurrera med liknande tjänster (imitera)
eller genom att förändra regelverket till uppstickarnas nackdel. Nätläkarna har påverkat primärvården och lett till att även
traditionella aktörer tvingas förändra sina modeller. Bristen på
övergripande patientansvar gör dock att innovationen ibland
stannar vid produktivitetsförbättrande innovationer och inte ser
till effektiviteten - sett till hela vårdkedjan (Nergårdh m.fl., 2018).
Prestationsersättning kan ofta bidra till att höja produktiviteten
och att korta vårdköer, men kan också leda till att prioriteringen
mellan olika områden snedvrids. Eftersom Sverige saknar ett
övergripande patientbaserat kostnadsansvar – som länder med
försäkringssystem har – finns ingen naturlig motkraft när kostnaderna drar iväg. Uppkomna problem måste hanteras på politisk
väg, vilket gör att de kan ta lång tid att åtgärda.
Inom ramen för sitt uppdrag verkar specialistvården dock i en
miljö som är förhållandevis transparent och rationell. Sverige
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ligger långt framme i mätningen av kvalitet och kostnader. Däremot kan definitionen av själva uppdraget ofta framstå som alltför
snäv, vilket öppnar för suboptimering och försök att skjuta över
ansvaret på andra aktörer.

Begränsad konkurrens för akutsjukhusen
Större allmänna sjukhus är – med ett undantag – offentligt ägda.
Undantaget är som nämnts S:t Görans sjukhus i Stockholm som
drivs på entreprenad. Det finns också mindre privatägda specialistsjukhus, framför allt i de större städerna, för dem med privata
sjukvårdsförsäkringar.
Precis som för den öppna specialistvården råder valfrihet för
patienterna i den slutna vården, även om det är vanligast att man
söker sig till ett sjukhus i den egna regionen. Användarna betalar
100 kronor per dygn för vården, en avgift som inte omfattas av
högkostnadsskyddet.
Svenska sjukhus är i genomsnitt relativt stora. Dagens sjukhus
är i stor utsträckning akutsjukhus med ansvar för relativt stora
geografiska områden, men det finns även en del mindre sjukhus
som genomför konkret sjukvård som operationer med mera.
Fokuseringen på medicinska åtgärder gör också att vårdtiderna
är korta – patienter som anses färdigbehandlade och inte behöver
sjukhusets resurser skrivs ut och blir kommunernas ansvar. Sedan
ädelreformen på 1990-talet övertar kommunerna automatiskt
kostnadsansvaret för patienter som är färdigbehandlade.
Inom slutenvården tillämpas i regel rambudgeter, men storleken
på dessa bestäms ofta av olika slags uppskattningar av sjukhusens produktion. Sverige tillämpar i allt väsentligt DRG 9) för att
9

Diagnosrelaterade grupper – ett sätt att kategorisera patienter efter förväntad

resursåtgång.
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ersätta producenter av slutenvård, men själva produktionsvolymen bestäms i regel på politisk väg. Den svenska varianten
av DRG kallas NordDRG och är gemensamt framtagen för de
nordiska länderna. Priserna för ett DRG-poäng kan inte bara
variera mellan regionerna, utan även mellan de olika sjukhusen.
Det gör budgetallokeringen till en politisk process, där DRG mer
blir ett verktyg för politikerna och ett sätt att fördela resurser
mellan kliniker.
Akutsjukhusen fyller också en roll som primärvården har i många
andra länder – att ta emot lättare fall av sjukdom utanför ordinarie kontorstid. På grund av dålig tillgänglighet i primärvården
ses akuten ofta – trots stundvis långa väntetider – som det enda
tillgängliga alternativet för användare som behöver vård snabbt.
Den högspecialiserade vården fördelas mellan regionerna efter
statliga beslut och en tillståndsprocess. Det är i huvudsak de stora
universitetssjukhusen som ansvarar för denna vård.
Trots risken för att politiska överväganden ska påverka budgetallokeringen tycks den svenska modellen leda till ett förhållandevis stort tryck för effektivisering. Svenska sjukhus är
förhållandevis effektiva – vilket även gäller sjukhusen i våra
grannländer. Vårdtiderna är korta i ett internationellt perspektiv
och hälsoekonomiska överväganden tycks styra resursfördelningen (Figur 5).
En analys av Kittelsen med flera (2015) visar dock att produktiviteten bland svenska sjukhus varierar och att sjukhusen i våra
nordiska grannländer i snitt är mer produktiva. Även om man bör
tolka resultaten med försiktighet kan detta vara ett tecken på att
resurserna inte utnyttjas optimalt. Sverige är också ett till ytan
stort land och tillgänglighetsaspekter spelar stor roll.
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Figur 5: Genomsnittlig vårdtid på sjukhus i några
länder (OECD, 2019)
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Figur 6: Nordiska sjukhus tekniska produktivitet

Det finns samtidigt inga skäl att tro att svensk sjukhusvård är
avsevärt mindre effektiv än snittet i EU eller OECD. Det utförs
exempelvis relativt många kataraktoperationer och höftleds
operationer per invånare.
Ett sätt att tvinga fram en högre produktivitet skulle kunna vara
att i ökad utsträckning konkurrensutsätta specialistvården. I
dag finansieras specialistvården huvudsakligen via skatt, vilket
gör resursfördelningen till en politisk fråga. Med en högre andel
finansiering via prestation skulle konkurrensen kunna stärkas. I
en ESO-rapport konstateras att en ökad användning av presta
tionsersättning kan öka konkurrensen och förbättra produk
tiviteten (Rehnberg, 2019).
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Köer uppstår ofta
Producentorienterade system, som det svenska, tenderar att
ofta lida av väntetider och köer. Köer kan uppstå på olika ställen
i vårdsystemet; till primärvården, i specialistvården och för provtagning och undersökningar. Det går sällan att förklara väntetider
enbart med bristande resurser. Sambandet mellan resurser som
antal läkare per invånare, antalet vårdplatser och andelen av
bruttonationalprodukten som ett land lägger på sjukvård å ena
sidan och väntetider och köer å den andra är svagt (Luigi m.fl.,
2013). Förklaringen är snarare att de olika delarna av vårdsystemet
arbetar isolerat från varandra och att prioriteringar inte hanteras
på att samordnat sätt.
Både OECD och Commonwealth fund har undersökt väntetiderna
i olika vårdsystem. OECD frågar om respondenterna väntat mer
än fyra veckor för att få specialistvård (tv). Commonwealth fund
frågar om respondenterna väntat längre än två månader för att
få specialistvård (th) (Osborn m.fl., 2016).
Vi har här valt att plotta väntetiderna enligt dessa mätningar
mot graden av försäkringsfinansiering i länderna. Andelen försäkringsfinansiering går här från noll till 100 procent. båda fallen
finns ett starkt samband mellan graden av skattefinansiering och
väntetiderna. Sambanden är starka och signifikanta. De röda
länderna är de som ingår i vår fördjupande systemgranskning.
Situationen är inte olik den som uppstår när priser regleras och
inte tillåts klarera marknader. Problemet har historiskt ofta hanterats genom att låta priser uppstå på pseudomarknader, det man
brukar kalla ”köp-sälj-system” eller ”new public management”. Vi
ska inte här gå alltför djupt i beskrivningen av hur sådana modeller
kan utformas. Ett grundläggande problem för sådana lösningar är
dock att aktörerna som förväntas representera konsumenterna,
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Figur 7: Väntetider plottade mot graden av försäkringsfinansiering i olika länder
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till exempel politiskt styrda ”beställarnämnder”, i regel varken
har någon direkt koppling till konsumenterna eller någon tydlig
budgetrestriktion.
Det som kanske främst skiljer skattebaserade modeller som det
svenska från försäkringsbaserade är att möjligheten till exit från
systemet är tydligt definierad i de senare. Som vi konstaterat
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tidigare är det möjligt att göra exit även i skattebaserade system,
men detta kräver i regel att man flyttar inom eller från landet. Det
går visserligen ofta att göra val inom ramen för de skattebaserade
modellerna, men valen rör specifika områden – som att man kan
välja vårdcentral, specialistmottagning eller sjukhus. Problemet är
att ingen aktör har det övergripande budgetansvaret och att inga
kompletta marknader för tjänsterna existerar. Därmed återstår
endast köer och väntetider som ransoneringsinstrument. Att
det uppstår köer i skattefinansierade system är därmed inget
systemfel – det är en del av systemet.

Försök görs att överbrygga ansvarsklyftor
Det förekommer få spontana initiativ för att underifrån koordinera vården ur patientens synvinkel. Ingen aktör har möjlighet
eller tillräckliga incitament för att överbrygga ansvarsklyftorna
– utom möjligen staten. Problemet är att staten knappast har
insikt i alla de problem och utmaningar som kan uppstå på lokal
nivå. Däremot finns det gott om politiskt initierade projekt för att
förbättra den vertikala samverkan, men de kräver en kritisk massa
för att bli av och blir därför sällan mer än just lokala projekt – det
är svårt att imitera och sprida goda initiativ.
Ett exempel är projektet Tiohundra i Norrtälje (Tiohundra, 2021).
I stället för att låta kommun respektive landsting eller region ta
hand om sina respektive ansvarsområden valde Stockholm läns
landsting och Norrtälje kommun att 2006 bilda kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Vårdbolaget ansvarar
för allt det som landstinget/regionen och kommunerna normalt
ansvarar för.
Motivet för projektet är att överbrygga ansvarsgränsen mellan
kommuner och landsting, vilken är ovanligt skarp i det svenska
systemet. Många organisatoriska problem som uppstår har sitt
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ursprung i att respektive huvudman agerar utifrån sin avgränsade
uppgift i stället för att sätta patienterna i centrum.
Tiohundra får ses som en polycentrisk skapelse som bygger på
samarbete. Men det faktum att det är det enda projektet i sitt
slag – trots goda resultat – visar att det inte är helt enkelt att
överbrygga organisatoriska gränser i Sverige.

Horisontellt samarbete förekommer
Staten ansvarar för lagstiftning i frågor som rör sjukvård och
omsorg. Hälso- och sjukvårdslagen sätter ramarna för hälso- och
sjukvården och socialtjänstlagen reglerar äldreomsorgen. Det
är också staten som sätter nivån för de maxtaxor som tillämpas
för sjukvård, läkemedel och äldreomsorg. Staten reglerar även
läkemedelsmarknaden, men kostnadsansvaret åligger sedan
några år regionerna.
Staten är också huvudman för de myndigheter som ansvarar för
att övervaka och utvärdera sjukvården. Många administrativa
uppgifter åligger dock regionernas och kommunernas samarbetsorganisation Sveriges kommuner och regioner.
Samtidigt som det är svårt för lokala aktörer att ändra de grundläggande spelreglerna är det vanligt med samarbete för att lösa
vissa gemensamma uppgifter. Regionerna samarbetar exempelvis
via den gemensamt ägda organisationen SKR, som förutom löneförhandlingar även samordnar många gemensamma funktioner
som exempelvis beräkningen av kostnadsvikter för DRG-systemet.
Flera funktioner hanteras både av staten och genom mellanregionalt samarbete. Både SKR och Myndigheten för vårdanalys
utvärderar vården. Både SKR och Socialstyrelsen arbetar med
sjukvårdens ersättningssystem (DRG). Både SKR och Tandvårds43
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och läkemedelsförmånsverket (TLV) ansvarar för centrala aspekter av läkemedelsprissättningen och distributionen. Det är sällan
givet att en uppgift hamnar på en viss nivå och ibland utförs
uppgifter parallellt på olika nivåer samtidigt.
Ett lyckat exempel på horisontellt samarbete är bolaget Inera,
som bland annat driver den svenska sjukvårdsupplysningen och
gränssnittet för de elektroniska patientjournalerna mot användarna. Att initiativet till och ägandet av central infrastruktur
inte alltid bygger på statlig intervention är intressant och visar
att det svenska sjukvårdssystemet trots allt har en polycentrisk
struktur. Sveriges Kommuner och Regioner har en central roll
och hanterar uppgifter som i många andra länder sköts av den
statliga nivån. Detta trots att Sverige har myndigheter, som
Socialstyrelsen, som utför andra uppgifter som är gemensamma
för regionerna och kommunerna.
Den regionala funktionella uppdelningen av ansvaret för olika
delar av vårdkedjan gör dock att spontana initiativ till samordnad
vård eller managed care inte är lika lätta att få till stånd som i
länder som Nederländerna och Schweiz, där resurserna följer
användarna. Detta kan förklara att användarna i Sverige i allmänhet upplever låg tillgänglighet och att stödet från primärvården till
personer med kronisk sjukdom förefaller ha utrymme för förbättring. Köer är ett enkelt sätt att lösa problem för producenterna
och kan också underlätta prioriteringar. Men väntetider har för
användarna negativa konsekvenser som inte tas med i ekvationen.
Den svenska modellens förmår ändå att leverera god vårdkvalitet. Detta kan antagligen förklaras av att specialistvården –
inklusive slutenvården – bedrivs och planeras utifrån målet om
kostnadseffektivitet och rationalitet. Bristande konkurrens och
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en tendens att använda rambudgeter i stället för prestationsersättning (exempelvis DRG) gör samtidigt att det finns en tydlig
förbättringspotential. Ett genomgående problem är också att de
olika delarna i stor utsträckning optimerar produktionen utan
hänsyn till helheten.
I Norrbottens län utförs nästan all hemtjänst i offentlig regi,
medan över 60 procent av antalet utförda timmar tillhandahålls
av privata organisationer i Stockholms län.

Figur 8: Privat och offentlig äldreomsorg
(Ekonomifakta, 2021)
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Uppluckringen av offentliga monopol och införandet av valfrihets
lagar har alltså lett till mycket stora skillnader i hur välfärden
levereras i olika delar av landet och man kan inte enbart härleda
dessa skillnader till olika geografiska förutsättningar – delvis
handlar det säkert också om politiska preferenser då glesbygdslän
i större utsträckning är socialdemokratiska och urbana län oftare
är borgerliga.
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Sammanfattande analys
Av de fyra länder som vi jämfört inom ramen för projektet
”Framtidens sjukvård” har Sverige det minst polycentriska sjukvårdssystemet. Likväl finns vissa polycentriska drag, med en
mängd olika, mer eller mindre oberoende beslutsenheter, varav
flertalet är offentliga förvaltningar på regional och kommunal nivå,
men också privata vinstdrivande företag. Regionerna måste enligt
lag erbjuda valfrihet mellan primärvårdsaktörer. Även i kommunernas äldreomsorg finns många privata utförare. Finansieringen
är i huvudsak offentlig via regional och kommunal beskattning,
även om privata försäkringar blir vanligare, om än från en låg
nivå. Staten fyller i huvudsak en funktion för att tillhandahålla
centrala funktioner, som analys och normering, liksom regler kring
valfrihet och liknande. I övrigt sköts många centrala funktioner
av kommunernas och regionernas samarbetsorganisation SKR.
För att åstadkomma förändringar och förbättringar krävs ofta
centraliserade beslut. Vissa koordineringsproblem, som överförbarheten av patientjournaler, tycks i huvudsak ha blivit lösta
genom horisontellt samarbete snarare än genom centrala beslut.
Sverige särskiljer sig främst från övriga länder i att det saknar
försäkringssystem och har förhållandevis få icke-vinstdrivande
aktörer. Inslagen av privata försäkringar och vinstdrivande utförare motarbetas dessutom från centralt politiskt håll. Dessutom
är systemen för att utjämna de ekonomiska villkoren mer långtgående än i de flesta andra länder – detta gäller såväl utjämningen
mellan medborgare som mellan olika regioner.
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Sverige har dålig tillgänglighet i primärvården och ofta långa köer
inom specialistvården. Ett skäl är sannolikt att Sverige i stort sett
saknar försäkringssystem och i stället nästan helt förlitar sig på
skattefinansiering – samt omfattande skatteutjämning – varför
incitamenten för att hantera samordningsproblem sett utifrån
patienternas perspektiv ofta saknas. Även det faktum att Sverige
har förhållandevis få icke-vinstdrivande aktörer kan spela in.
Av de fyra länderna som vi studerar är Sverige det som har den
mest producentorienterade modellen – välfärden levereras till
medborgarna in natura, snarare än att man ger medborgarna
resurser för att efterfråga välfärdstjänster. Frånvaron av aktörer
som har till uppgift att koordinera vården och omsorgen utifrån
patientens perspektiv är sannolikt en bidragande orsak till att
användarna i Sverige upplever vården som dåligt samordnad.
De valfrihetsreformer som införts, exempelvis fritt val av specialistvård, har ibland drivit på produktionen och kostnaden på
ett oväntat sätt.
Frånvaron av en aktör som på en övergripande nivå bär det
individbaserade ansvaret för helheten tenderar därför att ha ett
pris, exempelvis problem med överproduktion. Dessa problem
måste sedan hanteras genom utbudsbegränsningar, vilket i sin
tur leder till köer och väntetider. Svårigheten att använda prestationsersättning leder dessutom till bristande drivkrafter för
att höja produktiviteten.
Det finns därmed två övergripande systemproblem i Sverige. För
det första finns inga starka representanter för patienterna. Denna
roll fylls i många andra länder antingen av en stark primärvård
eller av försäkringskassor/försäkringsbolag.
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För det andra tenderar sjukvårdshuvudmännen i brist på intäktsfinansiering att falla tillbaka på rambudgeter som styrinstrument.
Rambudgeterna leder i sin tur till svag produktivitetsutveckling,
köer och väntetider.
Vetskapen om dessa två övergripande tillkortakommanden ger
oss också en antydan om hur den svenska sjukvården skulle kunna
förbättras. Det handlar dels om åtgärder för att stärka patientmakten, vilket kan vara införandet av försäkringsinslag och en
starkare primärvård, dels om åtgärder för att konkurrensutsätta
den specialiserade vården, vilket rimligen handlar om att öka
inslaget av prestationsbaserad ersättning och konkurrens.
Lyckligtvis är det första, samordnat patientansvar, på sätt och vis
en förutsättning för att kunna göra det andra – att konkurrensutsätta specialistvården. Utan att gå händelserna i förväg pekar
vi därför på att förändringar av det svenska sjukvårdsystemet
lämpligen bör omfatta åtgärder som uppnår dessa båda mål: Mer
patientmakt och ökad konkurrens.
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